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 Εισαγωγή 

Αντικείμενο της παρούσης τεχνικής έκθεσης αποτελεί η αξιοποίηση, ανακαίνιση, διατήρηση και 

επανάχρηση του κτηρίου «πρώην Νοσοκομείο Θήβας» καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντα 

χώρου με σκοπό να επαναλειτουργήσει το κτήριο ως Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης και Ψηφιακής 

Προβολής. 

Στην ουσία έχουμε να διαπραγματευτούμε με το θέμα της ανάδειξης και επανακατοίκησης ενός 

κελύφους στο οποίο παρόλο που εκλείπει η χρήση για την οποία δημιουργήθηκε διατηρεί μια 

σημαντική παρουσία στον αστικό ιστό της πόλης, όπως διαμορφώνεται από την καθημερινή εμπειρία. 

Είναι πολύ σημαντικό για την ιστορική αλλά και πολιτισμική συνέχεια της εικόνας και της μνήμης της 

πόλης να συντηρούνται υφιστάμενα κελύφη και να επαναλειτουργούν ενδεχομένως με νέα χρήση. 

Εκτός από το ειδικό ενδιαφέρον και την σημαίνουσα θέση που καταλαμβάνει το κτήριο στον 

πολεοδομικό ιστό της πόλης πρέπει να επισημανθεί και ένα γενικό ενδιαφέρον στοιχείο που αφορά 

στην τυπολογική και υφολογική κατηγοριοποίηση του κτηρίου.  

Το συγκεκριμένο κτήριο αποτελεί παράδειγμα  αρχιτεκτονικής της μεσοπολεμικής περιόδου ως 

κατεξοχήν ελληνικό παράδειγμα του μοντέρνου κινήματος και ιδιαίτερα της ελληνικής έκφρασης της 

επιρροής του Bauhaus στην Ελλάδα. 

Είναι γεγονός ότι η συγκεκριμένη περίοδος αν και αποτελεί μια πραγματική τομή στην ιστορία της 

αρχιτεκτονικής διότι αποδεσμεύτηκε η δομή του χώρου από τις ρυθμολογικές αγκυλώσεις της 

συμμετρίας και της διακόσμησης, στη χώρα μας δεν της έχει αποδοθεί η δέουσα σημασία.  

Τα κτήρια αυτά εκτός από την ιδιαίτερη και πρωτότυπη ογκοπλαστική δομή έδιναν και λύσεις σε νέους 

τύπους κτηρίων και λειτουργιών που δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν με τους ακαδημαϊκούς τύπους 

της επίσημης αρχιτεκτονικής των αρχών του αιώνα.  

Συνεπώς η διατήρηση και η μετατροπή ενός υφιστάμενου κελύφους σε σύγχρονο τεχνολογικά νέο 

κτήριο με εμπλουτισμένη την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου σύμφωνα με τα ενεργειακά 

πρότυπα της σύγχρονης εποχής αποτελεί ένα ιδιαίτερο και σημαντικό θέμα.  

Παράλληλα η διατήρηση, αποκατάσταση και επανάχρηση ενός κτηρίου αποτελεί μια ειδική κατηγορία 

αρχιτεκτονικών θεμάτων, η οποία απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και ιδιαίτερη ευαισθησία. Η 

δυσκολία του συγκεκριμένου θέματος έγκειται στο πάγιο πρόβλημα επιλογής της μεθόδου 

αντιμετώπισης κατασκευαστικών προβλημάτων ώστε να διαφυλαχτεί ο χαρακτήρας του υφιστάμενου 

κτηρίου προκειμένου να συντηρηθεί και να αποκατασταθεί η δομική συνεκτικότητα και η φέρουσα 

ικανότητά του, αλλά ταυτόχρονα, να αναδειχθούν οι κατασκευαστικές μέθοδοι που είχαν 

χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του, ως διατηρούμενο οικοδόμημα και συνεπώς ως τεκμήριο της 

οικοδομικής τέχνης μιας συγκεκριμένης εποχής. Οι προτεινόμενες κατασκευαστικές λύσεις πρέπει να 

ελέγχονται ως προς την συμβατότητα και την αποτελεσματικότητα τους καθώς και την δυνατότητα 

διάκρισης τους από τις υφιστάμενες κατασκευές του μνημείου.  
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A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 

A1. Θέση κτηρίου  

Η θέση του νέου κτηρίου είναι κεντρική, κοντά στην είσοδο της πόλης κατά μήκος της πολυσύχναστης 

οδού Πινδάρου. Γειτνιάζει µε την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου Θηβών και το Δημοτικό Συνεδριακό 

Κέντρο Θήβας ενώ απέναντι βρίσκεται σε  άμεση γειτνίαση με το αρχαιολογικό μουσείο Θήβας. Είναι 

αναμενόμενο ότι το Μουσείο θα λειτουργήσει ως  τόπος έλξης τοπικού αλλά και υπερτοπικού 

τουρισμού. Συνεπώς οι νέοι επισκέπτες της πόλης θα χρειαστούν καθοδήγηση και ενημέρωση ώστε να 

γνωρίσουν τα σημεία ενδιαφέροντος και τις δράσεις που λαμβάνουν χώρα στην εξαιρετικά ιστορικής 

και πολιτιστικής σημασίας πόλη της Θήβας μιας εκ των αρχαιότερων πόλεως της περιοχής.  

Είναι αδιανόητο για την σύγχρονη εποχή η ιδρυτική πόλη του Κάδμου, αδερφού της Ευρώπης, να μην 

κατέχει μια προβεβλημένη εικόνα στη σύγχρονη εποχή. Η πόλη της Θήβας θα μπορούσε να αναπτύξει 

ποικίλες δράσεις βασισμένες στην πλούσια ιστορίας της, στη θεματική του Θηβαϊκού κύκλου των 

αρχαίων τραγωδών, στην παρουσίαση του ιδιαίτερου φυσικού ανάγλυφου  και της ιδιαίτερης 

τοπογραφίας της πόλης που αναπτύχθηκε σε επτά λόφους.  

Παράλληλα, η γειτνίαση με την εκκλησία του Αγ. Γεωργίου δίνει την δυνατότητα δημιουργίας ενός 

διευρυμένου δημόσιου χώρου που μπορεί να αντιμετωπιστεί με ενιαίο τρόπο ώστε να δημιουργηθεί 

ένα νέο στοιχείο δημόσιου χώρου. Εξάλλου, ο προαύλιος χώρος της εκκλησίας εκτός από την εγγύτητά 

του με το αρχαιολογικό μουσείο, βρίσκεται στο τέρμα της οδού Μπέλου Λουκά, που αποτελεί βασικό 

άξονα της πόλης, καθώς είναι η επέκταση του πεζοδρόμου Επαμεινώνδα. 

Όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα το σημείο στο οποίο βρίσκεται το νοσοκομείο είναι τμήμα 

ενός ευρύτερου οικοδομικού τετραγώνου που μπορεί να δημιουργήσει μια μεγάλη επιφάνεια 

δημόσιου χώρου η οποία θα μπορεί να εμπλουτιστεί με αρχαιολογικά ευρήματα και να αποτελέσει μια 

συνέχεια με τα ευρύτατα που έχουν στεγαστεί κάτω από την περιοχή του μουσείου. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Ενιαίος Δημόσιος Χώρος 

Υστεροελλαδικές 

 θέσεις 1550-1100 πΧ  

 

Παλαιό Νοσοκομείο 
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ΑΠΟΨΗ ΑΠΟ DRONE – ΚΤΗΡΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

A2. Περιγραφή Υφισταμένου κτηρίου  

 

Το προς αποκατάσταση και επανάχρηση κτήριο, είναι ισόγειο με στέγη και διαθέτει τμήμα υπογείου. 

Πρόκειται για επιμήκες κτίσμα σε κάτοψη διάταξης S, που αποτελείται από φέρουσα περιμετρική 

τοιχοποιία και φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα. Στο νότιο και βόρειο τμήμα του κτηρίου 

παρατηρούνται κατασκευές από πρόχειρα υλικά, οι οποίες θα κατεδαφιστούν από το δήμο πριν την 

υλοποίηση της μελέτης.  

 

 

Υπόγειο 

Το υπόγειο έχει επιφάνεια 213,58τ.μ και φιλοξενούσε χώρους με βοηθητική χρήση. Διέθετε χώρο 

λεβητοστασίου, μαγειρείο, τουαλέτες και χώρους που πλέον δεν είναι διακριτή η χρήση τους.  

ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 



 

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ 

11 

 

 

Η συνολική κάτοψη έχει χωριστεί σε 11 χώρους, οι οποίοι παρά το μικρό τους μέγεθος έχουν φυσικό 

φωτισμό και αερισμό με παράθυρα σε cour anglaises. Το υπόγειο συνδέεται με το ισόγειο, μέσω 

εσωτερικού κλιμακοστασίου. Επίσης, διαθέτει ένα ‘τούνελ’, που ξεκινά από το χώρο του 

λεβητοστασίου και καταλήγει στο νότιο τοίχο του κτηρίου, σε θέση που αντιστοιχεί κάτω από το 

διάδρομο του ισογείου. 

Η εξωτερική τοιχοποιία είναι κατασκευασμένη από φέρουσα λιθοδομή, ενώ τα εσωτερικά χωρίσματα 

είναι από οπτοπλινθοδομή. Τα εξωτερικά κουφώματα του υπογείου, είναι μεταλλικά, με εξώφυλλα 

ξύλινα ‘γαλλικού’ τύπου. Οι εσωτερικές θύρες είναι απλές, ξύλινες ταμπλαδωτές. Όλοι οι χώροι είναι 

επιχρισμένοι εκτός των χώρων του wc που είναι επενδεδυμένοι έως το ύψος του πρεκιού με πλακίδια 

πορσελάνης. Η πλειονότητα των χώρων έχει δάπεδα από πλαστικά πλακίδια. Ο χώρος Α51 διαστρώθηκε 

σε νεότερη φάση με κεραμικά πλακίδια. Στο χώρο του λεβητοστασίου Α6, ένα τμήμα του δαπέδου 

καλύπτεται με ξύλινες σανίδες και το υπόλοιπο δε διαθέτει επίστρωση, είναι εμφανής η εδαφόπλακα 

σκυροδέματος. Το καθαρό ύψος του υπογείου είναι 2,20μ. και η πλάκα οροφής είναι από οπλισμένο 

σκυρόδεμα. Οι κωδικοί  

 

 

  

 

1 Οι κωδικοί χώρων σημειώνονται στα σχέδια αποτύπωσης πχ. KZ580-ARX-APO-A01-KATOCI YPOGEIOU-

270921 κλπ. 

ΧΩΡΟΣ Α05 

ΧΩΡΟΣ Α06 

ΧΩΡΟΣ Α01 
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Ισόγειο 

Το ισόγειο έχει επιφάνεια 441,65τ.μ. και οι χώροι αναπτύσσονται αμφίπλευρα ενός κεντρικού 

διαδρόμου. Σήμερα, ένας τοίχος από οπτοπλινθοδομή διακόπτει τον διάδρομο χωρίζοντας το κτήριο 

σε δύο τμήματα. Το νότιο χρησιμοποιούταν μέχρι προσφάτως ως πολιτιστικός σύλλογος – λαογραφική 

έκθεση, για αναπαράσταση του βλάχικου γάμου. Το βόρειο τμήμα παρουσιάζει έντονα σημάδια 

εγκατάλειψης στο εσωτερικό του με φθορές στα δάπεδα και τα επιχρίσματα.  

Η κεντρική είσοδος βρίσκεται ανατολικά του κτηρίου και είναι σχεδόν ισόπεδη με το πεζοδρόμιο. Η 

πρόσβαση στο κτήριο πραγματοποιείται μέσω μιας μικρής ράμπας από το επίπεδο του πεζοδρομίου 

προς τον στεγασμένο χώρο της εισόδου.  Οι χώροι που έχουν άμεση σχέση με την κεντρική είσοδο είναι 

οι Β1, Β16, Β17 και Β182, που φιλοξενούσαν και την πολιτιστική χρήση. Όλοι αυτοί οι χώροι 

επιστρώθηκαν με κεραμικά πλακίδια, πάνω από τα παλιά μωσαϊκά.  

Σε τμήμα της ανατολικής όψης και συγκεκριμένα στην αίθουσα Β1, πραγματοποιήθηκε σε 

μεταγενέστερο χρόνο από την αρχική κατασκευή του κτηρίου μία προσθήκη από οπτόπλινθους, που 

μεταποίησε την αρχική όψη. Συναντάται δεξιά της εισόδου στην ανατολική πλευρά του κτηρίου. 

Το βόρειο τμήμα του κτηρίου, είναι σε εγκατάλειψη (υποθέτουμε από τότε που σταμάτησε να 

λειτουργεί ως νοσοκομείο) και διαθέτει μία είσοδο που πραγματοποιείται μέσω υπαίθριας σκάλας στη 

βόρεια όψη του κτίσματος. Πιθανότατα, οι χώροι Β3, Β4, Β5, Β6, Β7 και Β9 λειτουργούσαν ως θάλαμοι 

νοσηλείας, με βάση το μέγεθός και τον ιατρικό εξοπλισμό που παρατηρήθηκε σε ορισμένους. Οι χώροι 

Β14 και Β15 είχαν επίσης ιατρική χρήση και συγκεκριμένα λειτουργούσαν ως εξεταστήρια (χώροι για 

 

2 Οι κωδικοί χώρων αναφέρονται στα σχέδια της αποτύπωσης. 

ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 
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ακτινογραφίες). Σε τέσσερα διαφορετικά τμήματα κατασκευάστηκαν wc και λουτρά για την 

εξυπηρέτηση των επισκεπτών. 

Επιπλέον, ο χώρος Β2, έχει ξεχωριστή πρόσβαση από την ανατολική όψη και φιλοξενούσε νεότερη 

χρήση.  

Όλοι οι χώροι είναι διαστρωμένοι με πλαστικά πλακίδια, εκτός του διαδρόμου και των WC – λουτρών 

που είναι με κεραμικά πλακίδια. Οι εσωτερικές θύρες του ισογείου είναι ξύλινες ταμπλαδωτές και  οι 

δύο εξωτερικές είναι μεταλλικές και φέρουν υαλοστάσια. Η πλειονότητα των παλιών κουφωμάτων 

έχουν αντικατασταθεί με νέα αλουμινίου.  

Όσον αφορά τα εξώφυλλα έχουν παραμείνει ορισμένα παλιά ξύλινα ‘γαλλικού’ τύπου, ενώ τα 

υπόλοιπα αντικαταστάθηκαν με αλουμινίου.  

  

 

Όψεις 

Ως προς τη διάρθρωση των όψεων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανατολική όψη προς την οδό 

Πινδάρου. Έχει διακριτή είσοδο με προστέγασμα από οπλισμένο σκυρόδεμα σε τραπεζοειδή κάτοψη. 

Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, σε τμήμα της εισόδου της ανατολικής όψης παρατηρούμε την προσθήκη 

με τα υαλοστάσια. Εκτός της κεντρικής εισόδου, υπάρχει μια θύρα που οδηγεί στον χώρο Β20 και μία 

δεύτερη που οδηγεί στον Β02, όλες βρίσκονται στον ημιυπαίθριο χώρο που δημιουργείται από το 

προστέγασμα της ανατολικής όψης.  

Αντίστοιχη αντιμετώπιση παρατηρείται και στην είσοδο της βορινής πλευράς. Μια υπαίθρια σκάλα 

καταλήγει στο επίπεδο του ισογείου και σε ένα πλατύσκαλο που στεγάζεται με πρόβολο από οπλισμένο 

σκυρόδεμα. 

Στη νότια όψη καταγράφηκε ακόμα ένα άνοιγμα θύρας, αλλά χωρίς κούφωμα και χωρίς σύνδεση με 

τους υπόλοιπους χώρους εκτός του Β19. Σήμερα, η νότια όψη δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή, καθώς 

αποτελεί κομμάτι εσωτερικής όψης του υπο κατεδάφισης κτηρίου με το οποίο συνορεύει το πρώην 

νοσοκομείο.  

ΧΩΡΟΣ Β01 

ΧΩΡΟΣ Β02 ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
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Στο σύνολο των όψεων παρατηρούνται ανοίγματα παραθύρων παρόμοιων διαστάσεων. Η αυτοψία 

φανέρωσε πως εκείνα που διαφέρουν, κυρίως στη δυτική όψη, είναι αποτέλεσμα μεταγενέστερων 

επεμβάσεων. 

Τέλος, χαρακτηριστικό στοιχείο στις όψεις του κτηρίου είναι τα cour anglaise στην ανατολική, βόρεια 

και δυτική όψη. 

 

 

  

ΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ ΝΟΤΙΑ ΟΨΗ 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΟΨΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΗ 
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Περιβάλλων Χώρος 

Ο Περιβάλλων χώρος του κτηρίου στη σημερινή του μορφή, παρουσιάζει απλή διαμόρφωση και 

λειτουργεί στην πραγματικότητα  ως χώρος στάθμευσης δημοτικών οχημάτων. Η είσοδος για το κτήριο 

γίνεται στα ανατολικά από την οδό Πινδάρου και των οχημάτων στη συμβολή των οδών Πινδάρου και 

Θρεψιάδου.  

Το μεγαλύτερο τμήμα του περιβάλλοντα χώρου είναι επιστρωμένο με άσφαλτο. Στο ανατολικό τμήμα 

του χώρου στην πρόσοψη του κτηρίου, υπάρχουν κάποια παρτέρια με χαμηλή φύτευση και μικρά 

δένδρα. Μια ράμπα - διάδρομος ενώνει τις δύο εισόδους και είναι διαμορφωμένη με σκυρόδεμα.  

Περίφραξη συναντάται μόνο στο ανατολικό και νότιο τμήμα του οικοπέδου. Στο βόρειο όριο ο χώρος 

οριοθετείτε από παρτέρι με ψηλή φύτευση που βρίσκεται έξω από τα όρια του οικοπέδου. Δυτικά του 

οικοπέδου υπάρχει το κτήριο του συνεδριακού κέντρου το οποίο εφάπτεται με το όριο οικοπέδου, 

δημιουργώντας ένας σκληρό όριο σχεδόν σε όλη την δυτική πλευρά. Ο περιβάλλον χώρος έχει ενιαία 

κλίση, ακολουθώντας την κλίση της οδού Πινδάρου.  

 

  

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΟΡΙΟ ΡΑΜΠΑ-ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 

ΔΥΤΙΚΟ ΟΡΙΟ 
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A3. Αναθεώρηση Κτηριολογικού Προγράμματος 

Σκοπός της μελέτης είναι η αναπαλαίωση και επανάχρηση του παλαιού νοσοκομείου Θήβας, το οποίο 

βρίσκεται στην ιδιοκτησία του Δήμου, και η απόδοσή του ως Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης και 

Ψηφιακής Προβολής της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Θήβας. Πρόκειται επομένως να δημιουργηθεί 

και σε συνδυασμό µε τα προαναφερθέντα κτήρια ένα κέντρο που θα παράγει πολιτισμό και θα 

αναπτύσσει δραστηριότητες ποικίλων μορφών. 

Σε συνέχεια της πρότασης μας που κατατέθηκε με τον Αριθμ. Πρωτ. 6456/19-4-2021 καθώς και με το 

απαντητικό έγγραφο με Αρ. Πρωτ.: 13895 - 09/08/2021  σύμφωνα με το οποίο προκρίνετε η Λύση Α με 

διατήρηση της εισόδου στη Θέση Α καθώς και τη διεύρυνση του κτηριολογικού προγράμματος.  

Θέτουμε ως στόχους της παρέμβαση και της αρχιτεκτονικής λύσης τα παρακάτω: 

1. Ενοποίηση δημόσιου χώρου ως προέκταση του άξονα Επαμεινώνδα – Μπέλλου Λουκά (βλ. 

Διάγραμμα 2) 

2. Δημιουργία Υπαίθριας έκθεσης αρχαιοτήτων κατά αναλογία της υπαίθριας έκθεσης εντός 

του Αρχαιολογικού μουσείου (βλ. Διάγραμμα 2) 

3. Οπτική ενοποίηση του Κτηρίου με τον παρακείμενο αρχαιολογικό χώρο (βλ. Διάγραμμα 2) 

4. Χώρος Περιοδικών Εκθέσεων σε συνέργεια με το αρχαιολογικό μουσείου Θήβας στο οποίο 

δεν υπάρχει τέτοιου είδους χώρος 

 

5. Ανάδειξη της ιστορίας της πόλης με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα καθώς και παρουσίαση 

των ενδιαφερόντων σημείων του αστικού και περιαστικού χώρου καθώς και της εγγύς 

υπαίθρου.  

6. Η Συνολική Επιφάνεια του Οικοπέδου είναι 2278,05m2 εκ των οποίων η κάλυψη του 

κτηρίου είναι 441,65m2. Στην υπόλοιπη επιφάνεια διαμορφώνονται κατάλληλα επίπεδα και 

κλίμακες που οδηγούν απρόσκοπτα από το υψηλότερο σημείο στην Νότια πλευρά του 

κτηρίου από την Πλατεία του Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου μέχρι την βορειοδυτική πλευρά του 

οικοπέδου στη συμβολή των οδών Πινδάρου και Θρεψιάδη.  

Tο κτήριο το οποίο κατασκευάστηκε στην χρονική περίοδο 1949-1951 έχει υποστεί επεμβάσεις και 

εργασίες συντήρησης που χρήζουν απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης των φθορών και των ζημιών 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 – ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 
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Εικόνα 1  

Φωτογραφία του κτηρίου το έτος κατασκευής χωρίς να έχει γίνει η διαμόρφωση του 

Περιβάλλοντα χώρου 

καθώς και την ενίσχυση της στατικής και αντισεισμικής επάρκειας αυτού, όπως περιγράφονται από την 

σχετική μελέτη.  

Επίσης  προβλέπεται η κατεδάφιση όλων των πρόσθετων στοιχείων του περιβάλλοντα χώρου καθώς 

και των λοιπών κατασκευών που βρίσκονται σε επαφή με αυτό. Θα αφαιρεθούν όλες οι νεότερες 

κατασκευές  από πάνελ αλουμινίου ή άλλο υλικό όπως η στέγη κλπ., που είχαν προστεθεί στο αρχικό 

κτήριο ώστε το αποτέλεσμα της επανάχρησης να συμπεριληφθεί τόσο η λειτουργική επανένταξη του 

κτηρίου στη σύγχρονη πόλη όσο και η ανάδειξη της αρχικής μορφής του κτηρίου όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω σε σχέση με το αρχιτεκτονικό ύφος του κτηρίου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με την κατεδάφιση των προσθηκών διευρύνεται ο υπαίθριος περιβάλλον χώρος του κτηρίου 

αποκαθίσταται ο αρχικός πυρήνας του κτηρίου και επίσης επιτυγχάνεται η οπτική ενοποίηση με το 

αρχαιολογικό μουσείο. 

Παράλληλα προτείνουμε  αναθεώρηση και διεύρυνση του κτηριολογικού προγράμματος με χρήσεις 

που θα καλύψουν με αποτελεσματικότερο τρόπο τις ανάγκες του Δήμου καθώς και θα 

χρησιμοποιήσουν καλύτερα τον διαθέσιμο δημόσιο χώρο τόσο του κτηρίου όσο και του περιβάλλοντα 

χώρου. Επιπλέον η εγγύτητα του κτηρίου με το Αρχαιολογικό Μουσείο της Θήβας αποτελεί ένα κύριο 

και καθοριστικό χαρακτηριστικό ώστε να είναι επιβεβλημένη η εύρεση συνεργειών με την δημιουργία 

ενός νέου διευρυμένου δημόσιου χώρου.  

Καθώς το Αρχαιολογικό Μουσείο στερείται αίθουσας περιοδικών εκθέσεων καθώς και χώρους 

εκπαιδευτικών δράσεων για παιδιά είναι δυνατόν να βρεθούν αυτές οι χρήσεις στην ανακατασκευή 

του παλαιού Νοσοκομείου. Επίσης θεωρούμε πιο ενδιαφέρον να συγκροτηθούν όλες οι ενότητες εν 

είδει έκθεσης αντί να υπάρχει μια τυπική παράθεση χώρων κατά μήκος ενός διαδρόμου. Αυτό θα 

απαιτήσει την καθαίρεση μη απαραίτητων τοιχοποιιών ώστε να δημιουργηθούν διευρυμένοι 

εκθεσιακοί χώροι.  
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 



 

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ 

19 

 

 

Με αυτό τον τρόπο συγκροτούμε δύο μεγάλους ενιαίους χώρους στα δύο άκρα του κτηρίου που 

συνδέονται μέσω ενός ενιαίου χώρου που μπορεί να λειτουργήσει ως Foyer, ως χώρος αναψυκτήριου 

και ως χώρος κατακόρυφης σύνδεσης των δύο επιπέδων που οδηγεί στον αντίστοιχα μεγάλο και 

ενοποιημένο χώρο του υπογείου που φιλοξενεί τις εκπαιδευτικές δράσεις. 
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Αναθεωρώντας και ανασκευάζοντας το κτηριολογικό της προκήρυξης και σε συμφωνία με την αποδοχή 

της πρότασής μας, προτείνουμε  τις εξής Ενότητες :  

1. ΕΝΟΤΗΤΑ Α - Έκθεση Τουριστικής Προβολής και Πληροφόρησης 

a. Ιδρυτικοί μύθοι  

b. Ιστορία – Μυθολογία 

c. Αρχαία Τραγωδία – Ο Θηβαϊκός κύκλος 

d. Αρχαιολογικοί Τόποι  

e. Περιβάλλον – Τοπίο  

f. Ήθη και  έθιμα – Βλάχικος Γάμος 

g. Γαστρονομία 

h. Ενδιαφέροντα σημεία – Εκδρομές, Συνδέσεις 

2. ΕΝΟΤΗΤΑ Β – Περιοδικές Εκθέσεις Αρχαιολογικού Μουσείου 

3. ΕΝΟΤΗΤΑ Γ – Χώροι Εκπαιδευτικών δράσεων σε κλειστό και υπαίθριο χώρο 

4. ΕΝΟΤΗΤΑ Δ – Υπαίθρια έκθεση Αρχαιοτήτων σε συνέργεια με την υπαίθρια έκθεση του 

Αρχαιολογικού μουσείου 

5. ΕΝΟΤΗΤΑ Ε – Γραφειακοί Χώροι Υποστήριξης, Αναψυκτήριο, Πωλητήριο 

6. ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ – Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις. 

7. ΕΝΟΤΗΤΑ Η – Χώροι Υγιεινής. 

 

Αναλυτικά το κτηριολογικό πρόγραμμα έχεις ως εξής: 

 

Ενότητα Αριθμός Ονομασία Εμβαδόν Στάθμη 

     

ΕΝΟΤΗΤΑ Α 

 Α1 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 104,12 m² Ισόγειο 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β 

 Β1 ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 133,51 m² Ισόγειο 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ 

 Γ1 ΧΩΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 77,81 m² Υπόγειο 

 Γ2 ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ 4,76 m² Υπόγειο 

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ 

 Δ1 ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 345,76 m²  

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε 

 

Ε1 ΕΙΣΟΔΟΣ 7,35 m² Ισόγειο 

Ε2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ-01 24,64 m² Ισόγειο 

Ε3 ΓΡΑΦΕΙΟ 01 10,99 m² Ισόγειο 

Ε4 ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ  66,55 m² Ισόγειο 
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 Το εμβαδόν του κάθε χώρου είναι καθαρή επιφάνεια (net area) 

 

 

Η Συνολική επιφάνεια του κτηρίου (gross Area) είναι: 

 

Ισόγειο  441,65 m² 

Υπόγειο  213,58 m² 

--------------------------------------- 

Σύνολο   655,23 m² 

 

 

 

 

 

Ε5 ΚΛΙΜ/ΣΙΟ- ΑΝΕΛ/ΡΑΣ 18,08 m² Ισόγειο 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ 

 

Ζ1 ΜΗΧ/ΣΙΟ ΑΝΕΛ 4,25 m² Υπόγειο 

Ζ2 HM 12,93 m² Υπόγειο 

ΕΝΟΤΗΤΑ Η 

 

Η1 W.C - ΑΜΕΑ 4,52 m² Ισόγειο 

Η2 WC ΑΝΔΡΩΝ 11,52 m² Υπόγειο 

Η3 WC ΓΥΝΑΙΚΩΝ 11,60 m² Υπόγειο 

Η4 WC AMEA 4,63 m² Υπόγειο 

Η5 WC ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ 7,21 m² Υπόγειο 

H6 ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 18,31 m² Υπόγειο 

Η7 WC ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ  4,79 m² Ισόγειο 
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ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ - ΠΡΟΤΑΣΗ 
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ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟ - ΠΡΟΤΑΣΗ 
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Α4. Περιγραφή επεμβάσεων 

Προτείνουμε τις αποξηλώσεις όλων των σαθρών στοιχείων ώστε να αποκαλυφτεί ο φέρων οργανισμός 

του κτηρίου καθώς και την αποξήλωση των εξωτερικών κουφωμάτων, των εσωτερικών 

οπτοπλινθοδομών και των κουφώματα αυτών.  

Θα διανοιχτεί τρύπα στην πλάκα ισογείου ώστε να κατασκευαστεί η κατακόρυφη επικοινωνία και ο 

Ανελκυστήρας.  

Στα δάπεδα, θα αποξηλωθούν οι τελικές επιστρώσεις μέχρι σταθερό υπόστρωμα.  

Το δάπεδο του υπογείου θα υποβαθμιστεί ώστε να δημιουργηθεί το νέο τελικό δάπεδο 40εκ. 

χαμηλότερο από το υφιστάμενο. Για την υλοποίηση της υποβάθμισης του υπογείου θα απαιτηθεί 

συνολική εκσκαφή της τάξης του 1,00μ. ώστε να τοποθετηθεί κάτω από την πλάκα υπογείου, 

θερμομόνωση και  εξυγίανση όπως περιγράφεται αναλυτικά στο αντίστοιχο άρθρο. 

Αναλυτικά οι επεμβάσεις περιγράφονται στα σχέδια: KZ580-EFA-EPE-ARX-KATH-K01-210722, KZ580-

EFA-EPE-ARX-KATH-K02-210722, KZ580-EFA-EPE-ARX-KATH-K03-210722 

Αντίστοιχη περιγραφή των επεμβάσεων γίνεται στο κεφάλαιο Β με αναλυτικές αναφορές στα έργα κα-

τασκευής των νέων φορέων από οπλισμένο σκυρόδεμα , μεταλλικές κατασκευές και έργα ενίσχυσης 

του υφιστάμενου κτηρίου. 

Οι υφιστάμενες προσθήκες και λοιπές κατασκευές που είχαν γίνει στη Βόρεια και Νότια πλευρά του 

οικοπέδου  κατεδαφίζονται, με μέριμνα  του ιδιοκτήτη και δεν αποτελούν συμβατικό αντικείμενο της 

παρούσας μελέτης. 
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Α5. Τεχνική Περιγραφή Κτηρίου 

Οι εξωτερικοί τοίχοι μετά τις εργασίες ενίσχυσης του φορέα με μανδύες εκτοξευόμενου σκυροδέματος 

θα επενδυθούν εσωτερικά με επένδυση γυψοσανίδας με CW 50 και διπλή γυψοσανίδα τύπου Rigips 

φέροντας εσωτερικά ορυκτοβάμβακα πάχους 4,5εκ. Στην εξωτερική πλευρά των περιμετρικών τοίχων  

θα κατασκευαστεί θερμομόνωση πάχους 8εκ γραφιτούχας διογκωμένης πολυστερίνης με έγχρωμο 

επίχρισμα πιστοποιημένου συστήματος τύπου STO. Στην στάθμη του υπογείου θα τοποθετηθεί 

γραφιτούχα εξηλασμένη πολυστερίνη με όμοιο σύστημα επιχρίσματος. 

Στην υποβαθμισμένη στάθμη του υπογείου που θα προκύψει μετά τις εκσκαφές θα επιστρωθεί στρώμα 

εξυγίανσης από θραυστό υλικό και στη συνέχεια θα επιστρωθεί φύλλο πολυαιθυλενίου και 

γεωύφασμα για την προστασία της στεγανωτικής στρώσης. Επί αυτών θα επιστρωθούν πλάκες 

εξηλασμένης  πολυστερίνης όπως περιγράφεται στο Β.11.3. Στη συνέχεια θα εγχυθεί πλάκα 

σκυροδέματος πάχους 15εκ. Η τελική επιφάνεια στο υπόγειο θα αποτελείται από: 

1. βινυλικό δάπεδο πλακιδίων στον χώρο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων,  

2. γρανιτοπλακάκια στους υγρούς χώρους και Η/Μ χώρους.  

Στο δάπεδο του ισογείου θα επικολληθούν πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 5εκ. τύπου 

FIBRANxps 300. Πάνω σε αυτές θα επιστρωθεί φύλλο πολυαιθυλενίου τύπου SARNAVAP®-1000E, 

υπόβαση γαρμπιλοδέματος και ακολουθεί η προετοιμασία της επιφάνειας για τις τελικές επιστρώσεις 

όπως αναφέρονται παρακάτω και περιγράφονται αναλυτικά στα αντίστοιχα άρθρα των τεχνικών 

προδιαγραφών Β.9.2 και Β.9.4 αντίστοιχα 

1. πλάκες μωσαϊκού τύπου Agglotech Terrazzo διαστάσεων 60x80 πάχους 2εκ. και 

2. γρανιτοπλακάκια στον WC  ΑΜΕΑ 

Στην οροφή του υπογείου θα κατασκευαστεί ψευδοροφή από γυψοσανίδα απλή ή ανθυγρή σε όλους 

τους χώρους.  

Στον χώρο του ισογείου θα κατασκευαστεί διάτρητη ψευδοροφή από διαμήκη αναρτώμενα στοιχεία 

τύπου HeartFelt® Linear της Hunter Douglas, με αξονική απόσταση μεταξύ τους 6εκ. τα οποία 

συνεισφέρουν στην ηχοαπορρόφηση καθώς και στην δημιουργία ενός οπτικού φίλτρου για τις 

εγκαταστάσεις χωρίς να δημιουργείται μια συνεχής συμπαγής επιφάνεια. 

Στην οροφή του ισογείου οι εκθεσιακοί χώροι θα φέρουν τον ίδιο τύπο αναρτώμενης ψευδοροφής ενώ 

οι υπόλοιποι χώροι θα φέρουν κοινή ψευδοροφή από μονή απλή ή ανθυγρή γυψοσανίδα επί 

ανισόπεδου σκελετού. 

Στο δώμα εφόσον απομακρυνθούν τα στοιχεία της στέγης και ολοκληρωθούν οι εργασίες 

αποκατάστασης θα κατασκευαστεί επισκέψιμο δώμα ανεστραμμένη μόνωσης με εξυλασμένη 

πολυστερίνη μεταβλητού πάχους τύπου Fibran xps Incli  με το οποίο διαμορφώνονται οι ρύσεις  και με 

τελική επίστρωση από πλάκες πεζοδρομίου με βότσαλο. Η αναλυτική περιγραφή των στεγανωτικών 

στρώσεων είναι στο σχέδιο Λ .ΔΜ.1.01. 

Επί του δώματος θα τοποθετηθεί κατασκευή με περσίδες αλουμινίου που θα φέρουν εντός την αντλία 

θερμότητας καθώς και την μονάδα VRV. 

Τα εξωτερικά κουφώματα θα είναι τύπου M9660 Phos_Thermo sash με θερμοδιακοπή και με διπλούς 

υαλοπίνακες ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές της ενεργειακής επίδοσης του κουφώματος. Οι θύρες 

της εισόδου θα είναι μονόφυλλες αλουμινίου τύπου SUPREME SD115 Pivot της Alumil και οι υπόλοιπες 

τελικές θύρες τύπου ALUMIL MD67. 
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Οι εσωτερικοί τοίχοι θα κατασκευαστούν από τοίχους ξηράς δόμησης με σκελετό CW50 και διπλή 

γυψοσανίδα εκατέρωθεν. Οι εσωτερικές θύρες θα κατασκευαστούν από απλές πρεσσαριστές θύρες με 

ξύλινη κάσα τύπου Berkopal SSC διαστάσεων όπως αναγράφεται στα σχέδια. 

 

Α6. Τεχνική Περιγραφή Περιβάλλοντα Χώρου 

Στον περιβάλλοντα χώρο διαμορφώνεται μια ήπια διαδρομή με κεκλιμένα επίπεδα και ράμπες που 

οδηγούν από το +188,82 που βρίσκεται το νοτιότερο τμήμα του οικοπέδου σε επαφή με την πλατεία 

του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου.  

Μέσω μιας διευρυμένης διαμόρφωσης ραμπών ο επισκέπτης μπορεί να βρεθεί τόσο στην είσοδο του 

κτηρίου στην ανατολική πλευρά στη στάθμη +0,00 όσο και να ακολουθήσει την εκθεσιακή πορεία να 

κινηθεί κατά μήκος του δυτικού ορίου και να βρεθεί στην είσοδο του συγκροτήματος στην 

διασταύρωση των οδών Πινδάρου και Θρεψιάδη. 

Κατά μήκος αυτής της τελευταίας διαδρομής προτείνεται η κατασκευή ενός υπόστεγου χώρου που 

είναι ταυτόχρονα  εκθεσιακή περιοχή αλλά και στεγασμένη πορεία – ράμπα κίνησης για όλους. 

Το στέγαστρο θα κατασκευαστεί από διατομές μορφοσιδήρου και θα φέρει επικάλυψη από τιτανιούχο 

ψευδάργυρο επί ξύλινου πετσώματος. 

Οι διαμορφώσεις του υπαίθριου χώρου θα γίνουν από χυτό δάπεδο τύπου Artevia Desactive. 

Επίσης θα κατασκευαστούν στις θέσεις που φαίνονται στα σχέδια  μονολιθικά καθιστικά από 

οπλισμένο σκυρόδεμα των οποίων οι επιφάνειες θα επεξεργαστούν για να παρουσιάσουν όψη 

«χτυπητού» σκυροδέματος. 

Οι λοιπές περιοχές θα διαμορφωθούν ως περιοχές φύτευσης. Στην ανατολική περιοχή θα διαμορφωθεί 

κλιμακωτή περιοχή φύτευσης που θα υλοποιηθεί με τοιχία αντιστήριξης και μεγάλες πλάκες 

σκυροδέματος που θα λειτουργήσει ως περιοχή ανόδου από την είσοδο στην διασταύρωση των οδών 

Πινδάρου και Θρεψιάδη προς την είσοδο του κτηρίου. 
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Β. Οικοδομικές Εργασίες 

 

Β.1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ 

 

Β.1.1. Καθαιρέσεις   

Καθαιρούνται όλες οι εσωτερικές πλινθοδομές ανεξαρτήτου πάχους σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 14-02-02-

d. Επιπλέον, πραγματοποιούνται καθαιρέσεις τμημάτων λιθοδομών για την διαπλάτυνση κουφωμά-

των, εξωτερικών τοίχων   των cours anglaises  και καθαίρεση της περίφραξης της κύριας όψης, σύμφωνα 

με την ΕΤΕΠ 14-02-02-01. 

Καθαίρεση εσωτερικών και εξωτερικών επιχρισμάτων λιθοδομής με επιμέλεια. Απομάκρυνση χαλαρών 

με την εφαρμογή υδροβολής με πίεση επί των επιφανειών σκυροδέματος και λιθοδομής σε όλη την 

επιφάνεια σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 14-02-01-01. 

Καθαιρούνται στοιχεία από άοπλο σκυρόδεμα.  

 Συγκεκριμένα, καθαιρείται το υφιστάμενο δάπεδο υπογείου και το αντίστοιχο των cours an-

glaises. 

 Καθαιρούνται τα σκυροδέματα της στέψης των cours anglaises. 

 Καθαιρείται το άοπλο σκυρόδεμα της εισόδου και της ράμπας. 

Καθαιρούνται φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα με τη χρήση της μεθόδου της αδιατάρα-

κτης κοπής και συγκεκριμένα: 

 Καθαιρείται η νοτιοδυτική, γωνιακή  πλάκα για τη δημιουργία κατακόρυφης επικοινωνίας σε 

όλη την περίμετρό της. 

 Καθαιρείται η υφιστάμενη πλάκα κλίμακα από το ισόγειο προς το υπόγειο . Διατηρείται ο υφι-

στάμενος οπλισμός στο επίπεδο της πλάκας . 

 Καθαιρείται τμήμα της οροφής ισογείου στη θέση της απόληξης του ανελκυστήρα, σύμφωνα 

με τα σχέδια της μελέτης. 

 η πλάκα (πλατύσκαλο) και οι αναβαθμοί της βόρειας κλίμακας  εισόδου.  

Καθαιρείται η λιθοδομή των cours anglaises και τμήματα της λιθοδομής του  ισογείου για την διεύ-

ρυνση και δημιουργία νέων ανοιγμάτων, φωλεών  και αναμόρφωσης υφισταμένων. 

Καθαιρούνται πλακοστρώσεις δαπέδων παντός τύπου, συγκεκριμένα τα δάπεδα από μάρμαρο, μωσα-

ϊκό, κεραμικά και πλαστικά πλακίδια σε όλες τις στάθμες και συσσωρεύονται τα υλικά προς φόρτωση 

και διάθεση. 

Καθαιρείται ο ξύλινος σκελετός της στέγης και μεταφέρονται τα υλικά προς φόρτωση και απομά-

κρυνση. 

Καθαιρείται η επικάλυψη της στέγης από φύλλα αμιαντοτσιμέντου. Η καθαίρεση και απομάκρυνση 

των φύλλων αμιαντοτσιμέντου θα πραγματοποιηθεί από ειδικό συνεργείο που προβλέπεται από τη 

σχετική νομοθεσία, σύμφωνα και με την περιγραφή του τιμολογίου του έργου. 

Τα προϊόντα καθαίρεσης συσσωρεύονται εντός του εργοταξίου , φορτώνονται και μεταφέρονται για 

ανακύκλωση.  
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Β.1.2. Αποξηλώσεις 

Αποξηλώνονται όλα τα κουφώματα. 

Αποξηλώνεται  η ασφαλτική στρώση στον περιβάλλοντα χώρο με φόρτωση και μεταφορά προς ανακύ-

κλωση. 

Β.1.3. Γενικές Εκσκαφές 

Εκτελούνται με μηχανικά μέσα γενικές εκσκαφές στον περιβάλλοντα χώρο αφαιρώντας στρώσεις 30 

εκ. συνολικά από το φυσικό έδαφος, για τη δημιουργία επιπέδων πρόσβασης περιμετρικά του κτηρίου 

και στον αύλειο χώρο.  

Β.1.4. Εκσκαφές τάφρων και θεμελίων 

Εκσκαφές τάφρων και θεμελίων σε έδαφος γεώδες – ημιβραχώδες 40% και βραχώδες 60% σύμφωνα 

και με την  με την ΕΤΕΠ 02-04-00-00. ΄ 

 Εκσκαφές θεμελίων στεγάστρων περιβάλλοντος χώρου με μηχανικά μέσα, όπως στα αντί-

στοιχα σχέδια της μελέτης. 

 Εκσκαφές θεμελίων τοιχίων περιβάλλοντος χώρου με μηχανικά μέσα , όπως στα αντίστοιχα 

σχέδια της μελέτης. 

 Εκσκαφές θεμελίων των τοιχίων νέας διαμόρφωσης cours anglaises  και εισόδων στο υπόγειο 

και ισόγειο με μηχανικά μέσα , όπως στα αντίστοιχα σχέδια της μελέτης. 

 Εκσκαφές για την εμβάθυνση και αύξηση του ύψους υπογείου  χωρίς την χρήση μηχανικών 

μέσων ,όπως στα αντίστοιχα σχέδια της μελέτης. 

                                                                                                           

Β.1.5.  Επιχώσεις – Εξυγιάνσεις -Συμπυκνώσεις 

 

- ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΜΕ ΥΓΙΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 

 Επιχώνονται με υγιή προϊόντα εκσκαφών οι τάφροι θεμελιώσεων των μεταλλικών υποστέγων. 

 Επιχώνονται με υγιή προϊόντα εκσκαφών οι τάφροι θεμελιώσεων των περ. τοιχείων αντιστήριξης 

περίφραξης. 

 Επιχώνονται οι υφιστάμενοι υπόγειοι χώροι cours anglaises, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 

Προμήθεια με οποιαδήποτε μέσα από δανειοθαλάμους που βρίσκονται εκτός του οικοπέδου και 

σε οποιεσδήποτε αποστάσεις από αυτό (το οικόπεδο) και φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές ο-

σεσδήποτε και με οποιαδήποτε μέσα, δανείων χωμάτων, εφόσον απαιτηθούν, καταλλήλων για 

επιχώσεις, σε θέσεις επιχωμάτων περιβάλλοντος χώρου όπου θα διαστρωθούν ή σε θέσεις επι-

χώσεων που θα εναποτεθούν καταλλήλως. 

- ΕΞΥΓΕΙΑΝΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ 

Περιλαμβάνουν την εναπόθεση, διάστρωση κατά στρώσεις 30cm, κατάβρεγμα και συμπύκνωση  

με οποιαδήποτε μέσα  θραυστών  υλικών λατομείου, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-02-00: 

 

 Επιχώνονται με θραυστό υλικό προς εξυγίανση και αφού συμπυκνωθεί, όπως αναφέρεται παρα-

πάνω, οι επιφάνειες του περιβάλλοντα χώρου που θα επικαλυφθούν με ελαφρά οπλισμένα σκυ-

ροδέματα και επιστρώσεις από βοτσαλωτό δάπεδο. 
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 Επιχώνονται με θραυστό υλικό προς εξυγίανση και αφού συμπυκνωθεί, όπως αναφέρεται παρα-

πάνω, οι επιφάνειες έδρασης των  θεμελίωσεων  των υποστέγων , των περιμετρικών τοίχων αντι-

στήριξης και των  τοιχίων νέων εισόδων και cours anglaises. 

 Επιχώνονται με θραυστό υλικό προς εξυγίανση και αφού συμπυκνωθεί, όπως αναφέρεται παρα-

πάνω, η νέα πλάκα έδρασης του υπογείου, που προκύπτει από την εμβάθυνση. 

 

Αφού διαμορφωθούν οι παραπάνω επιχωματώσεις  για την απόκτηση του επιθυμητού γε-

ωμετρικού σχήματος και των απαιτούμενων κλίσεων  συμπυκνώνονται 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 προσ-

διορισμού της σχετικής υγρασίας-πυκνότητας AASHO:T180/D (τροποποιημένη μέθοδο 

AASHO)  αφού η εργαστηριακή μεγίστη πυκνότητα διορθωθεί για το % ποσοστό του χον-

δρόκοκκου υλικού,  που συγκρατείται με κόσκινο ¾ (19,1mm) σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-

03-00-00. 

 

Β.1.6.  Επιχώσεις με κηπευτικό χώμα. 

Προμήθεια κηπευτικού χώματος σε πάχος τουλάχιστον 20 cm, προερχομένου από βάθος εκσκαφής έως 

70 cm, αργιλοαμμώδους συστάσεως, χρώματος σκοτεινού απαλλαγμένου από ξένες προσμίξεις, όπως 

πέτρες ή χαλίκια, ρίζες και πολυετή ζιζάνια, μεταφορά επί τόπου και διάστρωση του, σε θέσεις παρτε-

ριών και ζαρντινιερών περιβάλλοντος  χώρου, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-05-00. 

Εφαρμόζεται σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους επί του φυσι-

κού εδάφους μετά τη γενική εκσκαφή. 

Εφαρμόζεται ως επικάλυψη και διαμόρφωση επιφανειών πρασίνου σε ευθυγράμμιση με τις διαμορ-

φωμένες επιφάνειες σκυροδέματος επί εδάφους, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 

 

Β.1.7. Φορτώσεις – μεταφορές 

 φορτοεκφορτώσεις, μεταφορές, εντός του εργοταξίου καταλλήλων και υγειών προϊόντων εκ-

σκαφών που θα χρησιμοποιηθούν σε Επιχώσεις και διαλογή άχρηστων προϊόντων. Εκτιμώνται 

σε ποσοστό 30% των εκσκαφών. Η προμήθεια αντίστοιχων υγειών προϊόντων εκσκαφών από 

δανειοθαλάμους επιβαρύνονται με την μεταφορά. 

 φορτοεκφορτώσεις προϊόντων αποξηλώσεων και εκσκαφών μεταφέρονται εκτός του εργοτα-

ξίου, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα. 

 Προβλέπονται μεταφορές υλικών εκσκαφών (και επιχώσεων)  με χειρωνακτική διακίνηση λόγω 

μη πρόσβασης μηχανημάτων στο χώρο του υπογείου. 

 Τα παραπάνω υλικά φορτοεκφορτώνονται επί αυτοκινήτου με μηχανικά μέσα και μεταφέρονται 

προς ανακύκλωση. 
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Β.2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 

(Τα γεωμετρικά στοιχεία των οπλισμένων σκυροδεμάτων του Φέροντα οργανισμού καθώς και τα λοιπά 

χαρακτηριστικά αναγράφονται  εκτός από την παρούσα Τεχνική Περιγραφή και στα σχέδια της Στατικής 

Μελέτης.) 

 

Β.2.1 Άοπλα σκυροδέµατα ποιότητας C12/15 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι  εξομαλυντικές στρώσεις  καθαριότητας της από σκυ-

ρόδεμα C12/15. 

Σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης προτείνεται  πάχος 10 εκ.   

 

Β.2.2 Ελαφρά οπλισμένα σκυροδέματα. 

Ελαφρά οπλισμένα σκυροδέματα C25/30. Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται σκυροδέματα 

του περιβάλλοντος χώρου, όπως δάπεδα και εμφανείς κατασκευές του περιβάλλοντα χώρου. Προτεί-

νεται ποιότητα υλικού C25/30 για την αποφυγή διαβρώσεων και για την ανθεκτικότητα των κατα-

σκευών  . Συγκεκριμένα, αποτελούν το σύνολο των δαπέδων του υπαίθριου χώρου και των μονολιθικών 

κατασκευών των βάσεων έκθεσης και καθιστικών. Για την ελαφρά όπλιση χρησιμοποιείται χάλυβας 

ποιότητας B500C, που μορφώνεται σε πλέγμα από ράβδους χάλυβα επί τόπου.  

Τα πάχη των δαπέδων των ελαφρά οπλισμένων είναι 16cm εσωτερικά για ελαφρά χρήση (κίνηση πε-

ζών) και πλέγμα Φ18/5. 

 Στις ζώνες όπου γίνεται η κίνηση τροχοφόρων το πάχος προτείνεται σε 20 cm (μεταφορές εξοπλισμού, 

ασθενοφόρο, πυροσβεστική, κλπ), με πλέγμα Φ10/20. 

 

Β.2.3 Οπλισμένα σκυροδέματα C25/30. 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται: 

1. Όλα τα φέροντα στοιχεία αναδομών και θεμελιώσεων των υποστέγων όπως στα αντίστοιχα 

σχέδια της μελέτης. 

2. Όλα τα φέροντα στοιχεία των περιμετρικών τοιχείων αντιστήριξης όπως στα αντίστοιχα σχέδια 

της μελέτης. 

3. Κατασκευές βάσεων μονολιθικού σκυροδέματος για τα καθιστικά, σύμφωνα με την πρόβλεψη 

της αρχιτεκτονικής μελέτης στον περιβάλλοντα χώρο. 

4. Η κατασκευή νέων κλιμάκων, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη περιμετρικά του κτηρίου, 

νέων εισόδων υπογείου και ισογείου καθώς και των τοιχίων αντιστήριξης, όπως στα αντίστοιχα 

σχέδια της μελέτης. 

5. Κατασκευή νέου δαπέδου υπογείου πάχους 15 cm οπλισμένο με πλέγμα # Φ12/15, , όπως στα 

αντίστοιχα σχέδια της μελέτης. 

6. Κατασκευή νέου κλιμακοστασίου στην θέση της καθαιρεθείσας πλάκας σκυροδέματος . η νέα 

πλάκα αγκυρώνεται στην δοκό σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Για την ενίσχυση της σύν-

δεσης ενσωματώνεται και ο οπλισμός στην περιοχή στήριξης της καθαιρεθείσας πλάκας. 

7. Για την στήριξη της κλίμακας προβλέπεται η κατασκευή τοιχίου πάχους 25 εκ. σχήματος Γ , 

υποθέματος , το οποίο αναπτύσσεται παράλληλα με την κλίμακα , όπως στα αντίστοιχα σχέδια 

της μελέτης. 
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8. Κατασκευή νέας πλάκας πάχους 15 εκ. αποκατάστασης  της επιφάνειας από την καθαίρεση της 

υφιστάμενης εσωτερικής κλίμακα όπως στα αντίστοιχα σχέδια της μελέτης. Η στήριξη γίνεται 

μέσω βλητρωμένων περιμετρικά ράβδων  με ικανό μήκος παράθεσης για παραλαβή της τέ-

μνουσας και την τοποθέτηση νέου οπλισμού υπεραντοχής για την κάμψη. Για την ενίσχυση της 

σύνδεσης ενσωματώνεται και ο  συνεπίπεδος οπλισμός στην περιοχή στήριξης της καθαιρεθεί-

σας πλάκας. 

 

9. Κατασκευή νέας πλάκας στέγασης της διανοιχθείσης  οπής στη πλάκα του δώματος του φρεα-

τίου του ανελκυστήρα, πάχους 13 cm, στηριζόμενη σε περιμετρικό τοιχείο πάχους 25 cm, το 

οποίο οπλίζεται με βλήτρωση ράβδων, όπως στα αντίστοιχα σχέδια και λεπτομέρειες της μελέ-

της. 

 

 

 

Β.2.4 Αποκαταστάσεις -Συντηρήσεις - Μανδύες Εκτοξευόμενου Σκυροδέματος. 

 

Σύμφωνα με την στατική μελέτη επιβάλλεται η ενίσχυση των κατακόρυφων φερόντων στοιχείων του 

κτηρίου που αποτελείται από περιμετρική φέρουσα τοιχοποιία λιθοδομής και εσωτερικά υποστυλώ-

ματα. Η οροφή ισογείου   είναι κατασκευασμένη από πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και δοκούς, οι 

οποίοι επίσης ενισχύονται. 

Αντίστοιχα ενισχύονται τα φέροντα στοιχεία του υπογείου. Συγκεκριμένα, η περιμετρική φέρουσα τοι-

χοποιία, τα εσωτερικά υποστυλώματα και οι δοκοί της οροφής του υπογείου. 

Η μέθοδος ενίσχυσης των παραπάνω είναι αυτή του εκτοξευμένου μανδύα οπλισμένου σκυροδέματος 

(gunite) τόσο για τα υφιστάμενα φέροντα στοιχεία σκυροδέματος, όσο και για την φέρουσα τοιχοποιία 

λιθοδομής.  

Η εφαρμογή των  ενίσχυσης περιγράφεται στα παρακάτω στάδια. 

 

Β.2.4.1  Πλήρωση ρωγμών σκυροδέματος με ρητινενέσεις  

        Λαμβάνεται πρόνοια  από την μελέτη η πλήρωση ρωγμών και κενών σε στοιχεία σκυροδέματος 

που θα προκύψουν μετά την καθαίρεση των επιχρισμάτων και τα οποία δεν είναι ορατά κατά την φάση 

της μελέτης . 

Ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 

 Πλήρωση των ρωγμών των δοκών, υποστυλωμάτων όπως στα σχέδια της μελέτης με εισπί-

εση εποξειδικής ρητίνης και πλήρωση των ρωγμών.  

 Προηγείται επιμελής καθαρισμός του στομίου της ρωγμής από σαθρά υλικά και σκόνες με 

την χρήση πεπιεσμένου αέρα και συρματόβουρτσας .  

 Η τοποθέτηση στομίων σωληνίσκων ανά διαστήματα και από  κάτω προς τα πάνω για την 

εισπίεση της ρητίνης. 

 Προετοιμασία της ρητίνης σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. 
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 Εισπίεση της ρητίνης από κάτω προς τα πάνω προοδευτικά. 

 Αφαίρεση των σωληνίσκων και καθαρισμό από την εσωτερική πάστα. 

 

Β.2.4.2  Πλήρωση κενών - ρωγμών τοιχοποιίας  με ένεμα. 

 

Για την αποκατάσταση κενών κατά την κατασκευή (οπές εγκαρσίων συνδέσμων οπλισμού μανδυών 

λιθοδομής ) και για την πρόνοια ρωγμών χρησιμοποιείται η εφαρμογή και τεχνική των  ενεμάτων.  

Ως ένεμα χρησιμοποιείται υλικό  λεπτόκοκκο ενέσιμο κονίαμα σταθερού όγκου, υψηλής διεισδυ-

τικότητας για πλήρωση διακένων δομικών στοιχείων, η ανάθεση του οποίου βασίζεται σε τσιμέντο 

PORTLAND ειδικού τύπου (SR) τύπου Microbeton BA-40/RS της εταιρείας Sintecno, που περιέχει 

επίσης υψηλής ποιότητας, ειδικά επιλεγμένα, λεπτόκοκκα, αδρανή, ενισχυμένο πρόσθετα με ειδι-

κές προσμίξεις και πολυμερή. Μετά την ανάμιξη της σκόνης του έτοιμου προϊόντος με νερό παρά-

γεται ενέσιμο μίγμα υψηλής ρευστότητας, που δύναται να εφαρμοσθεί ως ένεμα (τσιμεντένεμα) 

για την πλήρωση οπών και διάκενων, την αποκατάσταση κοιλοτήτων και ρωγμών   λιθοδομών του-

βλοδομές Το προϊόν δέον να  χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλές μηχανικές ιδιότητες, χωρίς να πα-

ρουσιάζει φαινόμενα συρρίκνωσης και διαχωρισμών, καθώς και από την υψηλή του αντίσταση στα 

θειικά.   

Η διαδοχή των εργασιών της εφαρμογής είναι: 

 Η καθαίρεση του επιχρίσματος εκατέρωθεν της ρωγμής σε συνολικό πλάτος 50 εκατο-

στών περίπου. 

 Το καθάρισμα της ρωγμής με αναρρόφηση αέρα, απομάκρυνση χαλαρών και πλύσιμο με 

νερό υπό πίεση. 

 Άνοιγμα οπών 13mm στο επίπεδο της ρωγμής. Οι αποστάσεις των οπών θα είναι ανάλο-

γες του πάχους της ρωγμής περίπου 30 έως 60cm για την λιθοδομή. 

 Τοποθέτηση σωληνίσκων στις οπές. 

 Σφράγισμα των χειλιών της ρωγμής με επισκευαστικό υλικό τύπου MICROBETON BS37/RS 

της SINTECNO όπως προδιαγράφεται παρακάτω. 

 Εισαγωγή ενέματος τύπου MICROBETON BS-40/RS της SINTECNO από την χαμηλότερη 

οπή πλήρωσης έως την αμέσως υψηλότερη και σφράγισμα της αρχικής. Επανάληψη έως 

την πλήρη πλήρωση των σωληνίσκων. 

 Εξωτερικό αρμολόγημα στην περιοχή της ρωγμής με πλήρωση των αρμών και επιπεδο-

ποίησης της επιφάνειας της λιθοδομής. Προτείνεται το υλικό τύπου MICROBETON 

BS37/RS της SINTECNO. 
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Β.2.4.3  Αποκατάσταση τοπικών βλαβών σκυροδέματος από διάβρωση – αποφλοίωση η πα-

ρεμβάσεις από την χρήστη . 

 

Αποκαθίστανται τοπικές βλάβες στις  επιφάνειες των φερόντων στοιχείων οι οποίες οφείλονται 

σε διάβρωση του οπλισμού εσωτερικά του κτιρίου  και  σε παρεμβάσεις  του χρήστη .   

 Οι εργασίες και τα υλικά που προτείνονται και περιλαμβάνονται είναι: 

 Η τοποθέτηση ικριωμάτων για την προσέγγιση των επιφανειών. 

 Η τοπική αφαίρεση του σαθρού σκυροδέματος στην περιοχή της επέμβασης, ο επιμελής 

καθαρισμός με πεπιεσμένο αέρα, μικροεργαλεία και εργαλεία χειρός μέχρις ότου αποκα-

λυφθούν οι ράβδοι οπλισμού. 

 Επιμελής καθαρισμός των ράβδων οπλισμού με συρματόβουρτσα. 

 Εφαρμογή αναστολέα διάβρωσης επί των ράβδων οπλισμού με την χρήση ρολού ή πινέ-

λου. 

 Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των πάσης φύσεως υλικών (προαναμεμιγμένων) ι-

νοπλισμένων επισκευαστικών κονιαμάτων κατηγορίας R3 ή R4 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 για 

εφαρμογή με το χέρι, βελτιωτικών πρόσφυσης, αναστολέων διάβρωσης κατά ΕΛΟΤ 1504-

7, υλικών προστατευτικής επάλειψης υψηλής διαπνοής κ.λ.π.) σε  σφραγισμένες συσκευα-

σίες που θα αναγράφουν τον τύπο και τα χαρακτηριστικά τους και θα φέρουν την σήμανση 

CE. 

 Η παρασκευή και εφαρμογή του επισκευαστικού κονιάματος σύμφωνα με τις οδηγίες του 

προμηθευτή για την αποκατάσταση της διατομής του στοιχείου σκυροδέματος στην αρχική 

της ή τελική εξομάλυνση της επιφάνειας μετά την σκλήρυνση του επισκευαστικού κονιά-

ματος και η εφαρμογή προστατευτικής επίστρωσης υψηλής διαπνοής, σιλοξανικής βάσεως 

με ρολό ή πινέλο. 

 

Β.2.4.4  Εφαρμογή εκτοξευόμενου σκυροδέματος στα στοιχεία σκυροδέματος και φέρουσας 

τοιχοποιίας λιθοδομής . 

 

Για την ενίσχυση των εσωτερικών υποστυλωμάτων και των δοκών οροφών  προτείνεται η εφαρ-

μογή περιμετρικού μανδύα  από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (gunite) πάχους 10εκ. 

Αντίστοιχα για την ενίσχυση της τοιχοποιίας λιθοδομής  προτείνεται η εφαρμογή  αμφίπλευρου 

αντίστοιχα μανδύα  εκτοξευόμενου μανδύα πάχους 7εκ.   

 Η παρασκευή του σκυροδέματος γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και το περιγραφικό τιμο-

λόγιο. Προηγείται μελέτη σύνθεσης για την επίτευξη ποιότητας C25/30  με ελάχιστη περιεκτικότητα 

τσιμέντου 450 kg/m3 και λεπτόκοκκά αδρανή. 

 

1) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΟΚΟΥΣ –ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ Ο.Σ. 

 

Για την εφαρμογή του εκτοξευόμενου σκυροδέματος πάχους 10 εκ. στα υποστυλώματα 

και στις δοκούς οπλισμένου σκυροδεματος  σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης εφαρ-

μόζονται κατά σειρά τα παρακάτω: 
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 Τοποθέτηση ικριωμάτων στο σημείο εκτέλεσης του έργου. 

 Η αποκάλυψη της επιφάνειας των δοκών από επιχρίσματα  ή άλλη μεταγενέστερη το-

πική επέμβαση ώστε να προκύψει καθαρή επιφάνεια.. 

 O καθαρισμός επιφάνειας παλαιού σκυροδέματος με συρματόβουρτσα για την απομά-

κρυνση χαλαρών και ξένων αντικειμένων. 

 Η εκτράχυνση της επιφάνειας σκυροδέματος με ελαφρά αερόσφυρα με εκβάθυνση 

0,5mm  έως και 5mm σε όλες τις πλευρές  στις δοκούς. 

 Τοποθετούνται   βλήτρα διατομής Φ12/40 ποιότητας Β500C σε βάθος 15.εκ. και μήκος 

ωφέλιμο 8 εκ. σε μορφή Γ όπως στα σχέδια της μελέτης.  Η διάτρηση οπής έχει διάμε-

τρο πλέον 4mm αυτής της ράβδου, ώστε να πληρούται με επαρκές  υλικό  εποξειδικής  

ρητίνης. Η τοποθέτηση των βλήτρων και αγκυρίων καθώς και η έγχυση ρητίνης γίνεται 

αφού ανοιχθεί το στόμιο και καθαρισθεί η οπή με πεπεισμένο αέρα. Για τις οριζόντιες 

και κατακόρυφες οπές για  την αποφυγή απορροής της εποξειδικής ρητίνης πριν στα-

θεροποιηθεί σφραγίζεται η οπή με ειδικές κόλες.  

 Θα πρέπει τα βλήτρα να είναι τοποθετημένα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και να 

γίνουν οι σχετικοί έλεγχοι καταλληλόλητας τους ,που αναφέρονται στις αντίστοιχες 

προδιαγραφές. 

 Τοποθέτηση οπλισμού Β500C σύμφωνα με τα σχέδια. Οι συνδετήρες των δοκών τοπο-

θετούνται μέσω οπών και καμπτόμενοι διαμορφώνονται με συγκόλληση στο άνω μέ-

ρος της πλάκας. 

 Ο διαμήκης οπλισμός των υποστυλωμάτων τοποθετείται με διάτρηση της πλάκας σκυ-

ροδέματος και πλήρωση με ρητίνη της οπής  . 

 Ο κύριος και ο εγκάρσιος συγκολλείται στο αντίστοιχο μήκος παράθεσης αναμονής , 

ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των ράβδων.   

 Εφαρμογή οδηγών για την επίτευξη ομοιόμορφων παχών και επίπεδων πλευρών. 

 Εφαρμογή του εκτοξευόμενου σκυροδέματος ανά 3 στρώσεις για την επίτευξη του τε-

λικού πάχους. 

 Μετά την εφαρμογή του εκτοξευόμενου σκυροδέματος καθαρίζεται η επιφάνεια ώστε 

να απαιτείται πλέον η τελική στρώση επιχρίσματος. 

 Η συντήρηση του εκτοξευόμενου μανδύα θα έχει διάρκεια 10 ημέρες μετά την σκυρο-

δέτηση με τήρηση του 95% της υγρασίας. 

 

 

2) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΛΙΘΟΔΟΜΗ. 

 

Για την εφαρμογή του εκτοξευόμενου σκυροδέματος πάχους 7-4 εκ. στην λιθοδομή  

σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης εφαρμόζονται κατά σειρά τα παρακάτω: 

  

 Τοποθέτηση ικριωμάτων στο σημείο εκτέλεσης του έργου. 

 Καθαίρεση επιμελής των επιχρισμάτων εσωτερικής και εξωτερικής επιφάνειας εφαρ-

μογής του μανδύα. 

 O καθαρισμός επιφάνειας με συρματόβουρτσα και εργαλεία χειρός για την απομά-

κρυνση χαλαρών και ξένων αντικειμένων καθώς και την εφαρμογή υδροβολής μέσης 

πίεσης με έλεγχο του νερού απορροής.  

 Τοποθέτηση οπλισμού πλέγματος  # Φ12/10  Β500C σύμφωνα με τα σχέδια. Τοποθε-

τείται αμφίπλευρα με εγκάρσια σύνδεση αγκυρίων που περιγράφονται παρακάτω. 

 Τοποθετούνται στην τοιχοποιία αγκύρια εγκάρσια  σε δέσμη 3 ράβδων διατομής Φ10  

ποιότητας Β500C σε βάθος το πάχους της τοιχοποιίας επιπλέον 4 εκ. και αναμονές αμ-

φίπλευρα 50 εκ.  σε αποστάσεις ισοπλεύρου τριγώνου πλευράς 1.06 m.Τα αγκύρια 
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μορφώνονται σε γωνία 90 μοιρών και δένονται στον οπλισμό του μανδύα. Η διάτρηση 

οπής έχει διάμετρο πλέον  2.50 m αυτής της ράβδου, ώστε να πληρούται με επαρκές  

υλικό  τσιμεντενέματος. Η τοποθέτηση των βλήτρων και  η έγχυση τσιμεντενέματος 

γίνεται αφού ανοιχθεί το στόμιο και καθαρισθεί η οπή με πεπεισμένο  αέρα. 

 Το τσιμεντένεμα  θα είναι από τσιμέντο PORTLAND ειδικού τύπου (SR), τύπου 

Microbeton BA_40/RS της εταιρείας Sintecno, που περιέχει επίσης υψηλής ποιότητας 

ειδικά επιλεγμένα λεπτόκοκκα αδρανή , ενισχυμένο με πρόσθετα με ειδικές προσμίξεις 

και πολυμερή , περιλαμβάνεται ως δαπάνη στο παρόν άρθρο ως υλικό και εργασία. 

σύμφωνα και με την αντίστοιχη  παράγραφο  Β.2.4.2   

 Ιδιαίτερη προσοχή στην τοποθέτηση του οπλισμού μανδύα στις παρειές των κουφω-

μάτων όπου και ενισχύονται με πρόσθετο οπλισμό . Στην περίπτωση πλήρωσης μεγά-

λου πάχους τμήματος του κουφώματος προβλέπεται η τοποθέτηση πρόσθετου οπλι-

σμού, διαμήκους και εγκαρσίου επί πλέον του οπλισμού του μανδύα , όπως στα αντί-

στοιχα σχέδια της μελέτης. 

 Εφαρμογή οδηγών για την επίτευξη ομοιόμορφων παχών και επίπεδων πλευρών. 

 Εφαρμογή του εκτοξευόμενου σκυροδέματος ανά 3 στρώσεις για την επίτευξη του τε-

λικού πάχους. 

 Μετά την εφαρμογή του εκτοξευόμενου σκυροδέματος καθαρίζεται η επιφάνεια ώστε 

να απαιτείται πλέον η τελική στρώση επιχρίσματος. 

 Η συντήρηση του εκτοξευόμενου μανδύα θα έχει διάρκεια 10 ημέρες μετά την σκυρο-

δέτηση με τήρηση του 95% της υγρασίας. 

 

Β.2.5 Συντήρηση Σκυροδέματος 

Για την  συντήρηση του σκυροδέματος και  την αποφυγή ρωγμών συρρίκνωσης (συστολή ξήρανσης) σε 

περιπτώσεις σκυροδέτησης μεγάλων επιφανειών (π.χ. πλάκες, προβλέπεται η χρήση αντιεξατμιστικής 

μεμβράνης τύπου ISOCURE-A της ISOMAT ως υγρό ψεκαζόμενο για τον έλεγχο της εξάτμισης του νερού 

σκυροδέματος. Η επιφάνεια σκυροδέματος θα πρέπει να είναι απαλλαγμένη από στάσιμο νερό. Η δια-

δικασία της εξάτμισης του επιφανειακού νερού του σκυροδέματος μπορεί να απαιτήσει από 30 λεπτά 

μέχρι και 2 ώρες, ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και το λόγο  Νερό/Τσιμέντο του μείγμα-

τος. Το υλικό θα εφαρμοστεί με κατάλληλο ψεκαστήρα χειρός  μορφή νέφους για πλήρη κάλυψη της 

επιφάνειας σκυροδέματος. Κατά την εφαρμογή θα πρέπει να διασφαλιστεί ομοιόμορφο ψέκασμα και 

κάλυψη όλης της επιφάνειας ώστε να διαμορφωθεί μια ενιαία μεμβράνη που θα προστατεύσει το σκυ-

ρόδεμα από την επιφανειακή συστολή ξηράνσεως.  

 

 

Β.3. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ 

 

Β.3.1 Ξυλότυποι  συνήθων χυτών κατασκευών  

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών, θα εφαρμοστούν στις θεμελιώσεις, τοιχία, κλίμακες και όλα 

τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού που δεν σημειώνονται ως εμφανή , σύμφωνα με τις αντίστοιχες  

τεχνικές περιγραφές. 
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Β.3.2 Ξυλότυποι εμφανών επιφανειών σκυροδέματος 

 

Θα εφαρμοσθούν σε όλες τις ορατές επιφάνειες των εξωτερικών κατασκευών : 

 Τοιχία υποστέγων 

 Τοιχία περίφραξης  

 Λοιπές κατασκευές (καθιστικά) περιβάλλοντος χώρου.  

 

Η διάστρωση του σκυροδέματος, που θα γίνει παντού µε τη βοήθεια δονητή και µε ιδιαίτερη επιμέλεια, 

θα είναι συνεχής και χωρίς διακοπές ώστε να µην προκύψουν στην τελική επιφάνεια «ραφές» και χρω-

ματικές διαφορές. Για το λόγο αυτό, η κατασκευή του ξυλοτύπου και των ικριωμάτων θα είναι τέλεια 

συντεθειμένη και θα έχει την απαιτούμενη αντοχή. 

Οι άνω επιφάνειες δοκών, στηθαίων, πλακών και τοιχίων θα διαμορφώνονται απόλυτα οριζόντιες ήδη 

από τη φάση της κατασκευής, µε τοποθέτηση ειδικών οδηγών, και όχι εκ των υστέρων µε την προσθήκη 

τσιμεντοκονίας και θα υφίστανται επεξεργασία λείανσης. Στις περιπτώσεις που προβλέπεται κλίση 

(στηθαία δωμάτων) αυτή θα εξασφαλίζεται από τη φάση της σκυροδέτησης. 

Η διάστρωση και η δόνηση θα γίνουν µε ιδιαίτερη προσοχή ούτως ώστε να εξασφαλιστεί καθαρή επι-

φάνεια σκυροδέματος χωρίς τρύπες, κενά, φυσαλίδες κλπ. Θα χρησιμοποιηθεί κατάλληλος ρευστοποι-

ητής σκυροδέματος, αποκλειόµενης της προσθήκης νερού στο σκυρόδεμα για επίτευξη ρευστότητας 

σε περιπτώσεις που παρουσιάζεται δυσκολία λόγω πολυπλοκότητας του ξυλοτύπου ή πυκνότητας του 

οπλισμού. Γενικά δεν θα γίνουν δεκτές γενικευμένες αστοχίες στην επιφάνεια του σκυροδέματος, όπως 

εκτεταμένες επιφάνειες φυσαλίδων, οι οποίες οφείλονται αποκλειστικά στην κακή ποιότητα και χρήση 

του υλικού και των προσµίκτων και ο ανάδοχος  θα πρέπει να εξασφαλίσει τις εγγυήσεις από τον προ-

μηθευτή έτοιμου σκυροδέματος για την ποιότητα του υλικού, µε δεδομένο ότι οι αστοχίες αυτές θεω-

ρούνται απαράδεκτες και η αποκατάστασή τους θα τον βαρύνει αποκλειστικά. Γενικά δεν θα χρησιμο-

ποιηθούν φαλτσογωνιές στις ακµές των στοιχείων του οπλισμένου σκυροδέματος. Σε περίπτωση που 

κριθεί αναγκαία η χρήση φαλτσογωνιάς θα είναι από σταθερή γωνία 15Χ15χιλ. 

Κατά την κατασκευή θα προβλεφθούν οι κάθε είδους διελεύσεις εγκαταστάσεων, όπως φαίνονται στα 

σχέδια της Στατικής και Η/Μ μελέτης, αποκλειόµενης της εκ των υστέρων διάνοιξης οπών, καναλιών 

και υποδοχών. 

Στα σημεία που σύμφωνα µε την μελέτη προβλέπεται δεύτερη φάση σκυροδέτησης θα τοποθετούνται 

οι αντίστοιχες αναμονές συρραφής σύμφωνα με τις οδηγίες της στατικής μελέτης ή του επιβλέποντα 

μηχανικού. 

Οι εξωτερικές τελικές επιφάνειες των εμφανών σκυροδεμάτων θα επαλειφθούν όπως περιγράφεται 

στο αντίστοιχο Άρθρο των χρωματισμών. 

Οι εσωτερικές εμφανείς επιφάνειες σκυροδέματος θα επαλειφθούν όπως περιγράφεται στο αντίστοιχο 

Άρθρο των χρωματισμών. 

Οι ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι επιφάνειες στοιχείων για να θεωρηθεί ότι το σκυ-

ρόδεμα είναι εμφανές, είναι οι εξής: 

Υφή και ανοχές στις επιφάνειες των στοιχείων βάσει της προδιαγραφής. 

Χαμηλό ποσοστό επιφανειακών κενών. Μέγιστη αναλογία φυσαλίδων της τάξης 0,3 - 0.8% της εκάστοτε 

ελεγχόμενης επιφάνειας 
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Μικρές διαστάσεις φυσαλίδων (Φ < 3 mm ή όπως ορίζει η προδιαγραφή). Ομαλή υφή σκυροδέματος. 

Οι ξυλότυποι επαλείφονται με κατάλληλο αντικολλητικό υλικό. Χρησιμοποιούνται πλαστικά παρεμβλή-

ματα στα δεσίματα του ξυλοτύπου και σφράγιση των ακρών. 

 

 

 

Β.3.3.  Ειδική διαμόρφωση εμφανών σκυροδεμάτων -“ΧΤΥΠΗΤΑ” Σκυροδέματα. 

Εφαρμόζεται στις επιφάνειες του εμφανούς σκυροδέματος 

Μετά την σκλήρυνση του σκυροδέματος γίνεται επεξεργασία της επιφάνειας με ειδικά μηχανήματα 

που φέρουν ειδικά μέσα με οδοντωτές κεφαλές για το χτύπημα – «θραπινάρισμα» της επιφάνειας για 

την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. Επάλειψη με ακρυλικό σφραγιστικό υλικό, ενδεικτικού 

τύπου mariseal 760 ή 800 της εταιρίας maris polymers ή ισοδύναμων, μετά το πέρας της επεξεργασίας 

και εφόσον η κατασκευή είναι στεγνή. 

 

 

Β.4. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ  - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 

 

Γενικά όλοι οι εσωτερικοί τοίχοι του κτηρίου καθώς και οι εσωτερικές επενδύσεις των στοιχείων του 

φέροντος οργανισμού κατασκευάζονται από τοιχοποιίες ξηράς δόμησης κατά DIN 4103.  

Γενικά, οι τοίχοι και οι επενδύσεις  ξηράς δόμησης φθάνουν μέχρι την οροφή. 

Οι εσωτερικοί τοίχοι θα είναι διπλής στρώσης με γυψοσανίδες κατά EN 520 τύπου Rigips, στερεωμένες 

σε μονό μεταλλικό προφίλ (ορθοστάτες) κατά ΕΝ 14195 τύπου Rigips CW 50 πάχους 0.6mm και με 

τοποθέτηση οικολογικού ορυκτοβάμβακα ή πετροβάμβακα στο διάκενο των μεταλλικών προφίλ. 

Ομοίως κατασκευάζονται και οι εσωτερικές επενδύσεις. 

Οι εσωτερικές τοιχοποιίες θα κατασκευαστούν με βάση τις κατασκευαστικές Οδηγίες του Παραγωγού 

και γενικά, θα παρουσιάζουν ένα ενιαίο, απόλυτα κατακόρυφο επίπεδο, με ακριβείς περασιές και 

γωνίες καλά ζυγισμένες. Σε όλες τις γωνίες και ελεύθερες ακμές τοποθετούνται ειδικά γωνιόκρανα. 

Επίσης σε όλους τους τύπους  μεταλλικών στοιχείων που εφάπτονται με άλλα δομικά στοιχεία φέροντα 

η μη θα γίνει χρήση αυτοκόλλητης αφρώδους ταινίας στην πλευρά που εφάπτονται. 

 

Β.4.1. Τύπος ΕΤ01- Επένδυση Ξηράς δόμησης με απλή Γυψοσανίδα (2+0) με σκελετό Cw50, 

πάχος 75χιλ. 
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Η επένδυση ΕΤ-01 θα χρησιμοποιηθεί στην εσωτερική πλευρά των περιμετρικών εξωτερικών τοίχων 

κολλητά στον μανδύα της τοιχοποιίας  του ισογείου. Η τομή του συστήματος παρατίθεται παρακάτω : 

 

Αναλυτικά το σύστημα αποτελείται από δύο (2) απλές γυψοσανίδες, Type Α κατά EN 520, τύπου Rigips 

RB, πάχους 12,5mm και με αντίδραση στη φωτιά A2-s1,d0, επί της μίας πλευράς μονού μεταλλικού 

σκελετού (Ορθοστάτης) τύπου RIGIPS CW50, πάχους 0,6mm, τοποθετημένου ανά 600mm, επάνω σε 

στρωτήρα τύπου RIGIPS UW50/40, πάχους 0,6mm που θα είναι στερεωμένος με νάιλον βύσμα 6/40 

ανά 500mm. 

Στο διάκενο του μεταλλικού προφίλ (ορθοστάτη) θα τοποθετηθεί ορυκτοβάμβακας τύπου Isover Arena 

45mm, με λ=0,032W/m.K και πυκνότητα 22kg/m3, με αντίδραση στη φωτιά A1 (άκαυστο) για βελτίωση 

της ηχομονωτικής επίδοσης της τοιχοποιίας. 

Οι γυψοσανίδες τύπου Rigips RB θα στερεωθούν επί των μεταλλικού προφίλ με βίδες τύπου Rigips TN 

2,5x25 (πρώτη στρώση) & ΤΝ 2,5x35 (δεύτερη στρώση) που θα τοποθετηθούν σε αποστάσεις όχι 

μεγαλύτερες των 20-25cm και σε απόσταση 1-1.5cm από τις ακμές της γυψοσανίδας (στην πρώτη 

στρώση, οι βίδες επιτρέπεται να τοποθετηθούν πιο αραιά).  

Οι γυψοσανίδες θα τοποθετηθούν αφήνοντας διάκενο μεταξύ των περίπου 2-3mm και με τέτοιο τρόπο, 

έτσι ώστε να μην συμπίπτουν οι οριζόντιοι και οι κάθετοι αρμοί τους (σε συνεχόμενες στρώσεις). 

Η αρμολόγηση των γυψοσανίδων θα γίνει με το κατάλληλο υλικό αρμολόγησης τύπου Vario/Super της 

Rigips και χρήση χαρτοταινίας ή υαλοταινίας Fibatape, μέχρι την ολοκλήρωση του επιπέδου 

αρμολόγησης Q2 (γέμισμα σε 2 στρώσεις). 

 

Β.4.2. Τύπος ΕΤ02 - Τοιχοποιία  Ξηράς δόμησης με απλή Γυψοσανίδα (2+2) με σκελετό Cw50, 

πάχος 100χιλ. 

Η συγκεκριμένη τοιχοποιία θα χρησιμοποιηθεί σε  όλους τους εσωτερικούς διαχωριστικούς τοίχους 

του ισογείου.  



 

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ 

39 

 

 

  

Αναλυτικά το σύστημα αποτελείται από δύο (2) απλές γυψοσανίδες, Type Α κατά EN 520, τύπου Rigips 

RB, πάχους 12,5mm και με αντίδραση στη φωτιά A2-s1,d0, επί της μίας πλευράς μονού μεταλλικού 

σκελετού (Ορθοστάτης) τύπου RIGIPS CW50, πάχους 0,6mm, τοποθετημένου ανά 600mm, επάνω σε 

στρωτήρα τύπου RIGIPS UW50/40, πάχους 0,6mm που θα είναι στερεωμένος με νάιλον βύσμα 6/40 

ανά 500mm. 

Στα διάκενα των μεταλλικών προφίλ (ορθοστατών) θα τοποθετηθεί πετροβάμβακας 40mm (40kg/m3) 

τύπου Isover UNI, με αντίδραση στη φωτιά A1 (άκαυστο) για βελτίωση της ηχομονωτικής επίδοσης 

της τοιχοποιίας. 

Οι γυψοσανίδες τύπου Rigips RB θα στερεωθούν επί των μεταλλικού προφίλ με βίδες τύπου Rigips TN 

2,5x25 (πρώτη στρώση) & ΤΝ 2,5x35 (δεύτερη στρώση) που θα τοποθετηθούν σε αποστάσεις όχι 

μεγαλύτερες των 20-25cm και σε απόσταση 1-1.5cm από τις ακμές της γυψοσανίδας (στην πρώτη 

στρώση, οι βίδες επιτρέπεται να τοποθετηθούν πιο αραιά).  

Οι γυψοσανίδες θα τοποθετηθούν αφήνοντας διάκενο μεταξύ των περίπου 2-3mm και με τέτοιο 

τρόπο, έτσι ώστε να μην συμπίπτουν οι οριζόντιοι και οι κάθετοι αρμοί τους (σε συνεχόμενες 

στρώσεις). 

Η αρμολόγηση των γυψοσανίδων θα γίνει με το κατάλληλο υλικό αρμολόγησης τύπου Ανθυγρό Vario 

της Rigips και χρήση χαρτοταινίας ή υαλοταινίας Fibatape, μέχρι την ολοκλήρωση του επιπέδου 

αρμολόγησης Q2 (γέμισμα σε 2 στρώσεις). 

Η διαμόρφωση του ανοίγματος για τοποθέτηση κασώματος πόρτας θα είναι με Ενισχυμένο Προφίλ 

UA 50×40 τύπου Rigips σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. 

 

Β.4.3. Τύπος ΕΤ03 - Επένδυση Ξηράς δόμησης  με Ανθυγρή Γυψοσανίδα (2+0) σε σκελετό Cw50, 

πάχος 75χιλ. 

 Η επένδυση ΕΤ-03 θα χρησιμοποιηθεί στην εσωτερική πλευρά των περιμετρικών εξωτερικών τοίχων 

είτε κολλητά στην μανδύα της τοιχοποιίας είτε σε απόσταση όπως συμβαίνει στην στάθμη του 

υπογείου για να καλύψει την προεξοχή της ενίσχυσης της θεμελίωσης που μορφοποιείται στην 

υποβαθμισμένη περιοχή μόνο στους χώρους του υπογείου και στους υγρούς χώρους του ισογείου. Η 

τομή του συστήματος παρατίθεται παρακάτω: 

 

  

Αναλυτικά το σύστημα αποτελείται από δύο (2) ανθυγρές γυψοσανίδες, Type Η2 κατά EN 520, τύπου 

Rigips RBI, πάχους 12,5mm και με αντίδραση στη φωτιά A2-s1,d0, επί της μίας πλευράς μονού 

μεταλλικού σκελετού (Ορθοστάτης) τύπου RIGIPS CW50, πάχους 0,6mm, τοποθετημένου ανά 600mm, 
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επάνω σε στρωτήρα τύπου RIGIPS UW75/40, πάχους 0,6mm που θα είναι στερεωμένος με νάιλον 

βύσμα 6/40 ανά 500mm. 

Στο διάκενο του μεταλλικού προφίλ (ορθοστάτη) θα τοποθετηθεί ορυκτοβάμβακας τύπου Isover Arena 

45mm, με λ=0,032W/m.K και πυκνότητα 22kg/m3, με αντίδραση στη φωτιά A1 (άκαυστο) για βελτίωση 

της ηχομονωτικής επίδοσης της τοιχοποιίας. 

Οι γυψοσανίδες τύπου Rigips RB θα στερεωθούν επί των μεταλλικού προφίλ με βίδες τύπου Rigips TN 

2,5x25 (πρώτη στρώση) & ΤΝ 2,5x35 (δεύτερη στρώση) που θα τοποθετηθούν σε αποστάσεις όχι 

μεγαλύτερες των 20-25cm και σε απόσταση 1-1.5cm από τις ακμές της γυψοσανίδας (στην πρώτη 

στρώση, οι βίδες επιτρέπεται να τοποθετηθούν πιο αραιά).  

Οι γυψοσανίδες θα τοποθετηθούν αφήνοντας διάκενο μεταξύ των περίπου 2-3mm και με τέτοιο τρόπο, 

έτσι ώστε να μην συμπίπτουν οι οριζόντιοι και οι κάθετοι αρμοί τους (σε συνεχόμενες στρώσεις). 

Η αρμολόγηση των γυψοσανίδων θα γίνει με το κατάλληλο υλικό αρμολόγησης τύπου Ανθυγρό Vario 

της Rigips και χρήση χαρτοταινίας ή υαλοταινίας Fibatape, μέχρι την ολοκλήρωση του επιπέδου 

αρμολόγησης Q2 (γέμισμα σε 2 στρώσεις). 

Ανάλογα με τις απαιτήσεις ηχομόνωσης, συνίσταται η χρήση αυτοκόλλητης αφρώδους ταινίας στην 

πίσω πλευρά των στρωτήρων. 
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Β.4.4. Τύπος ΕΤ04 - Τοιχοποιία  Ξηράς δόμησης με Ανθυγρή Γυψοσανίδα (2+2) με σκελετό Cw50, 

πάχος 100χιλ. 

Η συγκεκριμένη τοιχοποιία θα χρησιμοποιηθεί στους εσωτερικούς διαχωριστικούς τοίχους στους 

υγρούς χώρους του υπογείου και ισογείου. 

  

Αναλυτικά το σύστημα αποτελείται από δύο (2) ανθυγρές γυψοσανίδες, Type H2 κατά EN 520, πάχους 

12,5mm και με αντίδραση στη φωτιά A2-s1,d0, τύπου Rigips RBI 13, αμφίπλευρα μονού μεταλλικού 

σκελετού (Ορθοστάτης) τύπου RIGIPS CW50, πάχους 0,6mm, τοποθετημένου ανά 600mm (επιτρεπτό 

ύψος έως 4,000m), επάνω σε στρωτήρα τύπου RIGIPS UW50/40, πάχους 0,6mm που θα είναι 

στερεωμένος με νάιλον βύσμα 6/40 ανά 500mm.  

Στα διάκενα των μεταλλικών προφίλ (ορθοστατών) θα τοποθετηθεί πετροβάμβακας 40mm (40kg/m3) 

τύπου Isover UNI, με αντίδραση στη φωτιά A1 (άκαυστο) για βελτίωση της ηχομονωτικής επίδοσης 

της τοιχοποιίας. 

Οι γυψοσανίδες τύπου Rigips RB θα στερεωθούν επί των μεταλλικού προφίλ με βίδες τύπου Rigips TN 

2,5x25 (πρώτη στρώση) & ΤΝ 2,5x35 (δεύτερη στρώση) που θα τοποθετηθούν σε αποστάσεις όχι 

μεγαλύτερες των 20-25cm και σε απόσταση 1-1.5cm από τις ακμές της γυψοσανίδας (στην πρώτη 

στρώση, οι βίδες επιτρέπεται να τοποθετηθούν πιο αραιά).  

Οι γυψοσανίδες θα τοποθετηθούν αφήνοντας διάκενο μεταξύ των περίπου 2-3mm και με τέτοιο 

τρόπο, έτσι ώστε να μην συμπίπτουν οι οριζόντιοι και οι κάθετοι αρμοί τους (σε συνεχόμενες 

στρώσεις). 

Η αρμολόγηση των γυψοσανίδων θα γίνει με το κατάλληλο υλικό αρμολόγησης τύπου Ανθυγρό Vario 

της Rigips και χρήση χαρτοταινίας ή υαλοταινίας Fibatape, μέχρι την ολοκλήρωση του επιπέδου 

αρμολόγησης Q2 (γέμισμα σε 2 στρώσεις). 

Η διαμόρφωση του ανοίγματος για τοποθέτηση κασώματος πόρτας θα είναι με Ενισχυμένο Προφίλ 

UA 50×40 τύπου Rigips σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. 

 

 

Β.4.5. Τύπος ΕΤ05 - Τοιχοποιία  Ξηράς δόμησης με Πυράντοχη Τ90 Γυψοσανίδα (2+2) με σκελετό 

Cw50, πάχος 100χιλ. 

Η συγκεκριμένη τοιχοποιία θα χρησιμοποιηθεί περιμετρικά των χώρων ΗΜ όπως σημειώνεται στην 

μελέτη παθητικής πυροπροστασίας. Η τομή του συστήματος παρατίθεται παρακάτω: 
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Αναλυτικά το σύστημα αποτελείται από δύο (2) πυράντοχες γυψοσανίδες, Type DF κατά EN 520, 

πάχους 12,5mm και με αντίδραση στη φωτιά A2-s1,d0, τύπου Rigips RF13, αμφίπλευρα μονού 

μεταλλικού σκελετού (Ορθοστάτης) τύπου RIGIPS CW50, πάχους 0,6mm, τοποθετημένου ανά 600mm 

(επιτρεπτό ύψος έως 4,000m), επάνω σε στρωτήρα τύπου RIGIPS UW50/40, πάχους 0,6mm που θα 

είναι στερεωμένος με νάιλον βύσμα 6/40 ανά 500mm..  

Στα διάκενα των μεταλλικών προφίλ (ορθοστατών) θα τοποθετηθεί πετροβάμβακας Isover UNI 40mm, 

(40kg/m3), με αντίδραση στη φωτιά A1 (άκαυστο). 

Οι πυράντοχες γυψοσανίδες τύπου Rigips RF13 θα στερεωθούν επί των μεταλλικού προφίλ με βίδες 

τύπου Rigips TN 2,5x25 (πρώτη στρώση) & ΤΝ 2,5x35 (δεύτερη στρώση) που θα τοποθετηθούν σε 

αποστάσεις όχι μεγαλύτερες των 20-25cm και σε απόσταση 1-1.5cm από τις ακμές της γυψοσανίδας 

(στην πρώτη στρώση, οι βίδες επιτρέπεται να τοποθετηθούν πιο αραιά).  

Οι γυψοσανίδες θα τοποθετηθούν αφήνοντας διάκενο μεταξύ των περίπου 2-3mm και με τέτοιο τρόπο, 

έτσι ώστε να μην συμπίπτουν οι οριζόντιοι και οι κάθετοι αρμοί τους (σε συνεχόμενες στρώσεις). 

Η αρμολόγηση των γυψοσανίδων θα γίνει με το κατάλληλο υλικό αρμολόγησης τύπου Vario/Super της 

Rigips και χρήση χαρτοταινίας ή υαλοταινίας Fibatape, μέχρι την ολοκλήρωση του επιπέδου 

αρμολόγησης Q2 (γέμισμα σε 2 στρώσεις). 

Ανάλογα με τις απαιτήσεις ηχομόνωσης, συνίσταται η χρήση αυτοκόλλητης αφρώδους ταινίας στην 

πίσω πλευρά των στρωτήρων. 

Η διαμόρφωση του ανοίγματος για τοποθέτηση κασώματος πόρτας θα είναι με Ενισχυμένο Προφίλ UA 

50×40 τύπου Rigips σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. 

 

Β.4.6. Τύπος ΕΤ06- Κούτελο Οροφής Γυψοσανίδας με Κανάλι Οροφής CD 60x27 (2+0), πάχος 

52χιλ. 

Τοιχοποιία που χρησιμοποιείται για  κατακόρυφο μέτωπο κλεισίματος Ψευδοροφής συνολικού πάχους 

52χιλ θα κατασκευαστεί από δύο (2) απλές γυψοσανίδες, Type Α κατά EN 520, τύπου Rigips RB, πάχους 

12,5mm η κάθε μια και με αντίδραση στη φωτιά A2-s1,d0, επί της μίας πλευράς μονού μεταλλικού 

σκελετού τύπου RIGIPS CD60x27, πάχους 0,6mm, τοποθετημένου ανά 600mm,  ο οποίος στερεώνεται 

στην οροφή επάνω σε περιμετρικό τύπου RIGIPS UD 28, πάχους 0,6χιλπου θα είναι στερεωμένος με 

νάιλον βύσμα 6/40 ανά 500mm. 

Οι γυψοσανίδες τύπου Rigips RB θα στερεωθούν επί των μεταλλικού προφίλ με βίδες τύπου Rigips TN 

2,5x25 που θα τοποθετηθούν σε αποστάσεις όχι μεγαλύτερες των 40cm για την πρώτη στρώση και σε 
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απόσταση όχι μεγαλύτερες από 20-25cm για την δεύτερη στρώση και σε απόσταση 1-1.5cm από τις 

ακμές της γυψοσανίδας. 

Η αρμολόγηση των γυψοσανίδων θα γίνει με το κατάλληλο υλικό αρμολόγησης τύπου Vario/Super της 

Rigips και χρήση χαρτοταινίας ή υαλοταινίας Fibatape, μέχρι την ολοκλήρωση του επιπέδου 

αρμολόγησης Q2 (γέμισμα σε 2 στρώσεις). 

 

Β.4.7. Τύπος ΕΤ07 - Διαχωριστικά Πανέλα WC τύπου   SVF30-JUMP της SCHAFER 

Τα χωρίσματα W.C.  κατασκευάζονται από έτοιμο σύστημα διαχωριστικών υγρών χώρων τύπου  SVF-

30- JUMP της Schäfer το οποίο αποτελείται από πανέλα μοριοσανίδας υψηλής συμπίεσης πάχους 30 

mm ,με ρητίνες συγκόλησης V20-E1  με Πιστοποίηση PEFC  ή  FSC, σε απόχρωση 1004 Anthrazit από 

το χρωματολόγιο της  SCHAEFER  ή ισοδύναμο και  από άκαμπτο πλαισιωτό σκελετό αλουμινίου . 

H επιφάνεια των πανέλων έχει υφή τύπου MINIPEARL της SCHAFER που εξασφαλίζει τη υψηλή τους 

αντοχή στον καθαρισμό και κατά την χρήση τους. 

Όλες οι ακμές των πανέλων θα είναι επενδυμένες με ειδικό προφίλ ABS πάχους 3 mm, που 

διασφαλίζει την προστασία και στεγανότητα τους, σε απόχρωση επιλογής από το χρωματολόγιο της  

SCHAEFER. 

Η στήριξη όλων  των στοιχείων επι των περιμετρικών τοίχων ή επι των χωρισμάτων , επιτυγχάνεται  

με προφίλ αλουμινίου, διατομής ‘U’. Μια αλουμινένια ράγα κεφαλής, κλειστής διατομής 27 Χ 47 

τρέχει σε υποχώρηση κατά μήκος της κορυφής του μπροστινού τοίχου για να προσδώσει 

σταθερότητα στο σύστημα, αλλά και την αίσθηση ότι το σύστημα είναι αιωρούμενο λόγω της 

αφανούς του στήριξης. 

Αντίστοιχα , τα στηρίγματα δαπέδου του Συστήματος , τοποθετούνται σε υποχώρηση, σε σχέση με 

την εξωτερική όψη των καμπίνων  WC,  παραμένοντας έτσι αφανή και εξασφαλίζοντας την αισθητική 

της ‘πλωτής’ κατασκευής χωρίς εμφανή στοιχεία στήριξης , και την πολύ λιτή και απόλυτα 

συνεπίπεδη εφαρμογή των στοιχίων θυρών και πανέλων μεταξύ τους. 

Τα Θυρόφυλλα έχουν ειδική διαμόρφωση ακμής και φέρουν  ειδικό τεμάχιο αλουμινίου με 

ηχομονωτικό παρέμβυσμα.  Το Ύψος των καμπίνων είναι 2350 mm συμπεριλαμβανομένου του 

διάκενου δαπέδου των 100 mm 

ΕξαρτήματαSchäfer nylon one hand door knob . Κατ’απαίτηση παραδίδονται και διαφορετικά σετ 

ΙΝΟΧ χειρολαβών/ροζετών 

o Μεντεσέδες από ανοξείδωτο χάλυβα, αυτοκλειόμενοι. 

o Πλήρως ρυθμιζόμενα πόδια με συγκολλημένη βάση και επίπεδη πλάκα κάλυψης από 

ανοξείδωτο χάλυβα DIN 1.4301 

Και Αξεσουάρ 

o Schäfer aluminium hook AL7011 

o Schäfer aluminium door buffer AL7015 

 

Β.4.8. Τύπος ΕΤ08 -  Κινητό χώρισμα διαστάσεων 8030 Χ 2600 με στοιχείο δίφυλλης θύρας, 52dB 

Κινητό χώρισμα διαστάσεων 8030 Χ 2600, τύπου Quality 100M, ή ισοδύναμου με στοιχείο δίφυλλης 

θύρας, με φινίρισμα ημιματ μελαμίνης σε απόχρωση επιλογής της επίβλεψης και με ηχομονωτική 

ικανότητA 52dB, με πάχος πανέλων 100mm, με μεταλλικό σκελετό και εκτονούμενους χωνευτούς 
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μηχανισμούς φραγής άνω και κάτω άκρων, με επενδύσεις μοριοσανίδας υψηλής συμπίεσης 

650kg/m3 πάχους 19 mm (αμφίπλευρα), με κατακόρυφες διατομές επαφής στοιχείων από αλουμίνιο, 

ειδικά διαμορφωμένες με ελαστικά παρεμβύσματα, με ειδικό κρυφό κοχλιωτό μηχανισμό που 

χειρίζεται με ειδικό κλειδί για σφράγιση στοιχείων άνω και κάτω, πίεση πελμάτων 0,75KN, βάρος 

πανέλων  60Kg/m2, αντοχή σε κτυπήματα μπάλλας κατά DIN 18032-3. Περιλαμβάνονται επίσης οι 

οδηγοί οροφής 90Χ140 από γαλβανισμένο χάλυβα για τη στήριξη και λειτουργία του χωρίσματος 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων των υλικών κατασκευής, η μεταφορά τους και η εργασία 

τοποθέτησής τους στο έργο για πλήρη λειτουργία. 

 

Β.5. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

 

Β.5.1. Εξωτερική Θερμομόνωση πάχους 8εκ. 

Όλοι οι εξωτερικοί τοίχοι του κτηρίου που βρίσκονται πάνω από την επιφάνεια του εδάφους και πάνω 

από τις επιχώσεις του περιβάλλοντος χώρου επενδύονται εξωτερικά με σύστημα εξωτερικής 

θερμομόνωσης.  

Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης τύπου StoTherm Classic με 

διογκωμένη πολυστερίνη και λεπτά οργανικά επιχρίσματα. Το προϊόν θα φέρει σήμανση DoP-CE 

συστήματος βάσει της τεχνικής έγκρισης ETA από αρμόδιο κοινοποιημένο φορέα πιστοποίησης. 

«Reaction to fire» συστήματος Β-s2,d0 βάσει ΕΝ 13501. 

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης τύπου StoTherm Classic θα αποτελείται από: 

a) Γραφιτούχες θερμομονωτικές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης, Sto-EPS Κ60 TOP31CE, 

λ=0,031W/m.K με σήμανση CE για χρήση σε ETICS, πάχους 8cm, σύμφωνα με τη μελέτη και κολλημένες 

στα δομικά στοιχεία με ειδικό ενός συστατικού συγκολλητικό υψηλής συγκολλητικής ικανότητας, 

κατάλληλο για όλα σχεδόν τα υποστρώματα και περιορισμένης αναφλεξιμότητας κλάση Β1 βάση DIN 

4102-1α τύπου Sto-Turbofix , ή StoADH-B ή StoColl IP σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συστήματος. 

Η πιθανή χρήση πιστοποιημένων με CE βυσμάτων για την μηχανική στερέωση των θερμομονωτικών 

πλακών θα πρέπει να γίνεται βάση των υποδείξεων του πιστοποιητικού ETA και των λοιπών 

προδιαγραφών του συστήματος 

b) Οργανικός έτοιμος προς χρήση σοβάς σε μορφή πάστας, με πιστοποίηση CE σύμφωνα με το πρότυπο 

EN 15824, και μη αναφλέξιμο κλάση Α2-s1, d0 βάση EN 13501-1, υψηλής ελαστικότητας, χωρίς 

τσιμέντο, με υψηλή αντοχή στις μηχανικές καταπονήσεις που επιτρέπει τον εμποτισμό υαλοπλέγματος 

για την πλήρη αντιρρηγματική προστασία του συστήματος, τύπου StoArmat Classic Plus ο οποίος 

απλώνεται ομοιόμορφα στο σύνολο της επιφάνειας των θερμομονωτικών πλακών και εντός του οποίου 

όσο είναι ακόμα υγρός εμβαπτίζεται υαλόπλεγμα, ανθεκτικό στα αλκάλια, σταθερών διαστάσεων, με 

μεγάλη ικανότητα απορρόφησης τάσεων (1700N/50mm), τύπου StoGlassfibre Mesh F με επικάλυψη 

10εκ. στο σημείο συνάντησης των λωρίδων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συστήματος. 

c) Τελική επικάλυψη με έγχρωμο οργανικό διακοσμητικού σοβά χρωματισμένο στην μάζα του και 

εμπλουτισμένο με πρόσθετα για προστασία ενάντια σε άλγη και μύκητες, με πιστοποίηση CE σύμφωνα 

με το πρότυπο EN 15824 και μη αναφλέξιμου κλάση Α2-s1, d0 βάση EN 13501-1 τύπου StoLit Κ 1,5 mm 

σε κατανάλωση ~2,30 kg/m². 

Το σύστημα εφαρμόζεται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις τεχνικές οδηγίες του 

προμηθευτή. 

Σημειώνεται ότι θα χρησιμοποιηθούν όλα τα προτεινόμενα από τον προμηθευτή συμβατά 

παρελκόμενα εξαρτήματα όπως οδηγοί στήριξης των θερμομονωτικών πλακών, ειδικά τεμάχια, 
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γωνιόκρανα και ειδικά υαλοπλέγματα, και θα εφαρμοσθούν οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες του 

συστήματος με χρήση υλικών και εργασιών, όπως τις προτείνει ο προμηθευτής, έτσι ώστε να 

εξασφαλιστεί το καλύτερο δυνατόν κατασκευαστικά και αισθητικά αποτέλεσμα. 

Περιλαμβάνονται υλικά, μικροϋλικά, ειδικά τεμάχια, και εργασία πλήρους κατασκευής του συστήματος 

εξωτερικής θερμομόνωσης, η τοποθέτηση και χρήση των απαραίτητων ικριωμάτων σε οποιοδήποτε 

σημείο του έργου, αφού προηγηθεί η απαραίτητη προετοιμασία των επιφανειών, κατά τα λοιπά 

σύμφωνα με τις οδηγίες και τις προδιαγραφές των υλικών και του προμηθευτή. 

 

Β.5.2. Έναρξη με ζώνη στεγάνωσης (~60cm ύψος - στο επίπεδο του εδάφους και κάτω από αυτό) 

πάχους 8εκ. 

Εφαρμογή στο κάτω άκρο του κτιρίου και σε ύψος περίπου ~60εκ. από το φυσικό έδαφος, οργανικής 

βάσης στεγανωτικό υλικό διασποράς τύπου StoFlexyl , το οποίο αναμιγνύεται 1:1 με τσιμέντο Portland. 

Αρχικά εφαρμόζουμε μια στρώση σαν αστάρι διαλύοντας το με μέχρι 10% με νερό. Τοποθετούμε τις 

πλάκες ενισχυμένης διογκωμένης πολυστερίνης τύπου Sto EPS Board 200 με σήμανση CE για χρήση σε 

ETICS πάχους 8cm. Στην περίπτωση που η τοποθέτηση των πλακών διογκωμένης πολυστερίνης 

ξεκινήσει απευθείας από το δάπεδο (δηλαδή το δάπεδο και το θερμομονωτικό υλικό έρχονται σε 

άμεση επαφή), η διεπιφάνεια δαπέδου και πλακών (κάτω σόκορο πλάκας) καλύπτεται και αυτή με 

οργανικής βάσης στεγανωτικό υλικό διασποράς τύπου StoFlexyl, με εμβαπτισμό υαλοπλέγματος σε 

StoFlexyl στην επιφάνεια του τοίχου και σε ύψος περίπου 10 - 15 εκ. και στο δάπεδο σε φάρδος περίπου 

10 εκ., ενώ θα παραμένει αναμονή υαλοπλέγματος 10-15 εκ. για την αλληλοεπικάλυψη με το πλέγμα 

της επιφάνειας στην συνέχεια μετά την συγκόλληση των πλακών ενισχυμένης διογκωμένης 

πολυστερίνης. Εφαρμογή σε όλη την επιφάνεια ενδιάμεσης στρώσης ενίσχυσης τύπου Sto – Flexyl στο 

οποίο εμβαπτίζεται το ενισχυτικό υαλοπλέγμα τύπου Sto Glassfibre Mesh με καρέ 4Χ4mm και βάρος 

165 gr/cm2, υψηλών αντοχών με δυνατότητα κατανομής των τάσεων (1750 Ν / 50 mm) ανθεκτικό στα 

αλκάλια (εμβαπτίζεται όσο είναι νωπό το επίχρισμα, έτσι ώστε να καλυφθεί πλήρως). Οι λωρίδες του 

πλέγματος θα πρέπει να αλληλεπικαλύπτονται κατά 10 εκ. περίπου. Αφού στεγνώσει πλήρως η 

ενδιάμεση ενισχυτική στρώση, εφαρμόζεται με κατάλληλη ανοξείδωτη σπάτουλα ή με μηχανικά μέσα, 

ο οργανικός ελαστικός σοβάς τελικής επικάλυψης τύπου StoLit Κ 1,5mm σε κατανάλωση ~2,3 kg/m² σε 

οποιοδήποτε χρώμα ανάλογα με τις απαιτήσεις της μελέτης. Η τελική διαμόρφωση γίνεται με πλαστική 

σπάτουλα. 

 

Β.5.3. Εξωτερική Θερμομόνωση σε Λαμπάδες – πρέκια κουφωμάτων (έως 60cm) πάχους 6εκ. 

Για να σφραγίσουμε τις ενώσεις στα σημεία που το σύστημα ακουμπά στα κουφώματα 

χρησιμοποιούμε στεγανωτική αυτοδιογκούμενη ταινία τύπου Sto Joint Sealing Tape 2D 15/5-12. 

Κόβουμε την ταινία στο επιθυμητό μήκος και εφαρμόζουμε από την πλευρά που είναι η αυτοκόλλητη 

ταινία στο κούφωμα αφαιρώντας την προστατευτική ταινία από την αυτοκόλλητη ταινία και πιέζουμε 

με δύναμη στο κούφωμα. Στην συνέχεια τοποθετούμε την πλάκα θερμομόνωσης τύπου Sto-EPS Board 

με σήμανση CE για χρήση σε ETICS, πάχους 3cm, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω, πρόσωπο 

με την ταινία και χωρίς κενά ώστε να έχουν άριστη συναρμογή. Για την ενίσχυση σε γωνίες 

χρησιμοποιούμε το ειδικό γωνιακό τεμάχιο με υαλόπλεγμα Sto PVC Mesh Angle Bead (δεν αντικαθιστά 

το συνηθισμένο υαλόπλεγμα οπλισμού του συστήματος). Εφαρμογή στην κρίσιμη επιφάνεια 

ενδιάμεσης στρώσης του οργανικού, ελαστομερή, έτοιμου προς χρήση σοβά εμποτισμού 

υαλοπλέγματος, τύπου StoArmat Classic Plus, με σπάτουλα. Η εφαρμογή θα γίνεται σε λωρίδες 

πλάτους περίπου 10+10 εκ. ώστε στη συνέχεια να ακολουθεί ο εμβαπτισμός του γωνιόκρανου τύπου 

StoPVC Mesh Angle Bead με την χρήση γωνιακής σπάτουλας. Τέλος εφαρμόζουμε το υαλόπλεγμα έτσι 
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ώστε να επικαλύπτει το γωνιόκρανο και μέχρι την εξωτερική ακμή της γωνίας. Οι εργασίες που 

ακολουθούν είναι ανάλογες των εργασιών που γίνονται σε τυφλό τοίχο. 

 

Β.5.4. Ακμές κτιρίου 

Η μηχανική ενίσχυση και η διασφάλιση του αισθητικού αποτελέσματος των ακμών του κτιρίου γίνεται 

με τη χρήση του ειδικού γωνιακού τεμαχίου με υαλόπλεγμα τύπου Sto-PVC Mesh Angle Bead 250cm. 

Το ειδικό γωνιακό τεμάχιο τοποθετείται με εμβάπτιση στον ελαστομερή ενδιάμεσο σοβά ενίσχυσης 

τύπου StoArmat Classic Plus G. 

 

Β.5.5. Επιπλέον αποζημίωση για τη δημιουργία νεροσταλάκτη όπου απαιτείται 

Δημιουργία νεροσταλάκτη με την χρήση ειδικού τεμαχίου τύπου StoDrip Edge Profil. Εφαρμογή στην 

κρίσιμη επιφάνεια ενδιάμεσης στρώσης με αντιρρηγματικό, οργανικό, ελαστομερή, έτοιμο προς χρήση 

ενισχυτικό σοβά εμποτισμού υαλοπλέγματος τύπου StoArmat Classic Plus, υψηλής ελαστικότητας, 

χωρίς τσιμέντο, με σπάτουλα. Η εφαρμογή θα γίνεται σε λωρίδες πλάτους περίπου 10+10 εκ. ώστε στη 

συνέχεια να ακολουθεί ο εμβαπτισμός ειδικού τεμαχίου τύπου StoDrip Edge Profil με την χρήση 

σπάτουλας. Τέλος εφαρμόζουμε το υαλόπλεγμα έτσι ώστε να επικαλύπτει το γωνιόκρανο και μέχρι την 

εξωτερική ακμή της γωνίας. Οι εργασίες που ακολουθούν είναι ανάλογες των εργασιών που γίνονται 

σε τυφλό τοίχο. 

 

Β.5.6. Καπάκι στηθαίου & ποδιές παραθύρων (έως 60cm) 

Για να σφραγίσουμε τις ενώσεις στα σημεία που το σύστημα ακουμπά στα κουφώματα 

χρησιμοποιούμε στεγανωτική αυτοδιογκούμενη ταινία τύπου Sto Joint Sealing Tape 2D 15/5-12. 

Κόβουμε την ταινία στο επιθυμητό μήκος και εφαρμόζουμε από την πλευρά που είναι η αυτοκόλλητη 

ταινία στο κούφωμα αφαιρώντας την προστατευτική ταινία από την αυτοκόλλητη ταινία και πιέζουμε 

με δύναμη στο κούφωμα. 

Στη συνέχεια τοποθετούνται οι πλάκες ενισχυμένης διογκωμένης πολυστερίνης τύπου STO-EPS 200 

(πυκνότητας περίπου 30 kgr/m3) με χρήση του συγκολλητικού κονιάματος ανόργανης βάσης τύπου 

STO ADH-B προσέχοντας να εφάπτονται όσο το δυνατόν καλύτερα. 

Τυχόν αρμοί και κενά θα γεμίζονται με ειδικό αφρό περιορισμένης αναφλεξιμότητας κλάση Β1 βάση 

DIN 4102-1α τύπου Sto-Filler Foam SE. Εφαρμογή σε όλη την επιφάνεια ενδιάμεσης στρώσης ενίσχυσης 

τύπου Sto – Flexyl (σε ανάμιξη 1:1 με τσιμέντο Portland) στο οποίο εμβαπτίζεται το ενισχυτικό 

υαλοπλέγμα τύπου Sto Glassfibre Mesh με καρέ 4Χ4 mm και βάρος 165 gr/cm2, υψηλών αντοχών 

ανθεκτικό στα αλκάλια, (εμβαπτίζεται όσο είναι νωπό το επίχρισμα, έτσι ώστε να καλυφθεί πλήρως). 

Οι λωρίδες του πλέγματος θα πρέπει να αλληλεπικαλύπτονται κατά 10 εκ. περίπου. 

Αφού στεγνώσει πλήρως η ενδιάμεση ενισχυτική στρώση, εφαρμόζεται η ακρυλική βαφή διασποράς 

StoColor Crylan με ρολλό, σε οποιοδήποτε χρώμα ανάλογα με τις απαιτήσεις της μελέτης. 

 

Β.5.7. Αντιρρηγματικό οργανικό έτοιμο επίχρισμα. 

Θα χρησιμοποιηθεί οργανικό αντιρρηγματικό επίχρισμα ως τελική επιφάνεια στα δοκάρια. 

Η επικάλυψη κατάλληλων προετοιμασμένων επιφανειών, επίπεδων, καθαρών και απαλλαγμένων από 

σκόνη, βρωμιές και σαθρά τμήματα με αντιρηγματικό σύστημα με λεπτά οργανικά επιχρίσματα 

περιλαμβάνει: 

- Εφαρμογή του ειδικού ασταριού τύπου StoPrimer για την προετοιμασία του υποστρώματος. 
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- Εφαρμογή του αντιρηγματικού επιχρίσματος μεγάλης ελαστικότητας οργανικής βάσης τύπου 

StoArmat Classic Plus με πιστοποίηση CE σύμφωνα με το πρότυπο EN 15824 και κλάσης A2, s1, d0 σε 

αντίδραση στη φωτιά βάσει ΕΝ 13501. Εντός του οργανικού σοβά και όσο είναι ακόμα υγρός 

εμβαπτίζεται υαλόπλεγμα, ανθεκτικό στα αλκάλια, σταθερών διαστάσεων, με μεγάλη ικανότητα 

απορρόφησης τάσεων (1700N/50mm), τύπου StoGlass Fibre Mesh F 110cm με επικάλυψη 10εκ. στο 

σημείο συνάντησης των λωρίδων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συστήματος. 

- Εφαρμογή του έτοιμου τελικού σοβά στην επιθυμητή απόχρωση σύμφωνα με το 

άρθρο Β.5.1.c. 

Β.5.8 Επιχρίσματα  

Νέα Επιχρίσματα Τριπτά Τριβιδιστά από Μαρμαροκονίαμα θα γίνουν εσωτερικά στις οροφές των 

αιθουσών και του τμήματος διαδρόμου όπου θα τοποθετηθεί ψευδοροφή τύπου HEART-FELT, μετά 

την καθαίρεση των παλιών επιχρισμάτων.  

 

Β.5.9. Εξηλασμένη Πολυστερίνη Υπογείου 

Στα τοιχία του υπογείου που είναι σε επαφή με το έδαφος θα τοποθετηθεί θερμομόνωση από πλάκες 

εξηλασμένης πολυστερίνης XPS πάχους 8εκ. 

 

 

Β.5.10. Επένδυση με Πλακίδια διάστασης 30Χ60εκ. 

Πλακίδια θα τοποθετηθούν στους υγρούς χώρους του κτηρίου και συγκεκριμένα, για τους τοίχους θα 

χρησιμοποιηθεί γρανιτοπλακάκι τύπου FUSION PIOMBO 30X60 RETTIFICATO A'  και για τα δάπεδα θα 

χρησιμοποιηθεί γρανιτοπλακάκι τύπου FUSION ANTHCACITE 60X60 RETTIFICATO A'. 

Τα πλακίδια επικολλούνται με κόλλα, επί της επιφάνειας ανθυγρής γυψοσανίδας. Η κόλλα που θα 

χρησιμοποιηθεί θα είναι ανάλογων προδιαγραφών τύπου Elibond, με πρόσμικτο ρητινούχο 

γαλάκτωμα.  

Η τοποθέτηση των πλακιδίων θα γίνει με αρμούς σταθερού πλάτους 3χιλ., σύμφωνα με τη χάραξη της 

αρχιτεκτονικής μελέτης (βλ. Σχέδια Α13, Α14, Α15,Α16) και οι οποίοι θα αρμολογηθούν με υλικό 

πληρώσεως αρμών σε απόχρωση αντίστοιχη της απόχρωσης των πλακιδίων. 

Κατά την τοποθέτηση των πλακιδίων θα ληφθούν υπόψη οι διελεύσεις των σωληνώσεων των 

εγκαταστάσεων (παροχών, αποχέτευσης, κλπ.)  και θα γίνει αντίστοιχη προσαρμογή για τα κανάλια, 

διακόπτες, καπάκια κ.λπ. εξαρτήματα. 

Τα υλικά και οι εργασίες εφαρμογής θα είναι σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-07-02-00. 

 

Β.5.11.  Επένδυση με Πλάκες τύπου Terrazzo Agglotech  80Χ40εκ. 

Οι πλάκες επικολλούνται επί επιφάνειας τοιχοποιίας ξηράς δόμησης και σε κόντρα πλακέ θαλάσσης με 

κόλλα. Οι προδιαγραφές είναι ίδιες με εκείνες που περιγράφουν την επίστρωση του δαπέδου με τον 

ίδιο τύπο πλακών. 
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Β.6. ΘΥΡΕΣ 

Οι θύρες του κτηρίου περιγράφονται παρακάτω με την γενική παρατήρηση ότι οι διαστάσεις που 

αναγράφονται αφορούν στο τελικό κατασκευαστικό άνοιγμα της πόρτας το δε ύψος υπολογίζεται από 

το τελικό δάπεδο. 

 

Β.6.1. Μονόφυλλη Ξύλινη θύρα απλή πρεσαριστή με ξύλινη κάσα – Θ1 

Πρόκειται για Μονόφυλλη πρεσαριστή Ξύλινη Θύρα με ξύλινη κάσα τύπου Berkopal SSC διαστάσεων 

1000x2200 (πλάτος x ύψος). 

 

Β.6.2. Μονόφυλλη Μεταλλική Πυράντοχη Θύρα Τ90 – Θ2 

Πρόκειται για μεταλλική Μονόφυλλη Πυράντοχη Θύρα τύπου UNIVER REI 90’ της Ninz διαστάσεων 

1000x2200 (πλάτος x ύψος). 

Η μεταλλική  μονόφυλλη πόρτα πυρασφαλείας Τ90 αποτελείται από μεταλλική κάσα και μεταλλικό 

θυρόφυλλο. Η μεταλλική κάσα θα κατασκευαστεί από γωνιακή διατομή, τύπου Z , από γαλβανισμένη 

λαμαρίνα πάχους 1,5mm και θα φέρει επέκταση ώστε να καταλαμβάνει όλο το πλάτος της 

τοιχοποιίας στην οποία τοποθετείται. Η κάσα θα είναι εξοπλισμένη με θερμοδιογκούμενη ταινία.  

Η κατασκευή του θυρόφυλλου αποτελείται από δύο φύλλα γαλβανισμένης λαμαρίνας πάχους 

0,8mm. Το εσωτερικό του θυρόφυλλου είναι γεμισμένο από ένα συνδυασμό πυράντοχων υλικών. Η 

πόρτα είναι εξοπλισμένη με δύο (2) μεντεσέδες (ανά φύλλο), με δυνατότητα ρύθμισης ύψους, 

βιδωμένων στο θυρόφυλλο και με αυτόματο κλείσιμο μέσω ενσωματωμένου, ρυθμιζόμενου, 

ελατηρίου επαναφοράς, κλειδαριά πυρασφαλείας με κύλινδρο ασφαλείας και τρία κλειδιά, μαύρο 

πόμολο πυρασφαλείας τύπου “U” με πλάκα. Επιπλέον η Θύρα θα φέρει μπάρα πανικού μονόφυλλης. 

Η κάσα και το Θυρόφυλλο θα παραδοθούν με ενιαία ηλεκτροστατική βαφή RAL επιλογής της 

επίβλεψης. 

 

Β.6.3. Δίφυλλη Ξύλινη Θύρα Ηχομονωτική 42dB– Θ3 

Πρόκειται για δίφυλλη ηχομονωτική Θύρα με διπλό καβαλίκι / κόντρα καβαλίκι χωρίς υπέρθυρο, 

μονοκόμματου ύψους τύπου Neuform type SONIC – Model 200 διαστάσεων 1800x2200 (πλάτος x 

ύψος) που οδηγεί στις περιοδικές εκθέσεις. 

Η κάσα της θύρας είναι μεταλλική με διπλή πατούρα από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,5μμ. Η 

κάσα θα βαφεί με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα Ral επιλογής της επίβλεψης. Περιμετρικά στις 3 

πλευρές θα τοποθετηθούν διπλά ηχομονωτικά παρεμβύσματα σε χρώμα γκρι. 

Το Θυρόφυλλο θα είναι τύπου Neuform-Sonic με βαθμό ηχομόνωσης 42dB ως πλήρες σετ κάσας / 

πόρτας και όχι μόνο θυρόφυλλου. Ο πυρήνας του θυρόφυλλου θα είναι συμπαγής με 5 διαφορετικές 

στρώσεις σύμφωνα με τις προδιάγραφες του κατασκευαστή. Αμφίπλευρα ο πυρήνας θα επενδυθεί με 

πανέλο HDF 3mm. Η επένδυση του Θυρόφυλλου θα γίνει με scratchproof HPL τύπου Formica  F8006 

Avignon Walnut. Οι ακμές του θα κατασκευαστούν από συμπαγή ξυλεία με διπλό καβαλίκι διαστάσεων 

25,5χ13 και 25Χ15μμ. Το πλαίσιο του θυρόφυλλο θα φέρει ενισχύσεις στα σημεία εφαρμογής 

μεντεσέδων / κλειδαριών. Το πάχος του Θυρόφυλλου θα είναι 70mm και κλάση ΙΙ/S κατά Ral RG 426 

part 1.  
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Οι μεντεσέδες θα είναι 2χ2 τύπου Simons 070/160 STD από σατινέ inox χάλυβα, ρυθμιζόμενοι, η θήκη 

του μεντεσέ θα είναι Inox VX 7502, ρυθμιζόμενο 3D.  

Η κλειδαριά θα είναι κατά DIN 18250 για κύλινδρο, κέντρο 70 mm, καρέ 9 mm, απόσταση 72mm με 

inox πλακέτα 235mm Χ 20 για διπλό κλείδωμα, με λειτουργία πανικού. Στο κάτω μέρος του 

Θυρόφυλλου  θα φέρει μηχανισμό ηχοφραγής 2 Χ 2 drop seal χωρίς κατωκάσι. Θα υπάρχει πρόβλεψη 

για πόμολα σε ύψος 1050 κατά DIN 18101 κατά και μπάρα πανικού κατά την φορά εξόδου όπως 

φαίνεται στα σχέδια της παθητικής πυροπροστασίας. Επιπλέον θα υπάρχει εμφανής ή κρυφός 

μηχανισμός επαναφοράς, με ενσωματωμένο σύστημα προτεραιότητας. 

 

Β.6.4. Μονόφυλλη Ξύλινη Θύρα Ηχομονωτική 42dB– Θ4 

Όμοια περιγραφή με την Θ3  διαστάσεων 1000x2200 (πλάτος x ύψος) 

 

Β.6.5. Γυάλινη Θύρα – Ανεμοφράκτης 

Υαλοπίνακες ασφαλείας συνολικού πάχους 12mm extra clear τοποθετούμενοι με προφίλ αλουμινίου. 

Οι διατομές αλουμινίου που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι προχρωματισμένες με ηλεκτροστατική 

βαφή «πούδρας» σε οποιαδήποτε απόχρωση RAL. 

Τμήμα του υαλοπίνακα θα είναι ανοιγόμενο όπως φαίνεται στα σχέδια της μελέτης. Το ανοιγόμενο 

τμήμα θα κατασκευαστεί από πολυστρωματικό υαλοπίνακα 6+5. Στο κάτω μέρος θα συγκρατείται από 

μπάζα αλουμινίου. Στο πάνω μέρος του ανοιγόμενου τμήματος θα τοποθετηθεί μηχανισμός 

ανοίγματος (μίλι).  

Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης, σύμφωνα με την μελέτη. 

 

Β.7. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ – ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ 

 

Γενική παρατήρηση είναι ότι οι διαστάσεις των κουφωμάτων αφορούν σε κατασκευαστικές διαστάσεις 

ανοίγματος τοίχου και η ποδιά και το πρέκι υπολογίζονται όχι από το Τελικό Δάπεδο αλλά από την 

στάθμη Πλάκας Σκυροδέματος. 

 

Β.7.1. Κουφώματα Αλουμινίου 

Τα κουφώματα είναι τριών τύπων όπως οι παρακάτω: 

 

K01 Μονόφυλλο Κούφωμα αλουμινίου ανοιγοανακλινόμενο, ηλεκτροστατικά βαμμένο, με σύστημα 

θερμοδιακοπής. 

 Ανοιγόμενο ανακλινόμενο παράθυρο αλουμινίου Διαστάσεων 1100Χ1650 με σύστημα θερμοδιακοπής 

με παρεμβολή υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου PA 6.6 πλάτους τουλάχιστον 24 mm στις κάσες και στα 

φύλλα - ενδεικτικού τύπου ALUMIL M9660 ή ισοδύναμου-, με διπλούς υαλοπίνακες ώστε να πληρούν 

τις προδιαγραφές της ενεργειακής επίδοσης του κουφώματος με Uf από 2,5-3,6 W/(m2K), πλήρως 

κατασκευασμένο και τοποθετημένο σε χρώμα ηλεκτροστατικής βαφής RAL επιλογής της επίβλεψης, 

σύμφωνα με τα πρότυπα QUALICOAT και GSB ή ανοδίωση κατ’ ελάχιστον 15mm σύμφωνα με τον 
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πρότυπο QUALANOD, μετά της δαπάνης όλων των υλικών και εξαρτημάτων που απαιτούνται για την 

εξασφάλιση θερμομόνωσης, υγρομόνωσης και γενικώς άρτιας λειτουργίας και ασφάλειας σύμφωνα με 

την τεχνική περιγραφή των συστημάτων κουφωμάτων αλουμινίου.  

Τα προτεινόμενα κουφώματα θα είναι ανοιγόμενα ανακλινόμενα (σύμφωνα με τον πίνακα 

κουφωμάτων της μελέτης) θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου με διαστάσεις ίσιας κάσας πλάτος 

56mm / ύψος 65mm ή μεγαλύτερες και ίσιου φύλλου πλάτος 56mm / ύψος 48mm ή μεγαλύτερες. 

Θερμομόνωση με παρεμβολή υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου PA 6.6 στα 24 mm στις κάσες και στα 

φύλλα ή μεγαλύτερων. Λειτουργία με την χρήση χαλύβδινου περιμετρικού μηχανισμού 16mm (PVC 

GROOVE) ή κλασσικού μηχανισμού αλουμινίου (EUROPEAN GROOVE). Στεγάνωση σε τρία επίπεδα με 

την χρήση EPDM πολυθάλαμου κεντρικού ελαστικού και ελαστικών EPDM. Διθάλαμα φύλλα με μεγάλα 

κανάλια για απορροή των υδάτων και αερισμό. 

Εφόσον στα σχέδια της μελέτης οι προδιαγραφόμενες διατομές προβλέπονται ολόσωμες, πρέπει 

οπωσδήποτε να παραμείνουν ολόσωμες και να μη κατασκευασθούν σύνθετες (από 2 ή περισσότερα 

προφίλ). Η υπόψη απαίτηση αποβλέπει τόσο στη διατήρηση της επιθυμητής εμφάνισης όσο και στη 

στερεότητα της κατασκευής. 

Βασικά χαρακτηριστικά: 

- Γεωμετρικά χαρακτηριστικά προφίλ : διαστάσεις ίσιας κάσας πλάτος 56mm / ύψος 65mm ή 

μεγαλύτερες και ίσιου φύλλου πλάτος 56mm / ύψος 48mm, ελάχιστο εμφανές ύψος 

κατασκευής 65mm 

- Κράμα αλουμινίου: AlMgSi ΕΝ ΑW 6060 

- Σκληρότητα (minimum) : 12 Webster ή 70 HB  

- Πάχος διατομών min/max: 1,4mm/1.6mm 

- Είδος θερμοδιακοπής: Μηχανική, με παρεμβολή υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου PA 6.6 

πλάτους 24 mm σε κάσα και φύλλο ή μεγαλύτερων  

- Έλεγχος διαστάσεων διατομών: Σύμφωνα με το πρότυπο EN DIN 12020-2 

- Πάχος υαλοπίνακα που μπορεί να δεχθεί: διπλός στα 26mm και συνολικού βάρους φύλλου έως 

180kgr 

- Είδος στεγάνωσης: Τριών επιπέδων, με πολυθάλαμο κεντρικό ελαστικό EPDM (multichamber 

gaskets) και ελαστικά EPDM. Διθάλαμα φύλλα για απορροή των υδάτων και μεγάλα κανάλια 

αποστράγγισης και αερισμού. 

Η σειρά αλουμινίου που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω 

πιστοποιήσεις από κοινοποιημένο εργαστήριο (πχ ΕΚΑΝΑΛ ή IFT ROSENHEIM) για μονόφυλλο 

ανοιγόμενο διαστάσεων (Πλάτος x Ύψος) 1,230x1,480mm 

- Αεροπερατότητα ΕΝ12207: Class4 

- Υδατοπερατότητα ΕΝ 12208: Class 7Α 

- Αντοχή σε ανεμοπίεση ΕΝ 12210: C3/B3 

- Θερμοπερατότητα σύμφωνα με ΕΝ:10077-2:2012-02: Uf: 2,5-3,6 W/(m2K) 

 

Οι ψευτόκασες θα είναι σιδηρές, επιψευδαργυρωμένες με στρώμα ψευδαργύρου τουλάχιστον 

250gr/m² ή θα είναι προστατευμένες, μετά από κατάλληλη προεργασία, με δύο στρώσεις 

ασφαλτοεποξειδικού αντισκωριακού, (είναι δυνατόν ή προστασία να γίνει και με αντιδιαβρωτικό 

ελαστικής μορφής). Όλα τα υλικά θα πρέπει να τύχουν της εγκρίσεως της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

Σημειώνεται ότι η προστασία που παρέχεται από επικάλυψη με χρώμα μίνιου δεν θεωρείται επαρκής 
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και ότι η αντισκωριακή προστασία πρέπει να γίνει πριν από την τοποθέτηση των ψευτόκασων. Στην 

περίπτωση χρησιμοποιήσεως σιδηρών τμημάτων, τζινετιών, βιδών κλπ., αυτά πρέπει να είναι 

επικαδμιωμένα ή τουλάχιστον επιψευδαργυρωμένα. 

Τα διάφορα εξαρτήματα θα πρέπει να είναι από το ίδιο κράμα αλουμινίου με τα προφίλ ή άλλου υλικού 

που αποδεδειγμένα δεν θα αντιδράσει ηλεκτρολυτικά με το αλουμίνιο. 

Τα τεμάχια συναρμολόγησης θα πρέπει να είναι αμετάβλητα και αόρατα και εν πάση περιπτώσει 

ανοδιωμένα ή βαμμένα στο ίδιο χρώμα και με τις ίδιες προδιαγραφές των προφίλ. 

Τα κλείθρα, οι μηχανισμοί κλεισίματος, οι χειρολαβές κλπ. πρέπει να είναι βαρέως τύπου από 

χρωμονικελιούχο χάλυβα. Όλα θα πρέπει να εγκριθούν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, (Ο Ανάδοχος 

θα πρέπει να προσκομίσει, έγκαιρα, δείγματα προς έγκριση). 

Οι βίδες που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι ανοξείδωτες.  

Τα πάσης φύσεως λάστιχα θα είναι E.P.D.M. με αντοχή σε αλλαγές θερμοκρασίας +100°C έως -40°C και 

εγγυημένα για 10 χρόνια σε βιομηχανικές και θαλασσινές περιοχές. Τα λάστιχα επίσης στα άκρα τους 

(γωνίες) να είναι κομμένα κατά γωνία 45° και κολλημένα μεταξύ τους. 

Κατά την συναρμολόγηση οι γωνίες των πλαισίων πρέπει να είναι ισχυρής κατασκευής. Τα προφίλ θα 

είναι κομμένα στην κατάλληλη γωνία και θα συνδέονται μεταξύ τους με αφανείς ενισχύσεις αλουμινίου 

ή χρωμονικελιούχου χάλυβα με την βοήθεια πρέσας ή με αφανείς ενισχύσεις τοποθετούμενες με την 

βοήθεια σφηνών ή με άλλο κατάλληλο σύστημα που θα εξασφαλίζει κατά την αντίληψη της υπηρεσίας, 

ισχυρή σύνδεση και άρτια εμφάνιση (όσο το δυνατό μικρότερος αρμός). 

Η στεγάνωση μεταξύ σταθερού αλουμινίου και οικοδομικών στοιχείων θα γίνεται με 

αυτοπολυμεριζόμενη μαστίχη ενός συστατικού, αρίστης ποιότητας που θα εγκρίνει η Υπηρεσία (το 

πλαίσιο θα μπαίνει κολυμβητό ώστε να εξασφαλίζεται και ο απαραίτητος αρμός διαστολής). 

Στεγανοποιητικά δύο συστατικών αναδευόμενα επί τόπου δεν γίνονται δεκτά. Κατά την εφαρμογή 

πρέπει να ακολουθηθούν οι οδηγίες των κατασκευαστών π.χ. χρήση των καταλλήλων PRIMER στις 

επιφάνειες τσιμέντου, πάχος αρμού ανάλογα με την επιτρεπτή σύνθλιψη ή τάνυση της μαστίχης που 

θα χρησιμοποιηθεί κλπ. 

Η στεγάνωση μεταξύ σταθερού και κινητού πλαισίου αλουμινίου θα επιτυγχάνεται με αλλεπάλληλα 

ελαστικά προφίλ που θα είναι τοποθετημένα αφανώς και δεν θα διακόπτονται από τους μεντεσέδες, 

κλείθρα κλπ. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και προσκόμιση όλων γενικά των υλικών, 

απλών ή σύνθετων ή έτοιμων στοιχείων κουφωμάτων των μικροϋλικών και των βοηθητικών υλικών, 

των εξαρτημάτων ασφαλείας, των αντιστοίχων μηχανισμών λειτουργίας, των υλικών στερέωσης των 

υαλοπινάκων (οι υαλοπίνακες δεν περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδας του παρόντος άρθρου) και 

σφραγίσεως των μεταξύ των στοιχείων αρμών των κουφωμάτων καθώς και κάθε υλικό και μικροϋλικό 

μη ρητά κατονομαζόμενο αλλά απαραίτητο για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή, τοποθέτηση, 

στερέωση και ανάρτηση των υαλοστασίων σε πλήρη τάξη λειτουργίας. Επίσης στην τιμή μονάδας 

περιλαμβάνεται και η εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης και ανάρτησης των υαλοστασίων 

σε πλήρη τάξη λειτουργίας. 

Τιμή ανά m2 πλήρους επιφάνειας κουφώματος που ορίζεται από το ακρότατο περίγραμμα της κάσας 

αλουμινίου. 
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K02 Μονόφυλλο Κούφωμα αλουμινίου ανοιγοανακλινόμενο, ηλεκτροστατικά βαμμένο, με σύστημα 

θερμοδιακοπής. 

Όμοια περιγραφή με Κ01 Μονόφυλλο Κούφωμα ανοιγοανακλινόμενο  διαστάσεων 750Χ1650 (πλάτος 

x ύψος). 

 

K03 Μονόφυλλο Κούφωμα αλουμινίου ανοιγοανακλινόμενο, ηλεκτροστατικά βαμμένο, με σύστημα 

θερμοδιακοπής. 

Όμοια περιγραφή με Κ01 Δίφυλλο Κούφωμα ανοιγοανακλινόμενο διαστάσεων 1100Χ1350 (πλάτος x 

ύψος). 

 

K04 Μονόφυλλο Κούφωμα αλουμινίου ανοιγοανακλινόμενο, ηλεκτροστατικά βαμμένο, με σύστημα 

θερμοδιακοπής.  

Όμοια περιγραφή με Κ01 Μονόφυλλο Κούφωμα ανοιγοανακλινόμενο διαστάσεων 750Χ1350 (πλάτος 

x ύψος). 

 

K05 Μονόφυλλο Κούφωμα αλουμινίου σταθερό, ηλεκτροστατικά βαμμένο, με σύστημα 

θερμοδιακοπής. 

Όμοια περιγραφή με Κ01 Μονόφυλλο Κούφωμα σταθερό διαστάσεων 1540Χ2660 (πλάτος x ύψος), 

1570Χ2660 (πλάτος x ύψος), 1600Χ2660 (πλάτος x ύψος), 1610Χ2660 (πλάτος x ύψος). 

 

Κ06 Μονόφυλλη Θύρα αλουμινίου 

Μονόφυλλη Θύρα Αλουμινίου διαστάσεων 1000X2600 (πλάτος x ύψος) και 1000X2550 με Εσωτερικό 

χερούλι Πόµολο µε πλάκα, Εξωτερικό χερούλι Πόµολο µε πλάκα και Μπάρες πανικού CISA Fast Push. 

 

Μονόφυλλη ανοιγόμενη πόρτα εισόδου αλουμινίου με σύστημα θερμοδιακοπής με παρεμβολή 

υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου PA 6.6 πλάτους τουλάχιστον 30 mm στις κάσες και στα φύλλα - 

ενδεικτικού τύπου ALUMIL MD67 ή ισοδύναμου-, με διπλούς υαλοπίνακες ώστε να πληρούν τις 

προδιαγραφές της ενεργειακής επίδοσης του κουφώματος με Uf ≤ 1,99-2,78 W/(m2K), πλήρως 

κατασκευασμένο και τοποθετημένο σε χρώμα ηλεκτροστατικής βαφής RAL επιλογής της επίβλεψης, 

σύμφωνα με τα πρότυπα QUALICOAT και GSB ή ανοδίωση κατ’ ελάχιστον 15mm σύμφωνα με τον 

πρότυπο QUALANOD, μετά της δαπάνης όλων των υλικών και εξαρτημάτων που απαιτούνται για την 

εξασφάλιση θερμομόνωσης, υγρομόνωσης και γενικώς άρτιας λειτουργίας και ασφάλειας σύμφωνα με 

την τεχνική περιγραφή των συστημάτων κουφωμάτων αλουμινίου.  

Το κουφώμα θα είναι ανοιγόμενο μονόφυλλα με διαστάσεις κάσας πλάτος 67mm / ύψος 71mm ή 

μεγαλύτερες και ίσιου φύλου πλάτος 67mm / ύψος 107mm ή μεγαλύτερες. Θερμομόνωση με 

παρεμβολή υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου PA 6.6 στα 12/20/24 mm στις κάσες και στα φύλλα ή 

μεγαλύτερων και αφρώδους μονωτικού κάτω από το τζάμι όπως και της κάσας. Λειτουργεία με την 

χρήση κλασσικού μηχανισμού αλουμινίου (EUROPEAN GROOVE). Στεγάνωση με την χρήση 

πολυθάλαμων ελαστικών EPDM (multichamber gaskets) σε δύο επίπεδα.  
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Εφόσον στα σχέδια της μελέτης οι προδιαγραφόμενες διατομές προβλέπονται ολόσωμες, πρέπει 

οπωσδήποτε να παραμείνουν ολόσωμες και να μη κατασκευασθούν σύνθετες (από 2 ή περισσότερα 

προφίλ). Η υπόψη απαίτηση αποβλέπει τόσο στη διατήρηση της επιθυμητής εμφάνισης όσο και στη 

στερεότητα της κατασκευής. 

Βασικά Χαρακτηριστικά: 

- Γεωμετρικά χαρακτηριστικά προφίλ : διαστάσεις ίσιας κάσας πλάτος 67mm / ύψος 71mm 

ή μεγαλύτερες και ίσιου φύλου πλάτος 67mm / ύψος 107mm, ελάχιστο εμφανές ύψος 

κατασκευής 117mm 

- Κράμα αλουμινίου: AlMgSi ΕΝ ΑW 6060 

- Σκληρότητα (minimum) : 12 Webster ή 70 HB  

- Ελάχιστο πάχος ηλεκτροστατικής βαφής: 75μm  

- Είδος θερμοδιακοπής: Μηχανική, με παρεμβολή υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου PA 6.6 

πλάτους 12/20/24 mm σε κάσα και φύλλο ή μεγαλύτερων  

- Έλεγχος διαστάσεων διατομών: Σύμφωνα με το πρότυπο EN DIN 12020-2 

- Είδος στεγάνωσης: Τριών επιπέδων, με πολυθάλαμα ελαστικά EPDM (multichamber 

gaskets)  

Η σειρά αλουμινίου που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω 

πιστοποιήσεις από κοινοποιημένο εργαστήριο (πχ ΕΚΑΝΑΛ ή IFT ROSENHEIM) για μονόφυλλο 

συνεπίπεδης πόρτας MD67 ανοιγόμενο διαστάσεων (Πλάτος x Ύψος) 1100x2200mm ή μεγαλύτερων: 

 

- Αεροπερατότητα σύμφωνα με το πρότυπο EN 12207:2016-12: Class 4 

- Υδατοστεγανότητα σύμφωνα με EN 12208:1999-11: Ε1350 

- Αντοχή σε ανεμοπίεση σύμφωνα με EN 12210:2016-03: C4/B4 

- Μηχανικές ιδιότητές σύμφωνα με EN 13115:2001-07: Class 4 

- Ηχομείωση σύμφωνα με EN ISO 717-1 : Rw (C;Ctr) = 42 (-1;-4) dB 

- Αντοχή στην διάρρηξη σύμφωνα με DIN V ENV 1627 για μονόφυλλο ανοιγόμενο σε διαστάσεις 

Πλάτος x Ύψος 1100x2200mm ή μεγαλύτερες: RC2 

Θα χρησιμοποιηθούν τρείς μεντεσέδες ανά φύλλο τύπου Alumil βαρέως τύπου ή ισοδυνάμου και 

μηχανισμό επαναφοράς τύπου GEZE ή ισοδυνάμου με μηχανισμό προτεραιότητας για τις δίφυλλες 

πόρτες καθώς και μπάρα πανικού τύπου ASSA ABLOY ή ισοδυνάμου όπου αυτή υποδεικνύεται από την 

επίβλεψη.  

Θα χρησιμοποιηθούν μηχανισμοί προτεραιότητας GRETSCH-UNITAS και μηχανισμοί επαναφοράς και 

στις 2 πόρτες TS2000 GEZE. 

Οι μηχανισμοί και τα είδη κιγκαλερίας που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι τόσο τα 

προτεινόμενα όσο και να φέρουν εγγύηση καλής λειτουργείας από την από την εταιρία παραγωγής του 

συστήματος που θα χρησιμοποιηθεί. 

Οι ψευτόκασες θα είναι σιδηρές, επιψευδαργυρωμένες με στρώμα ψευδαργύρου τουλάχιστον 

250gr/m² ή θα είναι προστατευμένες, μετά από κατάλληλη προεργασία, με δύο στρώσεις 

ασφαλτοεποξειδικού αντισκωριακού, (είναι δυνατόν ή προστασία να γίνει και με αντιδιαβρωτικό 
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ελαστικής μορφής). Όλα τα υλικά θα πρέπει να τύχουν της εγκρίσεως της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

Σημειώνεται ότι η προστασία που παρέχεται από επικάλυψη με χρώμα μίνιου δεν θεωρείται επαρκής 

και ότι η αντισκωριακή προστασία πρέπει να γίνει πριν από την τοποθέτηση των ψευτόκασων. Στην 

περίπτωση χρησιμοποιήσεως σιδηρών τμημάτων, τζινετιών, βιδών κλπ, αυτά πρέπει να είναι 

επικαδμιωμένα ή τουλάχιστον επιψευδαργυρωμένα. 

Τα διάφορα εξαρτήματα θα πρέπει να είναι από το ίδιο κράμα αλουμινίου με τα προφίλ ή άλλου υλικού 

που αποδεδειγμένα δεν θα αντιδράσει ηλεκτρολυτικά με το αλουμίνιο. 

Tα τεμάχια συναρμολόγησης θα πρέπει να είναι αμετάβλητα και αόρατα και εν πάση περιπτώσει 

ανοδιωμένα ή βαμμένα στο ίδιο χρώμα και με τις ίδιες προδιαγραφές των προφίλ. 

Τα κλείθρα, οι μηχανισμοί κλεισίματος, οι χειρολαβές κλπ. πρέπει να είναι βαρέως τύπου από 

χρωμονικελιούχο χάλυβα. Όλα θα πρέπει να εγκριθούν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, (Ο Ανάδοχος 

θα πρέπει να προσκομίσει, έγκαιρα, δείγματα προς έγκριση). 

Οι βίδες που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι ανοξείδωτες. 

Τα πάσης φύσεως λάστιχα θα είναι E.P.D.M. ή Νεοπρένια (αποκλείονται τα λάστιχα PVC) με αντοχή σε 

αλλαγές θερμοκρασίας +100°C έως -40°C και εγγυημένα για 10 χρόνια σε βιομηχανικές και θαλασσινές 

περιοχές, θα έχουν οπωσδήποτε σχήμα U (εκτός από τις περιπτώσεις διπλών υαλοπινάκων), που να 

αγκαλιάζουν τα τζάμια. Τα λάστιχα επίσης στα άκρα τους (γωνίες) να είναι κομμένα κατά γωνία 45° και 

κολλημένα μεταξύ τους. 

Κατά την συναρμολόγηση οι γωνίες των πλαισίων πρέπει να είναι ισχυράς κατασκευής. Τα προφίλ θα 

είναι κομμένα στην κατάλληλη γωνία και θα συνδέονται μεταξύ τους με αφανείς ενισχύσεις αλουμινίου 

ή χρωμονικελιούχου χάλυβα με την βοήθεια πρέσσας ή με αφανείς ενισχύσεις τοποθετούμενες με την 

βοήθεια σφηνών ή με άλλο κατάλληλο σύστημα που θα εξασφαλίζει κατά την αντίληψη της υπηρεσίας, 

ισχυρή σύνδεση και άρτια εμφάνιση (όσο το δυνατό μικρότερος αρμός). 

Η στεγάνωση μεταξύ σταθερού αλουμινίου και οικοδομικών στοιχείων θα γίνεται με 

αυτοπολυμεριζόμενη μαστίχη ενός συστατικού, αρίστης ποιότητος που θα εγκρίνει η Υπηρεσία (το 

πλαίσιο θα μπαίνει κολυμβητό ώστε να εξασφαλίζεται και ο απαραίτητος αρμός διαστολής). 

Στεγανοποιητικά δύο συστατικών αναδευόμενα επί τόπου δεν γίνονται δεκτά. Κατά την εφαρμογή 

πρέπει να ακολουθηθούν οι οδηγίες των κατασκευαστών π.χ. χρήση των καταλλήλων PRIMER στις 

επιφάνειες τσιμέντου, πάχος αρμού ανάλογα με την επιτρεπτή σύνθλιψη ή τάνυση της μαστίχης που 

θα χρησιμοποιηθεί κλπ. 

Η στεγάνωση μεταξύ σταθερού και κινητού πλαισίου αλουμινίου θα επιτυγχάνεται με αλλεπάλληλα 

ελαστικά προφίλ που θα είναι τοποθετημένα αφανώς και δεν θα διακόπτονται από τους μεντεσέδες, 

κλείθρα κλπ. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και προσκόμιση όλων γενικά των υλικών, 

απλών ή σύνθετων ή έτοιμων στοιχείων κουφωμάτων των μικροϋλικών και των βοηθητικών υλικών, 

των εξαρτημάτων ασφαλείας, των αντιστοίχων μηχανισμών λειτουργίας, των υλικών στερέωσης των 

υαλοπινάκων (οι υαλοπίνακες δεν περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδας του παρόντος άρθρου) και 

σφραγίσεως των μεταξύ των στοιχείων αρμών των κουφωμάτων καθώς και κάθε υλικό και μικροϋλικό 

μη ρητά κατονομαζόμενο αλλά απαραίτητο για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή, τοποθέτηση, 

στερέωση και ανάρτηση των υαλοστασίων σε πλήρη τάξη λειτουργίας. Επίσης στην τιμή μονάδας 

περιλαμβάνεται και η εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης και ανάρτησης των υαλοστασίων 

σε πλήρη τάξη λειτουργίας. 



 

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ 

55 

 

 

Τιμή ανά m2 πλήρους επιφάνειας κουφώματος που ορίζεται από το ακρότατο περίγραμμα της κάσας 

αλουμινίου. 

 

Κ07 Δίφυλλη Θύρα αλουμινίου 

 Όμοια περιγραφή με Κ06 Δίφυλλη Θύρα Αλουμινίου διαστάσεων 2000X2600 (πλάτος x ύψος) και 

2030X2600 (πλάτος x ύψος) με Εσωτερικό χερούλι Πόµολο µε πλάκα, Εξωτερικό χερούλι Πόµολο µε 

πλάκα και Μπάρες πανικού CISA Fast Push. 

 

 

K08 Μονόφυλλη Θύρα αλουμινίου pivot 

Μονόφυλλη Θύρα Αλουμινίου τύπου SUPREME SD115 Pivot της Alumil. 

Μηχανισμός pivot με ρυθμιζόμενους πείρους. 

Energy bars,Αφρώδες μονωτικό υλικό. 

Στεγάνωση με χρήση κεντρικού ελαστικού και τριών επιπέδων ελαστικών EPDM. 

Ενσωματωμένη χωνευτή εξωτερική χειρολαβή. 

Αντοχή σε διάρρηξη - EN 1627-1630 RC3. 

Πιστοποιητικά για πόρτα διαστάσεων 1,30x2,50m και UP =0,3W/m2K 

Θερμοπερατότητα - EN ISO 10077-2  Ud =0,7W/m2K 

Διελασματικά πολυαμίδια 34mm 

 

Β8. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 

 

Β.8.1. Διπλοί Υαλοπίνακες SGG SECURIT COOL-LITE SKN 176 II 6mm/ 15AR SWISSPACER/ SGG 

SECURIT 5mm     

Σε όλα τα κουφώματα του κτηρίου θα τοποθετηθεί διπλή υάλωση σύμφωνα με το εναρμονισμένο 

πρότυπο ΕΝ 1279. Ιδιότητες των υαλοπινάκων βάσει του ΕΝ 572, τα χαρακτηριστικά υαλοπινάκων με 

επίστρωση βάσει του ΕΝ 1096 και θερμική ενίσχυση και σκλήρυνση υαλοπινάκων βάσει των EΝ1863 

και ΕΝ12150 αντίστοιχα. Τα οπτικά και θερμικά χαρακτηριστικά είναι σύμφωνα με τα ΕΝ 410 και ΕΝ 

673. Τα χαρακτηριστικά πρέπει να είναι:  

− Περατότητα φωτός ≥ 70%,  

− Εξωτερική ανακλαστικότητα ≤ 13%,  

− Εσωτερική ανακλαστικότητα ≤ 15%,  

− Ηλιακός συντελεστής g-value ≤ 0,37,  

− Συντελεστής θερμοπερατότητας Ug ≤ 1,0 W/(m2K)  

− Recycled content (ISO 14021) ≥ 13%  

 



 

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ 

56 

 

 

Προτεινόμενη υάλωση είναι η διπλή υάλωση συνολικού ονομαστικού πάχους 26mm, με εξωτερικό 

θερμικά σκληρυμένο υαλοπίνακα τύπου SGG SECURIT COOL-LITE SKN 176 II 6mm, με εσωτερικό 

θερμικά σκληρυμένο υαλοπίνακα τύπου SAINT-GOBAIN GLASS SECURIT 5mm, και με διάκενο μεταξύ 

των υαλοπινάκων της διπλής υάλωσης 15mm πλήρωσης με αργό 90%. Ο αποστάτης χρώματος μαύρου 

θα είναι θερμομονωτικός λeq≤0,29W/mK τύπου θερμομονωτικού SWISSPACER ADVANCE black της 

Saint-Gobain. 

 

Β.8.2. Υαλοπίνακες Στεγάστρου Εισόδου SGG STADIP BUILDER PLUS SECURIT HST / SECURIT HST 

1212.4 SGP 

Υαλοπίνακες του στεγάστρου είναι τύπου SGG STADIP BUILDER PLUS SECURIT HST / SECURIT HST 1212.4 

SGP. Μονή υάλωση στρωματοποιημένου υαλοπίνακα που αποτελείται από δύο θερμικά σκληρυμένους 

και heat-soak tested υαλοπίνακες τύπου SGG SECURIT HST PLANICLEAR 12mm της Saint Gobain, 

συγκολλημένοι μεταξύ τους με μεμβράνες SentryGlas συνολικού ονομαστικού πάχους 1,52mm. 

 

Β.8.3. Υαλοπίνακες Περιβλήματος Ανελκυστήρα 

Οι υαλοπίνακες του Ανελκυστήρα κατασκευάζονται με Triplex Υαλοπίνακα securit 10 4PVB 10 και οι 

οποίοι στερεώνονται πάνω στην μεταλλική κατασκευή του Ανελκυστήρα με σύστημα spider. 

Β.9. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ-ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ 

 

Β.9.1. Βινυλικό δάπεδο με Πλακίδια – Δ01 

Τα  πλακίδια θα είναι πολυστρωματικά, από βινύλιο, ολικού πάχους 5 mm, τοποθετημένα  σε  

υπόστρωμα λείο, στέρεο, επίπεδο  και μόνιμα στεγνό χωρίς υπολείμματα οικοδομικών υλικών, τυχόν 

ρωγμές ή άλλες ατέλειες. 

Το υπόστρωμα θα λειανθεί με μηχανή λείανσης μαρμάρου και το οποίο πριν εγχυθεί θα τοποθετηθεί 

ηχομονωτική μεμβράνη τύπου Akoustik – MetalSlikart.6, συνδυασμός δύο στρώσεων πολυαιθυλενίου 

και 1 στρώση μολύβδου πάχους 0,35mm με Rw σταθμισμένο δείκτη ηχομείωσης 27,5Db και συνολικό 

πάχος 6mm.  

Η προετοιμασία του υπάρχοντος δαπέδου περιλαμβάνει:  

- Γενικό τρίψιμο υπάρχοντος λειασμένου υποστρώματος για τυχόν σαθρά στοιχεία.  

- Ενδελεχής καθαρισμός δαπέδου.  

- Γενικό αστάρωμα - εμποτισμός δαπέδου, με ειδικό αστάρι πρόσφυσης.   

 Τα υλικά και οι εργασίες εφαρμογής θα είναι σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-07-06-02. 

Τα πλακίδια που προδιαγράφονται θα είναι διαστάσεων 50Χ50 υφαντού βινυλίου τύπου "2tec2 ST 

Seamless tiles"  χρώματος γκρι τύπου eclipse από νήματα βινυλίου με πυρήνα υαλονήματος, 

κατασκευασμένα σε αργαλειούς ύφανσης ζακάρ, και φινιρισμένα με ομογενές βινυλικό υπόστρωμα 

ενισχυμένο με ίνες υάλου οι οποίες διασφαλίζουν την διαστασιολογική σταθερότητα και πρόσθετο 

υπόστρωμα Comfort Backing  με ηχομονωτικές ιδιότητες. Τα πλακίδια έχουν διάσταση 50x50cm και η 

σύσταση τους είναι 83% βινύλιο και 7% Fiberglass και 10% PET. Όταν τοποθετούνται σε μονής 

κατεύθυνσης μοτίβο οι αρμοί των πλακιδίων δεν είναι ορατοί και δίνουν την αισθητική μιας ενιαίας 
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επιφάνειας από τοίχο σε τοίχο. Η τοποθέτηση τους γίνεται με την χρήση σταθεροποιητικού υλικού 

tackifier το οποίο δεν επιφέρει μόνιμη κόλληση (Loose Lay) και επιτρέπει την άμεση και εύκολη 

αντικατάσταση ή μεταφορά των πλακιδίων σε περίπτωση λερώματος, φθοράς ή αναδιάταξης του 

χώρου. Με τον τρόπο αυτό το δάπεδο παραμένει πάντα καθαρό, σε άρτια κατάσταση με αποτέλεσμα 

την πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής του δαπέδου.  

Συνολικό Πάχος : Πλακάκι 5,0mm 

Συνολικό Βάρος: 3.000 gr/m2 

Επίπεδο χρήσης: ΕΝ 1307 

Βαριά εμπορική χρήση: κλάση 33 

Καταλληλόλητα για καθίσματα με ροδάκια:  ΕΝ 985 Καμία αλλοίωση 

Αντίδραση στη φωτιά: EN 13501-1 κλάση Bfls1 

Δοκιμή κατά το περπάτημα: ISO 6356 < 2 kV μόνιμα αντιστατικό 

Φωτοσταθερότητα:  ISO 105 B02 ≥ 7 

Αντίσταση ολίσθησης:  EN 13893 DIN 51130 ≥ 0,3 R9 

Ακουστική μόνωση από κτυπογενείς ήχους:  ISO 10140 19dB 

Ηχοαπορρόφηση:  ISO   αw = 0,15 

Ενδοδαπέδια Θέρμανση:  ISO 8302 Κατάλληλο 

 

Β.9.2. Επίστρωση με Πλάκες Μωσαικού Τύπου Terrazzo Agglotech Λείας Υφής Διαστάσεων 

80x60x2εκ. – Δ02 

Πλάκες μωσαϊκού τύπου AGGLOTECH μίας στρώσης, βιομηχανικής παραγωγής, κομμένες από συμπαγή 

όγκο με τσιμέντο και φυσικό μάρμαρο, διαστάσεων 80x60x2cm, χρώματος SB 103 GRIGIO MEDIO, υφής 

Polished. Υλικό πιστοποιημένο σύμφωνα με τη νόρμα UNI EN 13748-2. Απορροφητικότητα πριν την 

επεξεργασία αδιαβροχοποίησης κάτω από 3 M%. Αντοχή σε κάμψη μεγαλύτερη από 8 MPA. Επίπεδο 

αντιολίσθησης R11. Επιφάνεια αδιαβροχοποιημένη στο εργοστάσιο με αδιαβροχοποιητικό και υλικό 

κατά των λεκέδων κατάλληλο για μωσαϊκό. Αντοχή σε παγετό σύμφωνα με UNI EN 12372. Χρώμα 

σταθερό στο ηλιακό φως σύμφωνα με UNI EN 1095. Πιστοποίηση CE και LEED. Όλα τα ανωτέρω 

χαρακτηριστικά πρέπει να πιστοποιούνται από επίσημη αναφορά δοκιμασιών από ανεξάρτητο 

εργαστήριο. Οι πλάκες θα κολληθούν επί της υπόβασης με κόλλα τύπου AGGLOFIX S2 με γενική 

προδιαγραφή C1 E S2. 

 

Β.9.3. Επίστρωση με Πλάκες Μωσαικού Τύπου Terrazzo Agglotech Αδρής Υφής Διαστάσεων 

80x60x3εκ. – Δ03 

Πλάκες μωσαϊκού τύπου AGGLOTECH μίας στρώσης, βιομηχανικής παραγωγής, κομμένες από συμπαγή 

όγκο με τσιμέντο και φυσικό μάρμαρο, διαστάσεων 80x60x3cm, χρώματος SB 103 GRIGIO MEDIO, υφής 

Brushed. Υλικό πιστοποιημένο σύμφωνα με τη νόρμα UNI EN 13748-2. Απορροφητικότητα πριν την 

επεξεργασία αδιαβροχοποίησης κάτω από 3 M%. Αντοχή σε κάμψη μεγαλύτερη από 8 MPA. Επίπεδο 

αντιολίσθησης R9. Επιφάνεια αδιαβροχοποιημένη στο εργοστάσιο με αδιαβροχοποιητικό και υλικό 

κατά των λεκέδων κατάλληλο για μωσαϊκό. Αντοχή σε παγετό σύμφωνα με UNI EN 12372. Χρώμα 
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σταθερό στο ηλιακό φως σύμφωνα με UNI EN 1095. Πιστοποίηση CE και LEED. Όλα τα ανωτέρω 

χαρακτηριστικά πρέπει να πιστοποιούνται από επίσημη αναφορά δοκιμασιών από ανεξάρτητο 

εργαστήριο. Οι πλάκες θα κολληθούν επί της υπόβασης με κόλλα τύπου AGGLOFIX S2 με γενική 

προδιαγραφή C1 E S2. 

 

Β.9.4. Επίστρωση με Πλακίδια – Δ04 

Επιστρώσεις δαπέδων εσωτερικών χώρων, με γρανιτοπλακάκια δαπέδων αντιολισθηρά, ανυάλωτα 

πλήρως υαλοποιημένα, διαστάσεων 60Χ60 εκ., σύμφωνα με  τα σχέδια  και την επιλογή της μελέτης (Α 

Διαλογής GROUP 4 ως προς την αντοχή σε τριβή) και σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-07-02-00. 

H τοποθέτηση των πλακιδίων θα γίνει σε πλήρως αλφαδιασμένο υπόστρωμα με κλίση προς τα σιφώνια, 

με τσιμεντοκονία ή κατάλληλη κόλλα κεραμικών πλακιδίων ELIBOND (σκόνη) με  πρόσμικτο  ρητινούχο  

γαλάκτωμα τύπου ELIFLEX, σε αναλογία 5 προς 2 συνολικής καλυπτιότητας 5 kg/m2.  

Η τοποθέτηση των πλακιδίων θα γίνει με αρμούς σταθερού πλάτους 3χιλ. και θα  αρμολογηθούν με 

υλικό πληρώσεως αρμών ανάλογου χρώματος. 

Τα υλικά και οι εργασίες εφαρμογής, θα είναι σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-07-02-00. 

 

Β.9.5. Επενδύσεις βαθμίδων κλίμακας. 

Πλάκες μωσαϊκού τύπου AGGLOTECH μίας στρώσης, βιομηχανικής παραγωγής, κομμένες από συμπαγή 

όγκο με τσιμέντο και φυσικό μάρμαρο, διαστάσεων όσο το κάθε σκαλοπάτι και με πάχος 2εκ., 

χρώματος SB 103 GRIGIO MEDIO, υφής Polished. Υλικό πιστοποιημένο σύμφωνα με τη νόρμα UNI EN 

13748-2. Απορροφητικότητα πριν την επεξεργασία αδιαβροχοποίησης κάτω από 3 M%. Αντοχή σε 

κάμψη μεγαλύτερη από 8 MPA. Επίπεδο αντιολίσθησης R11. Επιφάνεια αδιαβροχοποιημένη στο 

εργοστάσιο με αδιαβροχοποιητικό και υλικό κατά των λεκέδων κατάλληλο για μωσαϊκό. Αντοχή σε 

παγετό σύμφωνα με UNI EN 12372. Χρώμα σταθερό στο ηλιακό φως σύμφωνα με UNI EN 1095. 

Πιστοποίηση CE και LEED. Όλα τα ανωτέρω χαρακτηριστικά πρέπει να πιστοποιούνται από επίσημη 

αναφορά δοκιμασιών από ανεξάρτητο εργαστήριο. Οι πλάκες θα κολληθούν επί της υπόβασης με 

κόλλα τύπου AGGLOFIX S2 με γενική προδιαγραφή C1 E S2. 

 

Β.9.6. Περιθώρια (σοβατεπί), από αναδυομένη διατομή αλουμινίου 

Γενικά δεν θα χρησιμοποιηθούν σοβατεπί. 

Στην ένωση βινυλικού δαπέδου με τοίχο ξηράς δόμησης θα τοποθετηθεί οριζόντιος αρμός αλουμινίου 

διαστάσεων 25χιλ. 

Στην ένωση δαπέδου πλακών μωσαϊκού με τοίχο ξηράς δόμησης θα τοποθετηθεί ειδικό τεμάχιο του 

συστήματος ξηράς δόμησης ώστε το δεύτερο φύλλο γυψοσανίδας να σχηματίσει κατακόρυφο αρμό 

εύρους 15χιλ. από το τελικό δάπεδο. 

 

Β.9.7. Πρεβάζια – Κατωκάσια - Κατώφλια 

Κατασκευάζονται με πλάκες μαρμάρου Σκύρου, γκρι χρώματος, πάχους 3εκ. και πλάτους έως 90εκ. 
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Β.9.8. Υποβάσεις 

Οι υποβάσεις που χρησιμοποιούνται είναι γενικά γεμίσματα από μειωμένου βάρους τσιμενοκονίαμα 

τύπου Novacem Pronto το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γεμίσματα από 2 έως 15 εκ.  

Για γεμίσματα πάνω από 5 εκ. θα τοποθετείται δομικό πλέγμα Τ131.  

Το τσιμενοκονίαμα τύπου NOVACEM PRONTO θα είναι ένα έτοιμο προς χρήση αποτελούμενο από 

τσιμέντο, επιλεγμένα αδρανή και ειδικά πρόσθετα, τα οποία θα επιτρέπουν την δημιουργία μη 

συρρικνούμενων κονιαμάτων μεσαίου ειδικού βάρους. Το κονίαμα θα είναι αντλήσιμο, θα έχει καλές 

μηχανικές αντοχές και θα μπορεί να εφαρμοστεί σε πάχη από 2 ως 15 εκατοστά σε μια μόνο στρώση.  

Το τσιμεντοκονίαμα πρέπει να φέρει σήμανση CE με Δήλωση Επίδοσης (DoP) C06077-CPR-1755041 και 

να είναι σύμφωνα  με  το  ισχύον  εναρμονισμένο  πρότυπο  ΕΛΟΤ  ΕΝ  13813  της κατηγορίας CT-C16-

F4-A15. 

Το προϊόν θα πρέπει να έχει ως χημική βάση τσιμέντο Portland, ασβεστολιθικά αδρανή και κοκκομετρία 

Dmax=1,6mm, και φαινόμενο βάρος 1,8 ± 0,1 kg/l. Μέγιστος χρόνος αποθήκευσης 12 μήνες σε ξηρό 

μέρος στην αρχική συσκευασία. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά  

Χαρακτηριστικά ροής 200 ± 10 mm EN 1015-3 

Θλιπτική αντοχή ≥ 16 N/mm2 EN 13892-2 

Καμπτική αντοχή ≥ 4 N/mm2 EN 13892-2 

Περιεκτικότητα σε χλωριόντα ≤ 0,02 % ΕN 1015-17 

Αντοχή σε τριβή 15 cm3/50 cm2 EN 13892-3 

Επικίνδυνες ουσίες (Cr6+ ) Σύμφωνο με 5.4 EN 196-10 

Αντίσταση σε φωτιά Α1 EN 13501 

 

Β.10. ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ 

 

Β.10.1. Ψευδοροφή από Ανθυγρή Γυψοσανίδα επί μεταλλικού σκελετού – Ψ1 

Ψευδοροφή από μονή γυψοσανίδα ανθυγρή Type H2 κατά EN 520, πάχους 12,5mm και με αντίδραση 

στη φωτιά A2-s1,d0, τύπου Rigips RBI 13 ή ισοδυνάμου πάχους 12,5 mm, οποιουδήποτε σχήματος και 

μεγέθους επιφανείας (είτε αυτή είναι οριζόντια είτε καλύπτει κατακόρυφα τμήματα (τοίχου-οροφής), 

σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο, σύμφωνα με τα σχέδια ,την τεχνική περιγραφή της μελέτης και 

την ΕΤΕΠ 03-07-10-01. 

Η Ψευδοροφή αποτελείται από: 

α) μεταλλικό σκελετό από προφίλ γαλβανισμένης  λαμαρίνας σε δύο διασταυρούμενες  στρώσεις 

ομοεπίπεδες ή όχι ανάλογα με το ύψος του χώρου), ο οποίος αναρτάται με  ειδικούς αναρτήρες με 

μηχανισμό ρυθμίσεως στάθμης, από την πλάκα οροφής του χώρου από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

β) επένδυση σκελετού με μία γυψοσανίδα ανθυγρή , Type H2 κατά EN 520, πάχους 12,5mm και με 

αντίδραση στη φωτιά A2-s1,d0, τύπου Rigips RBI 13 ή ισοδυνάμου πάχους  12,5 mm,  οι οποίες 

στερεώνονται με γαλβανισμένες ή επικαδμιωμένες βίδες. 
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Το σύνολο της κατασκευής της ψευδοροφής, θα είναι σύμφωνο με τις αντίστοιχες τεχνικές  

προδιαγραφές των αντίστοιχων  συστημάτων της Rigips ή ισοδυνάμων, και των  προδιαγραφών της 

Μελέτης του έργου. 

 

Β.10.2. Ψευδοροφή από Γυψοσανίδα επί μεταλλικού σκελετού – Ψ2 

Ψευδοροφή από μονή γυψοσανίδα, Type A κατά EN 520, πάχους 12,5mm και με αντίδραση στη φωτιά 

A2-s1,d0, τύπου Rigips RB 13 ή ισοδυνάμου πάχους 12,5 mm, οποιουδήποτε σχήματος και μεγέθους 

επιφανείας (είτε αυτή είναι οριζόντια είτε καλύπτει κατακόρυφα τμήματα (τοίχου-οροφής), σε 

οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο, σύμφωνα με τα σχέδια ,την τεχνική περιγραφή της μελέτης και την 

ΕΤΕΠ 03-07-10-01. 

Η Ψευδοροφή αποτελείται από: 

α) μεταλλικό σκελετό από προφίλ γαλβανισμένης λαμαρίνας σε δύο διασταυρούμενες στρώσεις 

ομοεπίπεδες ή όχι ανάλογα με το ύψος του χώρου), ο οποίος αναρτάται με ειδικούς αναρτήρες με 

μηχανισμό ρυθμίσεως στάθμης, από την πλάκα οροφής του χώρου από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

β) επένδυση σκελετού με μία γυψοσανίδα κοινή , Type A κατά EN 520, πάχους 12,5mm και με 

αντίδραση στη φωτιά A2-s1,d0, τύπου Rigips RB 13 ή ισοδυνάμου πάχους  12,5 mm,  οι οποίες 

στερεώνονται με γαλβανισμένες ή επικαδμιωμένες βίδες. 

Με την ίδια γυψοσανίδα, θα κατασκευασθούν τα κατακόρυφα μέτωπα κάλυψης των ανισοσταθμιών 

όπου εμφανίζονται. 

 Το σύνολο της κατασκευής της ψευδοροφής, θα είναι σύμφωνο με τις αντίστοιχες τεχνικές  

προδιαγραφές των αντίστοιχων  συστημάτων RIGIPS  ή ισοδυνάμων, και των  προδιαγραφών της 

Μελέτης του έργου 

 

Β.10.3. Ψευδοροφή από HeartFelt® Linear Ceiling System 

Ηχοαπορροφητική γραμμική ψευδοροφή Heartfelt με ακουστικές ιδιότητες , αποτελείται από λωρίδες 

κατασκευασμένες από non-woven thermoformed PES fibres απαιτούμενου μήκους έως 6000mm , 

πλάτους 40mm , ύψους 55mm , με τετραγωνισμένα άκρα κατά μήκος της λωρίδας .  

Η ψευδοροφή θα είναι ανοικτή (χωρίς αρμοκάλυπτρα) με : 

- βηματισμό 100 mm (κενό / αρμός 60mm , 60%ανοικτή επιφάνεια , περιλαμβάνει 10m/m2 ) .  

Στα άκρα των λωρίδων εφόσον είναι ορατά , θα τοποθετηθούν ειδικά καπάκια χρώματος γκρί ανοικτό. 

Οι λωρίδες κουμπώνουν σε οδηγούς αλουμινίου σύμφωνα με τον σχεδιασμό και έως 1.20m (max) 

στηριζόμενοι σε αναρτήσεις απαιτούμενου μήκους ανά 1.50m (max).   Ο σκελετός σταθεροποιείται με 

ειδικά υποστηρίγματα στον οδηγό και κάθετα προφίλ σταθεροποίησης (περιλαμβάνεται στην τιμή).   

Οι λωρίδες Heartfelt θα είναι σε αποχρώσεις του γκρι (shades of grey ) στην απόχρωση επιλογής του  

μελετητή σύμφωνα με το χρωματολόγιο της Hunter Douglas. 

Η ψευδοροφή τοποθετείται με περιμετρικό τελείωμα κατά παραγγελία. 
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Β.10.4. Θυρίδα Επίσκεψης Διαστάσεων 60X60εκ. 

Σε σημεία που καθορίζονται στα σχέδια της ΗΜ μελέτης όπως και στα σχέδια των ανόψεων 

καθορίζονται οι θέσεις των θυρίδων επίσκεψης τύπου Knauf Light διαστάσεων 60Χ60εκ. οι οποίες θα  

αποτελούνται από ένα μεταλλικό πλαίσιο αλουμινίου και ένα πλήρως αποσπώμενο καπάκι PVC. Όταν 

τοποθετείται το καπάκι στην τελική του θέση βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με την οροφή γυψοσανίδας. 

Το μεταλλικό πλαίσιο και το καπάκι της θυρίδας έχουν μεταξύ τους, έναν ορατό ελάχιστο αρμό πλάτους 

1,5mm. Η τοποθέτηση γίνεται με παράλληλη τοποθέτηση οδηγών οροφής περιμετρικά της θυρίδας για 

ενίσχυση του πεδίου τοποθέτησης  

της οροφής. Η στερέωση της γυψοσανίδας με το μεταλλικό πλαίσιο της θυρίδας επίσκεψης γίνεται με 

αυτοδιάτρητες βίδες Knauf TB (δύο βίδες σε κάθε πλευρά). Στην περιοχή της θυρίδας επίσκεψης δε θα 

πρέπει να υπάρχουν αρμοί γυψοσανίδων. Η τοποθέτηση μπορεί να γίνει τόσο στη φάση κατασκευής 

της οροφής όσο και εκ των υστέρων. Το άνοιγμα στη γυψοσανίδα απαιτείται να είναι 12mm 

μεγαλύτερο από τη διάσταση της ορατής ακμής του μεταλλικού πλαισίου της θυρίδας επίσκεψης. 

Ανάλογα με τη διάσταση της θυρίδας τοποθετούνται και περιμετρικά επιπλέον οδηγοί οροφής. 

Επιπλέον, τοποθετούνται στις τέσσερις γωνίες της θυρίδας άκαμπτες αναρτήσεις και εν συνεχεία στο 

άνοιγμα της γυψοσανίδας το μεταλλικό πλαίσιο της θυρίδας και βιδώνονται με τις βίδες τύπου Knauf 

TB. 

Ο αρμός της γυψοσανίδας περιμετρικά του πλαισίου της θυρίδας σπατουλάρεται με το υλικό 

αρμολόγησης τύπου Knauf Uniflott. Τυχόν υπολείμματα του υλικού αρμολόγησης θα πρέπει να 

αφαιρούνται από το μεταλλικό πλαίσιο. Η επεξεργασία στο καπάκι της θυρίδας επίσκεψης 

πραγματοποιείται πριν την τοποθέτησή του. Η επιφάνεια από το καπάκι θα πρέπει να τριφτεί με ψιλό 

υαλόχαρτο και εν συνεχεία πριν βαφεί να ασταρωθεί με το αστάρι τύπου Knauf Tiefengrund. 

Προκειμένου να μην γεμίσει ο αρμός μεταξύ πλαισίου και της θυρίδας με χρώμα, το καπάκι θα βαφεί 

πριν την τοποθέτηση του στην οροφή. 

 

Β.10.5. Θυρίδα Επίσκεψης Διαστάσεων 40X40εκ. 

Ομοίως με Άρθρο Β.10.4 

 

Β.11. ΜΟΝΩΣΕΙΣ (Υγρομόνωση – Θερμομόνωση – Ηχομόνωση) 

 

Β.11.1. Εξυγίανση -  Στεγάνωση νέας πλάκας υπογείου   

Η γενική υπόβαση του κτηρίου διαμορφώνεται µε διάστρωση του σκάμματος του κτηρίου µε 

γεωύφασμα πολυπροπυλενικών ινών βάρους 200gr/m2. Ακολουθεί διάστρωση σκύρων σε πάχος 30εκ. 

και επίστρωση φύλλου πολυαιθυλενίου πάνω στο οποίο θα κατασκευαστεί το σκυρόδεμα 

καθαριότητας. 

Η στεγανοποίηση του πυθμένα θα κατασκευαστεί εφόσον προηγηθεί διάστρωση ισχνού 

σκυροδέματος καθαριότητας C12/15. Θα ακολουθήσει επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας και 

απομάκρυνση εξάρσεων και σαθρών στοιχείων για την εξασφάλιση της στρώσης στεγανοποίησης. 

Ακολουθεί στρώση θερμομόνωσης με τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών εξηλασμένης 

πολυστερίνης XPS τύπου FIBRAN XPS-300 , υψηλής θλιπτικής αντοχής, χαμηλού βάρους, ιδιαίτερα 

χαμηλής αγωγιμότητας. 
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Στην συνέχεια θα ακολουθήσει η τοποθέτηση γεωυφάσματος PP, SIKAROOF FELT Α300F, βάρους 

300 gr/m2, επί της επιφάνειας σκυροδέματος σταθεροποίησης δαπέδου. Πάνω σε αυτή θα 

διαστρωθεί  πλήρως επικολλούμενη επί του σκυροδέματος μεμβράνη στεγανοποίησης από 

εύκαμπτη πολυολεφίνη FPO τύπου SIKAPROOF® A+ 12, μεμβράνη με την εξωτερική πλευρά 

υπενδεδυμένη με μεμβράνη πολυολεφίνης (FPO) και την εσωτερική πλευρά με υβριδική στρώση 

συγκόλλησης. Η μεμβράνη τύπου SIKAPROOF® A+ 12 είναι ψυχρής εφαρμογής και εφαρμόζεται 

πριν την τοποθέτηση του οπλισμού σκυροδέματος και το σκυρόδεμα κατασκευής. 

H SIKAPROOF® A+ είναι πλήρως και μόνιμα αυτό-επικολλούμενη μεμβράνη στεγανοποίησης, 

αποτρέποντας την πλευρική διείσδυση του νερού μεταξύ της μεμβράνης και του σκυροδέματος. 

Εφαρμόζεται πριν την τοποθέτηση του οπλισμού και πριν την έγχυση του σκυροδέματος.  Όλες οι 

ραφές , ενώσεις και λεπτομέρειες της μεμβράνης στεγανοποίησης δεν θερμοσυγκολούνται, αλλά 

επικολλούνται πλήρως με ταινίες συγκόλλησης τύπου SIKAPROOF TAPE Α+ ή SIKAPROOF SANDWISH 

TAPE. 

Ακολουθεί η διάστρωση πλάκας σκυροδέματος δαπέδου, όπως προβλέπεται από την μελέτη. 

Εφαρμογή στρώσης φράγματος υγρασίας τύπου SARNAVAP®-1000E, βάσεως χαμηλής πυκνότητας 

πολυαιθυλένιο, τοποθετημένο με χαλαρή, ελεύθερη διάστρωση με ελάχιστη επικάλυψη μεταξύ των 

ενώσεων των φύλλων 80mm και σφράγιση όλων των επικαλύψεων με ταινία ενώσεων τύπου 

SARNAVAP® ΤAPE F της SIKA. 

Ακολουθεί διάστρωση γαρμπιλοδέματος, ενισχυμένο με βελτιωτικό γαλάκτωμα ρητίνης τύπου SIKA® 

VISCOBOND και ίνες πολυπροπυλενίου SIKA® FIBERS προς αποφυγή σχηματισμού μικρο-ρηγματώσεων, 

κατάλληλου πάχους. 

 

Β.11.2. Στεγανοποίηση δαπέδου, υγρών χώρων 

Στεγανωτική επάλειψη και τοπική επισκευή επιφανειών δαπέδων σκυροδέματος, υγρών χώρων, με  

τσιμεντοειδές στεγανωτικό κονίαμα ενδεικτικού τύπου VANDEX SUPER ή ισοδυνάμου, σε επάλληλες 

στρώσεις, σύμφωνα με τη μελέτη και τις προδιαγραφές εφαρμογής του υλικού. 

Η στεγάνωση, εφαρμόζεται κατά σειρά εργασιών :  

α) Καθαρισμός επιφανειών και φωλεών σκυροδέματος και απομάκρυνση  σαθρών υλικών, 

   σκόνης, λαδιών, κλπ. με οποιοδήποτε μέσο (βούρτσα, υδροβολή, μηχανικά κλπ. μέσα) , 

β) Αφαίρεση των προεξεχόντων τμημάτων, εξομάλυνση επιφάνειας, σφράγιση των οπών με 

τσιμεντοκονίαμα ή  ταχύπηκτο  υδραυλικό στεγανωτικό υλικό ενδεικτικού τύπου VANDEX PLUG ή 

ισοδυνάμου. 

γ) Εφαρμογή στεγανωτικού τσιμεντοειδούς κονιάματος ενδεικτικού τύπου VANDEX  SUPER ή 

ισοδυνάμου, σε δύο στρώσεις με συνολική κατανάλωση 1,5-2,0 kg/m2 και συντήρηση της επιφάνειας 

με διαβροχή. 

 

Β.11.3. Θερμομόνωση Πλάκας Υπογείου 

Πριν την έγχυση της πλάκας σκυροδέματος θα τοποθετηθούν πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης τύπου 

FIBRAN XPS 300 πάχους 50mm με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά 
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Επιφάνεια Λεία επιφάνεια εξέλασης 

Διαμόρφωση 

ακμών κατά μήκος 

/ κατά πλάτος 

L (γωνία) / L (γωνία) ή I (ίσια) / I (ίσια) 

Διαστάσεις - mm 1250 x 600 EN 822 

Ονομαστικό πάχος dN mm 50 - 100 EN 823 

Ανοχή πάχους T Class T1(±2 mm < 50mm 

-2,+3mm ≥ 50mm) 

EN 13164 

Δηλωμένος 

Συντελεστής 

Θερμικής 

Αγωγιμότητας 

στους 10 °C 

λD W/(m*K) 0,033 ≤ 

60mm0,034 > 

60mm 

EN 13164EN 12667 

Αντοχή συμπίεσης 

πάχους κατά 10% 

CS(10) kPa 300 EN 826 

Προτεινόμενο 

μέγιστο φορτίο 

σχεδιασμού 

- kN/m2 < 130 EN 13164 

Διαστασιακή 

σταθερότητα σε 

συνθήκες 

θερμοκρασίας 

70°C και σχετικής 

υγρασίας 90% 

DS(70,90) % <5 EN 1604 

Μακροχρόνια 

απορρόφηση 

νερού με ολική 

εμβάπτιση 

WL(T) Vol. % < 0,7 EN 12087 

Μακροχρόνια 

απορρόφηση 

νερού με διάχυση 

υδρατμών 

WD(V) Vol. % < 3 EN 12088 

Μακροχρόνια 

απορρόφηση 

νερού με διάχυση 

υδρατμών μετά 

από κύκλους 

παγώματος 

FTCD Vol. % < 1 EN 12088 

Θερμοκρασία 

λειτουργίας 

- °C από -50 μέχρι +75 - 
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Κατηγορία 

συμπεριφοράς 

στη φωτιά 

- Class E EN 13501-1 

 

Β.11.4. Θερμομόνωση Πλάκας  Οροφής Υπογείου 

Στην πάνω πλευρά της πλάκας Οροφής Υπογείου θα τοποθετηθεί εξηλασμένη πολυστερίνη τύπου 

FIBRANxps 300 πάχους 50mm και με τα ίδια χαρακτηριστικά του Β.11.3. 

 

B.11.5. Στεγάνωση Θερμομόνωση Επισκέψιμου Δώματος 

Παρακάτω περιγράφεται η στεγάνωση και η θερμομόνωση των  πλακών οπλισμένου σκυροδέματος. 

Το υπόστρωμα θα πρέπει να είναι καθαρό, υγιές, στεγνό και ελεύθερο από τυχόν χαλαρά στοιχεία ή 

λοιπά υπολείμματα. 

Στην συνέχεια θα επιστρωθεί μεμβράνη τύπου SARNAVAP® 1000E της SIKA, βάσεως χαμηλής 

πυκνότητας πολυαιθυλένιο, τοποθετημένο με χαλαρή, ελεύθερη διάστρωση με ελάχιστη επικάλυψη 

μεταξύ των ενώσεων των φύλλων 80mm και σφράγιση όλων των επικαλύψεων με ταινία ενώσεων 

τύπου SARNAVAP® ΤAPE F της SIKA. 

Από πάνω θα ακολουθήσει στρώσης μη υφαντού, βελονωτού γεωυφάσματος βάσεως 

πολυπροπυλενίου τύπου SIKAROOF® FELT A-300F της SIKA, βάρους 300gr/m2, για την προστασία του 

συστήματος στεγανοποίησης από τυχόν εξάρσεις και ανομοιομορφίες υποστρώματος. 

o Αντοχή σε στατική διάτρηση: 550Ν (ΕΝ ISO 12236) 

o Αντοχή σε δυναμική διάτρηση: 17mm (EN ISO 13433) 

o Εφελκυστική αντοχή: 2,5kN διαμήκης / 4,0kN εγκάρσια (EN ISO 10319) 

o Επιμήκυνση θραύσης: 100% διαμήκης & εγκάρσια (ΕΝ ISO 10319) 

o 100% πολυπροπυλένιο (PP) 

 

Οι αλληλοεπικαλύψεις στις ραφές συγκολλούνται με την χρήση ηλεκτρικού εξοπλισμού θερμού αέρα, 

όπως πιστόλια θερμοσυγκόλλησης χειρός και ρολά πίεσης ή αυτόματα μηχανήματα 

θερμοσυγκόλλησης με ελεγχόμενη ικανότητα παροχής θερμού αέρα θερμοκρασίας 300-500°C. 

Προτεινόμενος τύπος εξοπλισμού: Leister Triac Pid για χειροκίνητη θερμοκόλληση Leister Varimat για 

αυτόματη θερμοκόλληση μονής ραφής ή Leister Twinny για αυτόματη θερμοσυγκόλληση διπλής 

ραφής. 

Παράμετροι συγκόλλησης όπως η θερμοκρασία, η ταχύτητα του μηχανήματος, η ροή του αέρα, η πίεση 

και οι ρυθμίσεις του μηχανήματος πρέπει να εκτιμούνται, να προσαρμόζονται και να ελέγχονται στο 

έργο ανάλογα με τον τύπου του εξοπλισμού και τις κλιματολογικές συνθήκες πριν την συγκόλληση. Το 

δραστικό πλάτος των θερμοσυγκολλημένων αλληλοεπικαλύψεων πρέπει να είναι κατ΄ ελάχιστο 20 

mm. 

Ακολουθεί στρώση θερμομόνωσης με τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών εξηλασµένης 

πολυστερίνης τύπου Fibran Incline με κλίσεις που κυμαίνονται από 1 έως 2% προς διαμόρφωση των 

ρύσεων του δώματος. Οι ρύσεις θα δημιουργηθούν όπως φαίνεται στο σχέδιο Α03. ΚΑΤΟΨΗ 

ΔΩΜΑΤΩΝ. Ελάχιστο πάχος ελαφροσκυροδέµατος 3-5 εκ. 
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Στην συνέχεια ακολουθεί η εφαρμογή μεμβράνης στεγανοποίησης δώματος και αντιριζικής 

προστασίας τύπου  SARNAFIL® TG 66–18, πάχους 1.8mm, βάσεως υψηλής ποιότητας εύκαμπτη 

πολυολεφίνη (FPO) που περιέχει σταθεροποιητές έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας και ενισχυμένη με 

υαλοπίλημα σύμφωνη με ΕΝ 13956. Η μεμβράνη τύπου SARNAFIL® TG 66–18 θα συγκολληθεί με θερμό 

αέρα και θα έχει παραχθεί με υαλοπίλημα για σταθερότητα των διαστάσεων. 

Θα τοποθετηθεί με ελεύθερη διάστρωση και θερμοσυγκόλληση με θερμό αέρα των 

αλληλοεπικαλυπτόμενων φύλλων. Σε όλο το πλάτος της επιακλυπτόμενης ζώνης και εν συνεχεία στα 

δύσκολα σημεία (γωνίες, γυρίσμτα κλπ) εφαρμόζεται με επάλειψη ειδικού διαλύτη τύπου SARNAFIL® 

T PREP, κατάλληλος να ενεργήσει ως βοηθητικό μέσο συγκόλλησης. 

Η μεμβράνη τύπου SARNAFIL® TG 66 που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι ελεγμένη για αντοχή σε ριζικά 

συστήματα σύμφωνα με Διαδικασία Δοκιμής Ελέγχου FLL. 

Πάνω στην στεγανωτική μεβμράνη θα ακολουθήσει στρώσης μη υφαντού, βελονωτού γεωυφάσματος 

βάσεως πολυπροπυλενίου τύπου SIKAROOF® FELT A-300F της SIKA, βάρους 300gr/m2, για την 

προστασία του συστήματος στεγανοποίησης από τυχόν εξάρσεις και ανομοιομορφίες υποστρώματος. 

o Αντοχή σε στατική διάτρηση: 550Ν (ΕΝ ISO 12236) 

o Αντοχή σε δυναμική διάτρηση: 17mm (EN ISO 13433) 

o Εφελκυστική αντοχή: 2,5kN διαμήκης / 4,0kN εγκάρσια (EN ISO 10319) 

o Επιμήκυνση θραύσης: 100% διαμήκης & εγκάρσια (ΕΝ ISO 10319) 

o 100% πολυπροπυλένιο (PP) 

Οι αλληλοεπικαλύψεις στις ραφές συγκολλούνται με την χρήση ηλεκτρικού εξοπλισμού θερμού αέρα, 

όπως πιστόλια θερμοσυγκόλλησης χειρός και ρολά πίεσης ή αυτόματα μηχανήματα 

θερμοσυγκόλλησης με ελεγχόμενη ικανότητα παροχής θερμού αέρα θερμοκρασίας 300-500°C. 

Προτεινόμενος τύπος εξοπλισμού: Leister Triac Pid για χειροκίνητη θερμοκόλληση Leister Varimat για 

αυτόματη θερμοκόλληση μονής ραφής ή Leister Twinny για αυτόματη θερμοσυγκόλληση διπλής 

ραφής. 

Παράμετροι συγκόλλησης όπως η θερμοκρασία, η ταχύτητα του μηχανήματος, η ροή του αέρα, η πίεση 

και οι ρυθμίσεις του μηχανήματος πρέπει να εκτιμούνται, να προσαρμόζονται και να ελέγχονται στο 

έργο ανάλογα με τον τύπου του εξοπλισμού και τις κλιματολογικές συνθήκες πριν την συγκόλληση. Το 

δραστικό πλάτος των θερμοσυγκολλημένων αλληλοεπικαλύψεων πρέπει να είναι κατ΄ ελάχιστο 20 

mm. 

Η εξασφάλιση της μεμβράνης θα επιτευχθεί με περιμετρική στήριξή της επί της περιμέτρου του 

δαπέδου της οροφής με την βοήθεια ειδικής μεταλλικής λάμας SARNABAR και κορδόνι σφράγισης 

T WELDING CORD της SIKA® (το Sarnabar στερεώνεται επί της επιφάνειας του δαπέδου ή του 

στηθαίου) 
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Πάνω από το γεωύφασμα θα υπάρχει τσιμεντοκονία εξομάλυνσης και θα επιστρωθεί με Βοτσαλωτές 

Πλάκες 50X50εκ.  

1. SikaHyFlex-250 Facade 

2. Sarnafil T Metal Sheet 

3. Sarnafil TG66 

4. Sarnabar με T welding cord 

5. Θερμοσυγκόλληση ρολών 
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Β.12. ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΣΤΕΓΩΝ – ΔΩΜΑΤΩΝ 

 

Β.12.1. Επικάλυψη στεγάστρων Περιβάλλοντα Χώρου με Φύλλα Τιτανιούχου ψευδάργυρου. 

Επικάλυψη στέγης με φύλλα τιτανιούχου ψευδαργύρου, από κράμα αμιγή ψευδάργυρο σε ποσοστό 

99,995 %, τιτάνιο 0,06 Τi 0,2 % και χαλκό 0,8 Cu 1,0 %, προέλευσης Γαλλίας, τύπου QUARZ ZINC PLUS 

VMZINC, πάχους 0,7 mm, βάρους 5,04 kg/m2, σε ρολά πλάτους 500 mm ή άλλων διαστάσεων, 

χρώματος ανοιχτού γκρι πατιναρισμένου. Με ειδική επεξεργασία στο πίσω μέρος όπου δεν απαιτείται 

αερισμός ούτε διαπνέουσα μεμβράνη.  

Τοποθετούνται σε υπάρχον ξύλινο υπόστρωμα από σανίδες. Στερεώνονται με βιδωτούς ανοξείδωτους 

ειδικούς συνδετήρες (clips),με ελάχιστη αντοχή ελκυσμού 50 daN εκάστου σφικτήρα σε στήριξη και 

ολίσθηση, ενωμένα τα φύλλα μεταξύ τους με το σύστημα ορθής ραφής με ειδικό μηχάνημα 

δημιουργώντας νευρώσεις στηριζόμενα από ανοξείδωτους ειδικούς συνδέσμους (κινητούς), σύμφωνα 

με τις προδιαγραφές του οίκου κατασκευής. 

Με το ίδιο σύστημα επενδύονται και οι κατακόρυφες επιφάνειες της στέγης (μετώπες, κορνίζες κλπ). 

Όπου απαιτούνται συγκολλήσεις θα γίνονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υλικού, είτε χημικά 

είτε μηχανικά. Δηλ. τιτανιούχος ψευδάργυρος και ανοξείδωτα στηρίγματα, ως ανωτέρω 

περιγράφονται, επί τόπου στο έργο, με φθορά, μικροϋλικά, ικριώματα και εργασία πλήρους 

επικάλυψης της στέγης οιασδήποτε μορφής, σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές της μελέτης 

και τις οδηγίες που αναφέρονται στο τεχνικό φυλλάδιο του προμηθευτή. 

 

B.12.2. Επικάλυψη Στηθαίων Δώματος 

Κατασκευάζονται με πλάκες μαρμάρου Σκύρου, γκρι χρώματος, πάχους 3εκ. με πολύ μικρή κλίση (2 - 

3%) και προεξοχή εκατέρωθεν του στηθαίου σύμφωνα με τα σχέδια, σε τεμάχια ελάχιστου μήκους 1,5μ.  

Ανά δέκα μέτρα μήκος θα αφεθεί αρμός πάχους 10χιλ. που θα σφραγίσει με πολυουρεθανική μαστίχη 

τύπου SIKAHYFLEX®250 FACADE γκρι χρώματος. 

 

B.13. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

 

Β.13.0 Γενικά για τις φέρουσες μεταλλικές κατασκευές 

Οι μεταλλικές κατασκευές που αφορούν φέροντα στοιχεία, κατασκευάζονται από πρότυπες διατομές 

χάλυβα, ποιότητας S235-JR σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές. Οι πρότυπες 

αυτές χαλύβδινες διατομές συγκολούνται μεταξύ τους ή με πλάκες σύνδεσης εργοστασιακά, σύμφωνα 

με τις αντίστοιχες προδιαγραφές και τα σχέδια της στατικής μελέτης. Τα εργοστασιακά κατασκευα-

σμένα  groups μεταλλικών διατομών, μεταφέρονται στο έργο, όπου και συναρμολογούνται μεταξύ τους 

με κοχλίες ποιότητας 8.8.  και η τοποθέτηση γίνεται σε φέροντα στοιχεία σκυροδέματος μέσω  πάκτω-

σης ή άρθρωσης ανάλογα της διάταξης των αγκυρίων και της πλάκας έδρασης που τοποθετείται κατά 

την σκυροδέτηση του φέροντος στοιχείου οπλισμένου σκυροδέματος.  

H χρήση συγκόλλησης στο εργοτάξιο επιτρέπεται μετά από άδεια της επίβλεψης σε εξαιρετική περί-

πτωση δυσκολίας εφαρμογής μικροτεμαχίων. 
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Προβλέπεται εργοστασιακή προεπεξεργασία  για τις μεταλλικές διατομές : 

 Αμμοβολή των μεταλλικών διατομών. 

 Θερμό γαλβάνισμα σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές για αντοχή από οξείδωση στον 

περιβάλλοντα χώρο. Χρησιμοποιείται ειδικό αστάρι για την περίπτωση των γαλβανισμένων 

διατομών και χρωματισμός με βερνικόχρωμα  αλκυδικών ρητινών. 

Ακολουθεί η περιγραφή των επιμέρους μεταλλικών κατασκευών.  

 

Β.13.1 Μεταλλικό στέγαστρο βόρειας εισόδου 

Πρόκειται για μεταλλικό στέγαστρο στην νέα διαμορφωμένη είσοδο του κτιρίου πλάτους 2,00m και 

μήκους στην όψη 3.22 αξονικά , σύμφωνα και με τα σχέδια της στατικής μελέτης. Η κατασκευή αποτε-

λείται από επίπεδους φορείς από δοκούς διατομής IPE140, οι οποίοι στηρίζονται αφενός στη λιθοδομή 

με ενσωμάτωσή τους διαμπερώς και αφετέρου σε δύο εξωτερικά υποστυλώματα κυκλικής διατομής 

CHS76.1*3.2 που φέρουν οροφή από υαλοπίνακες, με ειδικό υπό κλίση στέγαστρο, σύμφωνα με τα 

σχέδια της αρχιτεκτονικής και στατικής μελέτης. 

 

Β.13.2 Μεταλλικά στέγαστρα περιβάλλοντος χώρου 

Πρόκειται για δύο μεταλλικά στέγαστρα που αναπτύσσονται στην δυτική και βόρεια πλευρά του περι-

βάλλοντος χώρου, σύμφωνα με την διάταξη του περιβάλλοντα χώρου. Τα  στέγαστρα   αποτελούνται 

από δίστηλα, επαναλαμβανόμενα πλαίσια ανά 4,75m αξονικής απόστασης και 5,04m αξονικό πλάτος. 

Για την κατασκευή τους έχουν χρησιμοποιηθεί διατομές HEA 140. 

Τα στέγαστρα έχουν μήκος 38,05 και 28,54m με κλίση 30ο κατά το μήκος τους. 

Τα παραπάνω πλαίσια συνδέονται μεταξύ τους με δοκούς διατομής HEA 140 στους κόμβους υποστυ-

λώματος  -ζυγώματος και ενδιάμεσα επί των ζυγωμάτων     επίσης δύο δοκούς HEA 140. 

Οι οροφές τους φέρουν οριζόντιους συνδέσμους από ράβδους L50/5. Οι εδράσεις των υποστυλωμάτων 

επιτυγχάνονται μέσω τετραγωνικών πλακών 280/280/20 και 4 αγκυρίων M20 L=400mm. 

Τα φέροντα στοιχεία των στεγάστρων συμπληρώνονται με τις ξύλινες τεγίδες 80/100 και το σανίδωμα  

25mm για την έδραση της επικάλυψης. Αναφέρεται στην ενότητα των ξύλινων κατασκευών. 

 

Β.13.3 Μεταλλική στήριξη ανελκυστήρα – περιμέτρου οπής πλάκας οροφής   

Για την στήριξη του ανελκυστήρα έχει προβλεφθεί χωρικό πλαίσιο από διατομή HEA 120 εντός του 

φρεατίου και συγκεκριμένα δύο παράλληλα πλαίσια σε αξονικές αποστάσεις 2,15x2,20m  και σε ύψος 

6,20m από την έδραση τους στα τοιχώματα του υπογείου στο φρεάτιο τους. 

Το ύψος  του πλαισίου  προσμετράται από την έδραση έως την  εσωτερική πλευρά  της πλάκας οροφής, 

την οποία με ειδική διαπλάτυνση των δοκών και με χημικά βύσματα, υποστηρίζει για την ασφαλή διά-

νοιξη της οπής του ανελκυστήρα , όπως φαίνεται και στο αντίστοιχο σχέδιο της στατικής μελέτης. Οι 

οριζόντιοι δοκοί είναι επίσης διατομής HEA 120. Για την κατακόρυφη δυσκαμψία τοποθετούνται χιαστί 

σύνδεσμοι κατά την διεύθυνση της μικρής δυσκαμψίας του πλαισίου, με διατομή από γωνιακές ρά-

βδους L 60X6-X6 και κοχλίες  σύνδεσης  8.8. 
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Β.13.4 Περσίδες Αλουμινίου 

Περσίδες από στραντζαριστή λαμαρίνα 20x3χιλ. οι οποίες στηρίζονται σε κοιλοδοκούς 50x50x3χιλ. ανά 

1μ.   

Β.13.5 Ξύλινα φέροντα στοιχεία 

Πρόκειται για τεγίδες και σανίδωμα για την υποδοχή της επικάλυψης (ZINC) των δύο στεγάστρων του 

περιβάλλοντα χώρου. 

Προτείνονται τεγίδες διατομής 80/100 με σύνδεση με γωνιακά 75/50/45 επί των μεταλλικών δοκών με 

2 βίδες D=4mm. 

Η τεγίδωση σύμφωνα με τα σχέδια της στατικής μελέτης γίνεται ανά 0,80m. 

Εν συνεχεία για την έδραση του ZINC και των μεμβρανών κατασκευάζεται σανίδωμα πάχους 20mm. 

Η ποιότητα του ξύλου είναι C24 και υπολογίζεται για υγρασία κλάσης 2. 

Τα παραπάνω φέροντα στοιχεία εμποτίζονται με μυκητοκτόνο και προστατεύονται με βερνικόχρωμα   

βάσης νερού. 

 

Β.13.6. Υδρορροές 

Βλ. Τεχνική περιγραφή Η/Μ Μελετών 

 

Β.13.7. Βάσεις Η/Μ μηχανημάτων στο Δώμα 

Βλ. Τεχνική περιγραφή Η/Μ Μελετών 

 

Α.14. ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ 

 

Β.14.1. Μεταλλικό Κιγκλίδωμα  οπλισμένου σκυροδέματος 

Στην περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου βιδώνεται με HILTI M16 στο τοιχίο οπλισμένου 

σκυροδέματος προκατασκευασμένο τμήμα περίφραξης που αποτελείται από βάση λάμας από 

γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 8mm διαστάσεων 0,10χ1,20εκ. πάνω στην οποία συγκολούνται λάμες 

από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 8mm, σε αξονική απόσταση μεταξύ τους 12εκ., ύψους 1μ. και με 

απόληξη 45⁰ (σχ. Τεύχους Λεπτομερειών Λ.ΠΧ.1.01) 

 

Β.14.2. Μεταλλικό Κιγκλίδωμα επί στηθαίου οπλισμένου σκυροδέματος 

Μεταλλικό Κιγκλίδωμα από γαλβανισμένες λάμες πάχους 8mm. Οι ορθοστάτες θα είναι και αυτοί από 

λάμες πάχους 6mm και στερεώνονται με μεταλλική φλάντζα 100x100x10 η οποία είναι πακτωμένη στο 

σκυρόδεμα με μπουλόνια. 

 

Β.14.3. Μεταλλικός Χειρολισθήρας εσωτερικής και εξωτερικής κλίμακας και ράμπας ΑΜΕΑ 

Ο χειρολισθήρας από ανοξείδωτη μεταλλική λάμα 50.5 τοποθετείται στον τοίχο του κλιμακοστασίου 

με ειδικά στηρίγματα από ανοξείδωτο ατσάλι. 
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Β.14.4. Μεταλλική Πόρτα Περιβάλλοντα Χώρου 

Οι είσοδοι του περιβάλλοντα χώρου κατασκευάζονται από πλαίσιο κοιλοδοκού 60/60/3 στο οποίο 

συγκολούνται λάμες από γαλβανισμένη λαμαρίνα Πάχους 8mm σε αξονική απόσταση 0,10εκ. (σχ. 

Τεύχους Λεπτομερειών Λ.ΠΧ.1.04) 

 

Β.15. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

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 των εργοστασίων. 

 Η εκλογή των αποχρώσεων που θα εφαρμοστούν, θα είναι σύμφωνη με την χρωματική μελέτη 

του έργου. 

 

Β.15.1. Χρωματισμοί τριπτοί σπατουλαριστοί επιφανειών γυψοσανίδων 

Οι εσωτερικοί τοίχοι των κυρίων χώρων, χρωματίζονται με χρώματα, κατάλληλα για επιφάνειες 

γυψοσανίδων, μετά από προηγούμενο σπατουλάρισμα, σε δύο στρώσεις, σύμφωνα με τη μελέτη.  

Πριν από την έναρξη του χρωματισμού, γίνεται επιμελημένος καθαρισμός των επιφανειών 

μικροεπισκευές όπου χρειάζονται,  και σπατουλάρισμα με Υδατοδιαλυτό ακρυλικό στόκο τύπου Visto 

της Vitex με μέγσιτο κόκκο 90μm και φαινόμενο ειδικό βάορς ξηρού κονιάματος 1100κγρ/μ3 χρώαμτος 

λευκό. Το σπατουλάρισμα θα πραγματοποιηθε΄ισε δύο στρώσεις με χρονική απόσταση της πρώτης από 

τη δεύτερη 4-5 ώρες και το συνολικό πάχος στρώσεων να μην ξεπερνά τα 4μμ. Η τελική στρώση τρίβεται 

μετά από περίπου 7-8 ώρες με γυαλόχαρτο. Εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 5 έως 

35ο και με σχετική υγρασία <80RH.  

Πριν τη βαφή η επιφάνεια πρέπει να στεγνώσει καλά και να καθαριστεί ώστε να ακολουθήσει επάλειψη 

με αστάρι τύπου Gypsum Board Primer με ιξώδες 105+-5 KU (ASTM D 562, 25o C και πυκνότητα 1,72 +- 

0,02 Kgr / L (ISO 2811) 

Η τελική βαφή των επιφανειών θα γίνει με πλαστικό χρώμα τοίχων με βελουτε ματ (eggshell) φινίρισμα 

με Αντιικές και Αντιβακτηριακές ιδιότητες τύπου Vairo της Vitex. Η αντιική και αντιβακτηριδιακή δράση 

του χρώματος θα έχει αξιολογηθεί σύμφωνα με τα πρότυποα ISO 21702, ISO 22196 και  OECD guidance 

for efficacy of biocide treated article (ENV-JM-MONO(2018)20).  

 Ιξώδες:  100 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C) 

Πυκνότητα: 1,34 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811) για το λευκό 

Στιλπνότητα: 5-15 μονάδες 85° (ISO 2813) 

 

Β.15.2. Χρωματισμοί τριπτοί σπατουλαριστοί  επιφανειών Ανθυγρών Γυψοσανίδων 

Οι τεχνικές προδιαγραφές είναι όμοιες με το Αρθρο Α.15.1 
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Β.15.3. Ακρυλικό  Τσιμεντόχρωμα 

Στις επιφάνειες σκυροδέματος ακρυλικό  τσιμεντόχρωμα  σε  δύο  στρώσεις.  Η  εφαρμογή  γίνεται μετά  

από  επιμελή καθαρισμό,  και  σποραδικό  στοκάρισμα  με  τσιμεντοκονία  και  αφού  προηγηθεί  

αστάρωμα  των επιφανειών. Δεν επιτρέπεται η χρήση στόκου ή γύψου. 

 

Β.15.4. Προστασία – Αδιαβροχοποίηση εξωτερικών εμφανών σκυροδεμάτων 

Όλες οι τελικές επιφάνειες των εξωτερικών εμφανών σκυροδεμάτων, κατακόρυφες και οριζόντιες, θα 

προστατευτούν και θα αδιαβροχοποιηθούν. 

Θα επαλειφθούν στο σύνολό τους με διαφανές υδροαπωθητικό υλικό σιλοξανικών ρητινών, βαθέως 

εμποτισμού τύπου HYDROREP ECO – FILA. Το υλικό εμποτισμού: 

o Δεν δημιουργεί επιφανειακή μεμβράνη και δεν επηρεάζει τη φυσική όψη της τελικής 

επιφάνειας 

o Επιτρέπει την διαπνοή του στοιχείου 

o Εμποδίζει την ανάπτυξη κρυσταλλικών αλάτων, μούχλας και μικροοργανισμών 

o Προστασία έναντι των επιθετικών ατμοσφαιρικών παραγόντων- Πιστοποίηση βάσει UNI EN ISO 

846:1999 

o Απουσία διαλυτών που προσβάλλουν το όζον, χαμηλές εκπομπές πτητικών οργανικών 

ενώσεων 

o (VOC’s) 

Εφαρμογή: με ρολό ή ψεκασμό μέχρι κορεσμού. Τυχόν υπολείμματα υλικού πρέπει να αφαιρεθούν με 

ένα καθαρό πανί πριν αυτό στεγνώσει εντελώς. 

Κατανάλωση: για επιφάνειες σκυροδέματος 100-125gr/m2. 

 

Β.15.5. Χρωματισμός μεταλλικών επιφανειών 

Οι σιδηρές επιφάνειες πλην αυτών που καθορίζονται ως ανοξείδωτες χρωματίζονται με βερνικόχρωμα 

αλκυδικών ρητινών, που δεν περιέχει μόλυβδο και χρωμικά, σπατουλαριστό σε δύο στρώσεις. 

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές χωρίς σκουριές λάδια, σκόνες και να έχουν λειανθεί με 

κατάλληλο γυαλόχαρτο. Για την αντισκωριακή προστασία των μεταλλικών επιφανειών θα 

χρησιμοποιηθεί αντισκωριακό αστάρι σε δύο στρώσεις. Ακολουθεί η εφαρμογή δύο στρώσεων 

αλκυδικού βερνικοχρώματος. Σε περίπτωση χρωματισμών επιφανειών από γαλβανισμένο μέταλλο θα 

πρέπει να χρησιμοποιηθεί ειδικό μη τοξικό αστάρι ενός συστατικού γαλβανιζέ σε δύο στρώσεις 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συστήματος. 

 

Β.15.6. Γαλβάνισμα και πολυουρεθανική βαφή μεταλλικών επιφανειών 
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Β.16.ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 

Β.16.1. Φωτιστικά Σώματα 

(βλ. Τεχνική Περιγραφή Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων) 

 

Β.16.2. Είδη Υγιεινής Υγρών χώρων 

Ο σταθερός εξοπλισμός των χώρων υγιεινής  κοινού αποτελείται από: 

 Υποκαθήμενο νιπτήρας τύπου Berna, της Roca  

 Εντοιχισμένη αναμικτική μπαταρία νιπτήρα τύπου L90 της RocaΣιφώνι νιπτήρα αντίστοιχου 

τύπου με τον νιπτήρα 

 Καζανάκι εντοιχιζόμενο με πλακέτα τύπου για εντοιχισμένα καζανάκια διπλής λειτουργίας, 

Tύπου Ιn-Wall της Roca 

 Eπίτοιχη λεκάνη τύπου The Gap της Roca , με κάθισμα  

 Επιδαπέδια παιδική λεκάνη υψηλής πίεσης τύπου Happening της Roca  

 Επίτοιχοι καθρέφτες, πάχους 4χιλ. σύμφωνα με τη μελέτη. 

 

Προβλέπονται χαρτοθήκες βαρέως τύπου ανοξείδωτες μεταλλικές μεγάλου ρολλού, µία ανά 

λουτρό. 

Επίσης   σε   κάθε   νιπτήρα   τοποθετείται   μεταλλική   ανοξείδωτη   σαπουνοθήκη   υγρού 

σαπουνιού, μόνιμα στερεωμένη στον τοίχο. 

Σε κάθε λουτρό τοποθετείται ηλεκτρικός στεγνωτήρας χεριών. 

Όλα τα είδη εξοπλισμού θα τοποθετηθούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές των εταιρειών 

παραγωγής τους και τις οδηγίες της επίβλεψης του έργου. 

 

Β.16.3. Είδη Υγιεινής WC AMEA 

Ο σταθερός ειδικού  εξοπλισμός του  λουτρού AMEA των δωματίων αποτελείται από: 

 Κρεμαστή λεκάνη με κάθισμα, ειδικών προδιαγραφών για ΑΜΕΑ, της εταιρείας IDEAL 

STANDARD  

 Νιπτήρας, ειδικών προδιαγραφών για ΑΜΕΑ, διαστάσεων 60Χ55cm, της εταιρείας IDEAL 

STANDARD 

 Σταθερά στηρίγματα νιπτήρα, ειδικών προδιαγραφών για ΑΜΕΑ, διαστάσεων 60Χ55cm, της 

εταιρείας IDEAL STANDARD 

 Σιφώνι νιπτήρα της IDEAL STANDARD 

Όλα τα είδη εξοπλισμού θα τοποθετηθούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές των εταιρειών παραγωγής 

τους και τις οδηγίες της επίβλεψης του έργου. 
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Β.16.4. Πάγκος Reception 

Το έπιπλο στο χώρο των πληροφοριών  θα έχει διαστάσεις σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Το κάτω 

μέρος θα κατασκευαστεί από κόντρα πλακέ  θαλάσσης το οποίο επενδύεται με πλάκες. Το πάνω μέρος 

είναι από λακαριστό ξύλο.  

 

Β.16.5. Πάγκος Παρασκευαστηρίου 

Στο αναψυκτήριο θα κατασκευαστεί ο πάγκος του παρασκευαστηρίου καθώς και τα ερμάρια. Ο πάγκος 

του Παρασκευαστηρίου έχει πλάτος 60 εκ. και κατάλληλα μήκη σύμφωνα με τα σχέδια. 

Κατασκευάζεται από  μασίφ HPL τύπου CompacTop®, από μασίφ φαινολικά φύλλα βακελίτη τύπου 

Formica®, σε 12mm πάχος, με ιδιότητες που θα τους καθιστούν ως το καταλληλότερο υλικό όπου η 

σκληρή χρήση θεωρείται δεδομένη. Είναι υλικό μη πορώδες, με απόλυτα πυράντοχες και υδροφοβικές 

ιδιότητες, εύκολο να καθαριστεί, ανθεκτικό στη δράση των μικροοργανισμών και απόλυτα κατάλληλο 

για τρόφιμα. Επίσης δεν πρέπει να αποχρωματίζεται και να έχει ισχυρή αντίσταση στα αποτελέσματα 

των UV ακτινών και των κλιματικών αλλαγών. Ο πάγκος θα στερεωθεί πάνω σε κουτιά από μελαμίνη 

που θα φέρουν πορτάκια βακελιτικά τύπου Formica της ELTOP τα οποία θα φέρουν ομοιόχρωμες 

λωρίδες pvc στα σόκορα και επιχρωμιωμένα μεταλλικά χερούλια κυβικού σχήματος διαστάσεων 

2,5Χ2Χ2,5Χ2,5εκ. Η πλάτη του πάγκου θα κατασκευαστεί με παρόμοια υλικά δηλαδή από πάνελ, από 

πυρήνα MDF 8mm και HPLπάχους  0,7mm στο ίδιο χρώμα τον πάγκο της κουζίνας. Οι ακριβείς 

χρωματισμοί θα επιλεγούν από τον επιβλέποντα μηχανικό.  

Ίδιο υλικό με τον πάγκο της κουζίνας θα χρησιμοποιηθεί και για τον πάγκο εξυπηρέτησης κοινού με 

πρόσβαση από τον διάδρομο κίνησης. 

 

Β.16.6. Ερμάρια Παρασκευαστηρίου  

Τα ερμάρια του παρασκευαστηρίου θα κατασκευαστούν από κουτιά μελαμίνης που θα φέρουν 

πορτάκια ίδια με τα πορτάκια του πάγκου και θα έχουν το ίδιο χρώμα τα ίδια χερούλια καθώς και τα 

λοιπά χαρακτηριστικά. 

 

B.16.7. Έπιπλο Νιπτήρα Χώρων Υγιεινής Κοινού 

Το έπιπλο των νιπτήρων στους Χώρους Υγιεινής Κοινού θα κατασκευαστεί από στραντζαριστές 

κοιλοδοκούς SHS 50X50X2.5 και θα επενδυθεί με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 24χιλ. Το τελείωμα 

θα είναι γυαλί στερεωμένο στο κόντρα πλακέ θαλάσσης με σιλικόνη. 

 

Β.16.8. Roller 

Χειροκίνητες ρολοκουρτίνες (roller) με σύστημα τύπου PREMIUM της Coulisse, με μεταλλικά 

στηρίγματα και πλαστικά καπάκια & ενισχυμένο μηχανισμό σε χρώμα επιλογής της επίβλεψης, 

πλαστική αλυσίδα λειτουργίας σε αντίστοιχο χρώμα, με σωλήνα αλουμινίου διαμέτρου 30 χιλιοστών 

και πάχους 1,2 χιλιοστών με αντίβαρο από λευκό PVC ντυμένο μία πλευρά, με σωστό βάρος. 

Μονόχρωμο ύφασμα πλήρους συσκότισης τύπου MILA BLACK OUT της Coulisse , πλάτους 160cm - 

200cm, στο χρώμα επιλογής της επίβλεψης από 100% polyester. 
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Β.17. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ 

 

Β.17.1. Φυτεύσεις 

Οι περιοχές που σημειώνονται στα αρχιτεκτονικά σχέδια ως περιοχές φύτευσης θα κατασκευαστούν 

με κατάλληλο κηπουρικό χώμα αφού προηγηθεί μερική εκρίζωση φυτών και απομάκρυνση 

επιφανειακών γαιών. Το είδος και το πλήθος των φυτών είναι μέριμνα  του ιδιοκτήτη και δεν αποτελούν 

συμβατικό αντικείμενο της παρούσας μελέτης. 

 

Β.17.2. Περίφραξη 

Η περίφραξη θα αποτελείται από τοιχίο οπλισμένου σκυροδέματος του άρθρου Β.2.3 και Β.2.6 και 

μεταλλικό κιγκλίδωμα του άρθρου Β.14.1.  

 

Β.17.3. Δάπεδα 

Β.17.3.1. Επίστρωση με Επιφανειών με χυτό βοτσαλωτό δάπεδο τύπου Artevia Desactive  

Κατασκευή δαπέδου από έγχρωμο σκυρόδεμα λευκής – μπεζ (ώχρα) απόχρωσης, ελάχιστης κατηγορίας 

αντοχής C25/30, ενισχυμένου με μικρό – ίνες πολυπροπυλενίου, ενδεικτικού τύπου Artevia Desactive 

της εταιρίας Lafarge ή ισοδύναμου, βιομηχανικά παραγόμενου (αποκλειόμενης της παραγωγής επί 

τόπου του έργου), με εμφανή φυσικά αδρανή μέγιστου κόκκου 10 mm, ως το δείγμα που έχει 

κατασκευασθεί στο πεζοδρόμιο της οδού Βορρέου, / με υποχρέωση κατασκευής δείγματος προς 

έγκριση, επιφάνειας τουλάχιστον 3,00 m2, σε θέση που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία. Το δείγμα 

αυτό θα παραμείνει μέχρι το πέρας του έργου, ως οδηγός αναφοράς και όλες οι σχετικές εργασίες θα 

συγκρίνονται με αυτό. Το παραπάνω περιγραφόμενο υλικό θα πρέπει να περιέχει ψυχρά υλικά, οι 

επιδόσεις των οποίων να πληρούν τις “ελάχιστες επιδόσεις λευκών και έγχρωμων τσιμεντοπλακών” της 

απόφασης με αριθμ. Δ11γ/Ο/11/5 (ΦΕΚ Β/1913/15.07.2014). Περιλαμβάνονται:   

α) Διάστρωση πλαστικής μεμβράνης 150 μm στην υπόβαση, ενδεικτικού τύπου Kritifill 1062 της 

εταιρίας Πλαστικά Κρήτης ή ισοδύναμου, από συμπυκνωμένα και εγκιβωτισμένα αδρανή υλικά (ΕΛΟΤ 

ΤΠ 1501-05-03-03-00). Το κόστος της υπόβασης δεν περιλαμβάνεται.  

β) Παραγωγή, μεταφορά (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009), και διάστρωση (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-

00:2009) έγχρωμου σκυροδέματος λευκής – μπεζ (ώχρα) απόχρωσης, ελάχιστης κατηγορίας C25/30, 

ενισχυμένου με ίνες πολυπροπυλενίου, μέσου τελικού πάχους 12 cm. Στις θέσεις επαφής με άλλα υλικά 

(τοιχία, κράσπεδα, φρεάτια, κολώνες) δημιουργείται αρμός απομόνωσης πάχους 0,8 εκ. στην επαφή 

με τα κτήρια και 0,5 εκ. με όλα τα υπόλοιπα, με χρήση κατάλληλου τύπου αφρολέξ, ενδεικτικού τύπου 

isofoam if, της εταιρείας masterplast ή ισοδύναμου. Οι εσωτερικές γωνίες (φρεάτια, κολώνες) θα 

ενισχύονται με πλέγμα (Τ131) τοποθετημένο κάθετα στην προέκταση της γωνίας.  

γ) Λείανση και επιπέδωση της επιφάνειας με χειροκίνητα μέσα (μύστρες). 

δ) Ψεκασμός της επιφάνειας διάστρωσης με ειδικό επιφανειακό απενεργοποιητή, ενδεικτικού τύπου 

Chryso Decolav P04 της εταιρίας Chryso ή ισοδύναμου, ο οποίος δεν επιτρέπει τη σκλήρυνση της 

τελικής επιφάνειας σε μέγιστο βάθος 3,0 χιλ.. 

ε) Πλύσιμο της επιφάνειας με νερό υπό πίεση, ώστε να απομακρυνθεί το απενεργοποιημένο τμήμα της 

τσιμεντόπαστας, ύστερα από 3 έως 24 ώρες ανάλογα με την θερμοκρασία περιβάλλοντος, για την 

αποκάλυψη των αδρανών και την επίτευξη του επιθυμητού αισθητικού αποτελέσματος.  
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ζ) Ψεκασμός της επιφάνειας με ειδική αντιεξατμιστική μεμβράνη για την συντήρηση του δαπέδου 

(ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00:2009) ενδεικτικού τύπου Antisol S της εταιρίας Sika ή ισοδύναμου. 

η) Οι εγκάρσιοι και διαμήκης συστολικοί αρμοί θα έχουν διαμορφωθεί  με την τοποθέτηση λωρίδων 

μαρμάρου σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Οι γωνίες της υπόβασης με τα κάθετα στοιχεία 

(μάρμαρα, τοιχεία κ.α) θα αμβλυθούν με δόκιμο τεχνικά τρόπο.  

θ) Επάλειψη με ακρυλικό σφραγιστικό υλικό, ενδεικτικού τύπου mariseal 760 της εταιρίας maris 

polymers ή ισοδύναμου, μετά το πέρας της επεξεργασίας και εφόσον το δάπεδο είναι στεγνό. 

ι) Πλήρωση των αρμών απομόνωσης με ειδική πολυουρεθανικής βάσης μαστίχη ενός συστατικού, στα 

επαφής του δαπέδου με τα κτήρια, του επιλεγμένου από την υπηρεσία χρώματος (ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-08-

05-02-05:2009), ενδεικτικού τύπου Sikaflex Pro3 της εταιρίας Sika χρώματος “light grey” ή ισοδύναμου. 

Ο χρωματισμός εφαρμόζεται σε όλη τη μάζα του σκυροδέματος.  

Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, διαμόρφωσης, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, μεταφορές, 

φορτοεκφορτώσεις και ανυψώσεις μετά των απαραιτήτων μηχανημάτων, σε οποιοδήποτε σημείο 

εντός του εργοταξίου σύμφωνα με την μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες της 

επίβλεψης. 

 

Β.17.3.2. Πλάκες Οπλισμένου σκυροδέματος ελεύθερης τοποθέτησης 

Πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος C16/20 με οπλισμό μία σχάρα Τ131 όπου απαιτηθεί. 

 

Β.17.3.3. Πλάκες Όδευσης τυφλών - Ράμπες ΑΜΕΑ 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των πλακών όδευσης τυφλών θα συμμορφώνονται µε την ΕΤΕΠ 05-02-02-

00 και η τοποθέτησή τους θα γίνει έντεχνα και µε μέριμνα για τη σωστή κλίση του δαπέδου, όπου αυτή 

απαιτείται. Η τοποθέτηση θα γίνει έντεχνα, από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, και σύμφωνα 

µε την ΕΤΕΠ 05-02-02-00  και την ισχύουσα νομοθεσία. 

Ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων µε προβλήματα όρασης, θα 

χρησιμοποιηθούν τσιμεντόπλακες διαστάσεων 40x40εκ., και πάχους 4εκ., χρώματος κίτρινου των 

παρακάτω τύπων: 

 

Διακριτές αραιές ραβδώσεις, που επιτρέπουν την συνεχή όδευση (Τύπος Α - Ο∆ΗΓΟΣ) και 

τοποθετούνται µε τις ρίγες παράλληλα µε τον άξονα της κίνησης. 

Φολιδωτές αραιές και έντονες εξάρσεις, που προειδοποιούν για εμπόδιο, αλλαγή επιπέδου, προσοχή 

και κίνδυνο και είναι υποχρεωτικά χρώματος κίτρινου (Τύπος Β - ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ). 

Στενές και πυκνές ρίγες που προσδιορίζουν την αλλαγή κατεύθυνσης (Τύπος Γ- ΑΛΛΑΓΗ). 

Οι εργασίες τοποθέτησης θα γίνουν µε προσοχή και µε τρόπο ώστε η τελική επιφάνεια πλακόστρωσης 

να είναι πλήρως επίπεδη, χωρίς ελαττώματα και να µην εμφανίζει ανισοσταθµίες σε σχέση µε τη 

γειτονική συμβατική πλακόστρωση. Θα είναι τοποθετημένες χωρίς αρμό και θα σχηματίζουν ενιαία 

επιφάνεια. Θα εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρχει κανένα εμπόδιο κατά μήκος του οδηγού όδευσης 

τυφλών και το χρώμα των πλακών θα παρουσιάζει έντονη αντίθεση µε τις παρακείμενες 

δαπεδοστρώσεις. 

Στις θέσεις διαβάσεων και σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία θα διαμορφωθούν ράμπες 

ΑΜΕΑ, κάθετες προς τη διεύθυνση του πεζοδρομίου, για τη διευκόλυνση της διέλευσης ατόμων µε 
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κινητικές δυσκολίες. Η ράμπα κατασκευάζεται µε βύθιση κάθετα του άξονα του πεζοδρομίου µε κλίση 

4%, για να φτάσει στη στάθμη του οδοστρώματος, αλλά και βύθιση του πεζοδρομίου κατά μήκος των 

κρασπέδων µε ταυτόχρονη σταδιακή βύθιση των κρασπέδων του.  

Ανισοσταθµίες, υψομετρικές διαφορές μεταξύ κρασπέδων και τελικής επιφάνειας της πλακόστρωσης 

ή του οδοστρώματος, ή οποιαδήποτε ατέλεια διαπιστωθεί μετά το πέρας των εργασιών, ο Ανάδοχος 

είναι υποχρεωμένος για τη διόρθωση των εν λόγω ατελειών, µε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, 

ακόμα και µε πλήρη αποξήλωση και επανεκτέλεση από την αρχή των εργασιών. 

Οι ανωτέρω εργασίες θα ακολουθούν τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς κανονισμούςκαι πρότυπα και θα 

συμμορφώνονται µε την ισχύουσα περί αυτών νομοθεσία, ήτοι: 

 

Απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε 52488/ΦΕΚ 18Β/15.01.2002, «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ σε 

κοινόχρηστους χώρους των οικισμών  που προορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών» 

Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩ∆Ε 8298/26/3-3-04, «Οδηγός τυφλών –εξυπηρέτηση των ΑµΕΑ σε κοινόχρηστους 

χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών, διαδρομές τυφλών (Σύστημα  

Όδευσης Προσανατολισμού και Οδηγός Ασφάλειας) 

Υπ’ αριθμ. 52907 Υπουργική Απόφαση του ΥΠΕΚΑ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2621/Β/2009 (Ειδικές 

ρυθμίσεις για  την εξυπηρέτηση  ατόμων µε αναπηρία  σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που 

προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών). 

Οδηγίες σχεδιασμού ΥΠΕΧΩ∆Ε «Σχεδιάζοντας για όλους» (www.minenv.gr) 

 

Β.17.3.4. Ρείθρο Οδοποιίας 

Για την απορροή των ομβρίων των οδών θα χρησιμοποιηθούν πρόχυτα ρείθρα διαστάσεων 1000x250x 

(110÷135)χιλ. σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00. 

 

Β.17.3.5. Κράσπεδο 

Για την επισκευή του πεζοδρομίου θα χρησιμοποιηθούν πρόχυτα κράσπεδα διαστάσεων 

1000Χ300Χ150χιλ. σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00. 

 

Β.17.4. Διαμορφώσεις περιοχών υπαίθριων εκθέσεων 

Τα βάθρα κάτω από τα στέγαστρα  και παγκάκια σύμφωνα με τα άρθρα Β.2.3., Β.2.6. και σύμφωνα με 

την αρχιτεκτονική μελέτη. 

 

Β.17.5. Κάδοι Απορριμμάτων 

Στις περιοχές κοντά στα καθιστικά στον ευρύτερο χώρο θα τοποθετηθούν κάδοι απορριμμάτων τύπο 

Portalo με κωδικό [C-2001] της Urbanica κυλινδρικού σχήματος με οριζόντιες οπές από Λαμαρίνα και 

με αντιοξειδωτική βαφή. Οι κάδοι θα είναι κυλινδρικού σχήματος με διάμετρο Φ45 και με ύψος 80εκ. 

Η τοποθέτηση τους θα γίνει με πάκτωση σε μικρή πλάκα σκυροδέματος. 
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