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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στον προαύλιο χώρο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου, πρόκειται να
κατασκευασθεί νέο κτίριο για την αναβαθμισμένη εξυπηρέτησή του μεγαλύτερου σε
αριθμό μαθητών Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου της πόλης.
Το κτίριο θα διαθέτει μεγάλη και σύγχρονη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, χώρο
εκθέσεων, χώρο γυμναστικής, και λοιπούς χώρους που περιγράφονται και
αναλύονται στο Κτιριολογικό Πρόγραμμα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. ΕΚΣΚΑΦΕΣ - OΠΛΙΣΜΕΝΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ
Η εκσκαφή θα είναι γενική και θα περιλαμβάνει καθαίρεση για τις υπάρχουσες
λιθοδομές των τοίχων αντιστήριξης στο απαραίτητο μήκος. Η εκσκαφή από το
Νότιο και Δυτικό όριο θα είναι πλήρης, τέτοια ώστε η τελική διαμορφωμένη
επιφάνεια της εισόδου να είναι συνεπίπεδη με το σημερινό πεζοδρόμιο στην
νοτιοδυτική γωνία του οικοπέδου.
Η εκσκαφή στην βόρεια και ανατολική πλευρά του κτιρίου θα έχει κατάλληλη
απόσταση από το κτίριο σύμφωνα με τα διαγράμματα εκσκαφής αλλά και
κατάλληλη κλίση πρανούς, για αποφυγή κατολισθήσεων σύμφωνα με την επι
τόπου εκτίμηση της επίβλεψης.
Θα γίνει πλήρης σκελετός oπλ. Σκυροδέματος και με περιμετρικά τοιχία στο ισόγειο
όπου αυτό απαιτείται.
Οι ποιότητες σκυροδέματος θα είναι σύμφωνα με την στατική μελέτη. Γενικά δεν θα
τοποθετηθεί θερμομόνωση κατά το στάδιο της σκυροδέτησης, με εξαίρεση τα
τοιχία σκυροδέματος τα οποία θα επιχωθούν, την πλάκα του δαπέδου του ισογείου
(επί του εδάφους), και την πλάκα του ορόφου, στα δυο μικρά τμήματα που
υπάρχουν δώματα, όπου θα τοποθετηθεί μόνωση διογκωμένης πολυστερίνης.
Κάτω από την πλάκα του ισογείου πριν της εφαρμογής της θερμομόνωσης θα
επιστρωθεί φύλλο πολυαιθυλενίου για φραγή τυχόν ανιούσας υγρασίας.
Τα τοιχία σκυροδέματος αφού θα έχουν κατά τη σκυροδέτηση ενσωματωμένη τη
θερμομόνωση θα κατασκευασθούν τα εξωτερικά επιχρίσματα (σύστημα



θερμοπρόσοψης), θα γίνει υγρομόνωση με ελαστικό γαλάκτωμα  και στη συνέχεια
θα εφαρμοσθεί αποστραγγιστική μεμβράνη (αυγουλιέρα ) από πολυαιθυλένιο
(HDPE) υψηλής πυκνότητας. Θα στερεωθεί στο προβλεπόμενο ύψος με ειδικά
τεμάχια αλουμινίου.
Θα τοποθετηθούν οι ειδικοί εύκαμπτοι αγωγοί αποστράγγισης με διαμ 160 mm
Κατόπιν θα επιστρωθεί στο σκάμμα γεωύφασμα βάρους τουλάχιστον 120
γραμμαρίων/μ2  και θα γίνουν οι επιχώσεις με θραυστό υλικό.
Ο σκελετός Οπλισμένου  Σκυροδέματος θα είναι κατασκευασμένος σε τέτοια θέση
ώστε να κατασκευασθούν σύμφωνα με τα σχέδια, η εξωτερική τοιχοποιία εντός
των φατνίων των δοκών – στύλων εξωτερικά περασιά με τους δοκούς, ενώ η
πλάκα οροφής ισογείου θα προεξέχει περιμετρικά ώστε να καλύπτει τη
θερμομόνωση και να δίνει δυνατότητα αγκύρωσης της λιθοδομής.

2. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ
α) Εξωτερικές

-Ισόγειο: Δικέλυφη οτποπλινθοδομή με διάτρητους οπτόπλινθους τύπου
δωδεκάτρυπων  διαστάσεων 9/12/19,  50 τεμ./ μ2.  Η οπτοπλινθοδομή θα είναι
τοποθετημένη ώστε να βρίσκεται σε περασιά εσωτερικά και εξωτερικά με τις
δοκούς του σκυροδέματος δηλαδή θα έχει διάκενο αέρα μεταξύ των κελυφών. Θα
κατασκευασθούν τρία μπατικά σενάζ από οπλισμένο σκυρόδεμα, ένα στο επίπεδο
των πρεκιών των ανοιγμάτων, ένα στις ποδιές των ανοιγμάτων και ένα στην
ενδιάμεση απόσταση.
Περιμετρικά το κτίριο θα θερμομονωθεί σύμφωνα με την μελέτη ενεργειακής
απόδοσης με εξωτερική θερμομόνωση (σύστημα θερμοπρόσοψης).
Όπου από την μελέτη δεν προβλέπεται επένδυση με λιθοδομή, η οπτοπλινθοδομή
θα κατασκευασθεί με τον ίδιο τρόπο χωρίς τα αναφερόμενα τζινέτια, και μετά την
εξωτερική θερμομόνωση θα εφαρμοσθούν τα επιχρίσματα.
Στα προβλεπόμενα σημεία βάσει της αρχιτεκτονικής Μελέτης,  μετά την
θερμομόνωση θα κτιστεί λιθοδομή ημίξεστη πάχους περί των 8 εκατοστών με
φροντισμένους γωνιόλιθους (“αγκωνάρια”) στις γωνίες του κτιρίου.  Λόγω μεγάλου
ύψους θα ενισχυθεί και θα αγκυρωθεί με μεταλλικά τζινέτια τα οποία θα έχουν
τοποθετηθεί μετά την κατασκευή των οπτοπλινθοδομών και θα προεξέχουν της
θερμομόνωσης σε όλη την επιφάνεια της τειχοποιίας.

Πύκνωση των τζινετιών θα υπάρχει στα σημεία του σενάζ πάνω από τα ανοίγματα
όπου θα έχουν αγκυρωθεί στο κορυφαίο σενάζ, ώστε το πρέκι που θα
κατασκευασθεί στην λιθοδομή να είναι αγκυρωμένο με την λοιπή τοιχοποιία αλλά
και να μην υπάρχουν θερμογέφυρες.
Τα πρέκια των ανοιγμάτων κατά την κατασκευή της λιθοδομής θα είναι απλά από
σκυρόδεμα, (με τον κατάλληλο οπλισμό, αγκυρωμένα όπως περιγράφηκε) διότι
εξωτερικά θα κατασκευασθούν τραβηχτοί λαμπάδες ώστε να καλυφθούν.



Η λιθοδομή θα κατασκευασθεί από υπόλευκα λιθοσώματα, κατά την κρίση της
υπηρεσίας μετά από δείγματα τα οποία θα πρέπει να προσομοιάζουν με την
υπάρχουσα λιθοδομή του σχολείου.

Οι αρμοί θα είναι από το ίδιο τύπου κονίαμα, χρωματισμένο με χρώματα
μάζας  με των επί του ισογείου εξωτερικών επιχρισμάτων ενδεικτικά, “Κουρασανίτ
υδραυλικά αρμολογήματα τοίχου”.
-Όροφος: Δικέλυφη οπτοπλινθοδομή με διάτρητους οπτόπλινθους τύπου
δωδεκάτρυπων  διαστάσεων 9/12/19, 50 τεμ. / μ2.  Η οπτοπλινθοδομή θα έχει
διάκενο αέρα μεταξύ των κελυφών και θα είναι τοποθετημένη ώστε να βρίσκεται σε
περασιά εξωτερικά με την προεξοχή της πλάκας οροφής ισογείου όπου αυτή
υπάρχει. Θα κατασκευασθούν τρία μπατικά σενάζ από οπλισμένο σκυρόδεμα, ένα
στο επίπεδο των πρεκιών των ανοιγμάτων, ένα στις ποδιές των ανοιγμάτων και
ένα στην ενδιάμεση απόσταση.
Θα εφαρμοσθούν εξωτερικές θερμομονώσεις και συμβατά επιχρίσματα (σύστημα
θερμοπρόσοψης).
Στον όροφο προβλέπεται δύο τμήματα της τοιχοποιίας, που θα λειτουργούν ως
παθητικά  συστήματα αποθήκευσης ηλιακών κερδών (τοίχοι Trobe). Θα
κατασκευασθούν τα ανοίγματα στις προβλεπόμενες θέσεις ως να ήταν θέσεις
παραθύρων της τειχοποιίας. Κατόπιν τα ανοίγματα αυτά θα οπλισθούν  σε
σύνδεση με τα οριζόντια σενάζ και θα σκυροδετηθούν σε πάχος 25 εκατοστών
αφήνοντας κατάλληλες θυρίδες για την είσοδο και έξοδο του αέρα.

β) Εσωτερικές
Οι εσωτερικές τοιχοποιίες θα είναι δυο κατηγοριών:
1) οπτοπλινθοδομές.
Οι εσωτερικοί τοίχοι θα κατασκευαστούν από απλή μονοκέλυφη  οπτοπλινθοδομή
με διάτρητους οπτόπλινθους τύπου δωδεκάτρυπων, διαστάσεων 9/12/19, 40 τεμ. /
μ2.
Θα κατασκευασθούν δύο σενάζ από οπλισμένο σκυρόδεμα, ένα στο επίπεδο των
πρεκιών των ανοιγμάτων,  και ένα στην ενδιάμεση απόσταση.
2) Με επένδυση γυψοσανίδας
Δευτερεύουσες εσωτερικές τοιχοδομές (της σκηνής) θα γίνουν από μονή
γυψοσανίδα σε κάθε πλευρά σε μεταλλικό σκελετό και ηχομόνωση στον πυρήνα.
Ο σκελετός θα κατασκευασθεί από γαλβανισμένες διατομές τύπου KNAUF MW 75
ανά 60 εκατοστά.  Εντός του σκελετού θα περαστούν όλες οι εγκαταστάσεις και η
ηχομόνωση από ορυκτοβάμβακα 4,5 εκατοστών. Στη συνέχεια θα επιστρωθεί και
από τις δυο πλευρές standard γυψοσανίδα 12,5 mm. Αρμολόγηση και φινίρισμα
γυψοσανίδων στις απαιτούμενες ποιότητες επιφάνειας -σύνηθες τελείωμα, για τους
διαδρόμους και σπατουλάρισμα όλης της επιφάνειας για το εσωτερικό και το
εξωτερικό της σκηνής.

3.  ΣΤΕΓΕΣ



Η στέγη του κυρίως όγκου του κτιρίου είναι τετράριχτη  και οι δύο μικρότεροι όγκοι
θα στεγάζονται με τρίριχτες στέγες σε επαφή με τον κύριο όγκο. Γενικά δηλαδή θα
έχει τετράριχτη μορφή.
Οι σκελετοί των στεγών θα είναι ξύλινοι αυτοφερόμενοι σύμφωνα με την στατική
μελέτη εδραζόμενοι στα περιμετρικά δοκάρια και οριζόντιες προεξοχές (γρηπίδες)
του κτιρίου, ή τα τμήματα πλάκας των μικρότερων όγκων. Εντός της στέγης θα
τοποθετηθεί υγρομόνωση και θερμομόνωση, και θα επικαλυφθεί με κεραμίδια
ρωμαϊκού τύπου.
Τα κεραμίδια θα είναι ρωμαϊκά, σε φυσική απόχρωση, 13 τεμαχίων/μ2 με
πιστοποιημένη υδατοστεγανότητα και αντοχή στον παγετό.

Το πέτσωμα της στέγης, για το χώρο της αίθουσας στην κορυφή της και
στη βάση της θα αποτελείται από πλανισμένες «ραμποτέ» σανίδες πεύκης. Το
λοιπό πέτσωμα της στέγης θα ολοκληρωθεί με απλές σανίδες σουηδικής ξυλείας
πάχους 2 εκατοστών

Η υγρομόνωση θα γίνει με μεμβράνη διαπνέουσα υδατοστεγή  βάρους >120
gr/m2. Θα τοποθετηθεί επί του σανιδώματος και της διαδοκίδωσης της στέγης
κάτω από τα κεραμίδια.

Η θερμομόνωση θα γίνει με διογκωμένη γραφιτούχα πολυστερίνη, με
συντελεστή λ=0,031W/mK,  πάχους 12 εκατοστών.

Η καμινάδα, αλλά και η απόληξη των εξαερισμών, η οποία θα
κατασκευασθεί ως να ήταν καμινάδα σύμφωνα με τα αρχιτεκτονικά σχέδια, θα είναι
κατασκευασμένες με οπτοπλινθοδομή  με τελική επιφάνεια όμοια με την επιφάνεια
των λοιπών τοιχοδομών.

Επιπλέον η καμινάδα με εσωτερικές διαστάσεις σύμφωνα με την μελέτη
θέρμανσης θα είναι από ανοξείδωτη λαμαρίνα με θερμομόνωση μεταξύ της
λαμαρίνας και της οπτοπλινθοδομής. Η θερμομόνωση προτείνεται να γίνει με
περλίτη χύδην μετά την τοποθέτηση των αγωγών.

Καμινάδες και αεραγωγοί θα φέρουν κάλυμμα από πλάκα ανθεκτικού
σκυροδέματος κατάλληλα αγκυρωμένου, και ανοξείδωτα αντιανεμικά «καπέλα».

Περιμετρικά θα υπάρχουν κανάλια (λούκια) υδρορροών για τα όμβρια ύδατα
σύμφωνα με την μελέτη αποχετεύσεων ομβρίων υδάτων σε μορφή ημικυκλική που
να προσομοιάζει την νεώτερη παραδοσιακή μορφή των τσίγκινων υδρορροών
αλλά σε χρώμα καφέ-κεραμιδί. Θα είναι κατασκευασμένες από
επιψευδαργυρωμένη λαμαρίνα με πολυεστερική βαφή χρώματος καφέ-κεραμιδί.
Θα στηριχθούν με κατάλληλα μεταλλικά στηρίγματα τουλάχιστον ανά 60 εκατοστά
από το σκελετό της στέγης.

Οι καμινάδες περιμετρικά στην επαφή με τα κεραμίδια, και οι στέγες όπου
εφάπτονται των τοίχων, θα στεγανοποιηθούν με αυτοκόλλητες ταινίες ασφάλτου-
μολυβιού.

Η ξυλεία των στεγών θα είναι σύμφωνη με τη στατική μελέτη, με συγκολλητή
ξυλεία κατηγορίας GL32. Η κατασκευή της παραλληλόγραμης τετράριχτης στέγης,
του κυρίως κτιρίου, θα περιλαμβάνει σε μέρος αυτής τετράγωνη (διαστάσεων
7,90*7,90) και τετράριχτη πυραμιδοειδή στέγη εμφανή από την εσωτερική πλευρά
με πλανισμένη ξυλεία για τους αμείβοντες. Οι σανίδες πετσώματος της στέγης θα



κατασκευασθούν εμφανείς από πλανισμένη ξυλεία πεύκης ραμποτέ 2,2 εκατ. στην
κορυφή και περιμετρικά της στέγης. Οι σανίδες του πετσώματος που δεν θα είναι
εμφανείς θα αποτελούνται από απλή σουηδική ξυλεία 2 εκατοστών.

4. ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ, ΤΡΑΒΗΧΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ-ΤΡΙΠΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
A. Τα εξωτερικά επιχρίσματα
Αφού ο τοίχος έχει αποπερατωθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, θα εφαρμοσθεί
γενικώς σύστημα θερμοπρόσοψης (με την προβλεπόμενη από την μελέτη
θερμομόνωσης), εκτός της τελικής στρώσης όπου θα εφαρμοσθεί διακοσμητικό
επίχρισμα  ενδεικτικού τύπου “ΚΟΥΡΑΣΑΝΙΤ, ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΕΠΑΛΕΙΨΗΣ” ως
τελική στρώση.
Για τη θερμοπρόσοψη:

Πάνω σε καθαρό και στεγνό υπόβαθρο και χωρίς σαθρά τμήματα, θα
επικολληθούν οι κατάλληλες θερμομονωτικές πλάκες. Το υλικό επικόλλησης, αφού
ετοιμασθεί κατάλληλα θα τοποθετηθεί στο περίγραμμα του μονωτικού και σε
ενδιάμεσα σημεία του, ώστε η επιφάνεια που θα καλύπτει να αντιστοιχεί
τουλάχιστον στο 40% της επιφανείας της πλάκας. Οι πλάκες θα επικολλώνται
πάντοτε διασταυρώνοντας τους αρμούς και ελέγχοντας την επιπεδότητά τους.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών επικόλλησης και τουλάχιστον μετά από 48
ώρες τα πιθανά μικρά κενά στους αρμούς των πλακών θα πληρωθούν με αφρό
πολυουρεθάνης και θα εξομαλυνθούν τυχόν ανωμαλίες. Έπειτα θα ακολουθήσει η
τοποθέτηση 4-6 βυσμάτων ανά m2  με βάθος αγκύρωσης μεγαλύτερο των 4cm.
Με χρήση του υλικού επικόλλησης θα τοποθετηθούν τα γωνιόκρανα, οι
νεροσταλλάκτες και όπου απαιτούνται, τα προφίλ αρμού διαστολής. Όλη η
επιφάνεια θα καλυφθεί σε πάχος 5-7 mm με το υλικό επικόλλησης. Στη συνέχεια
θα εμβαπτιστεί πλήρως το πλέγμα ενίσχυσης το οποίο πρέπει να βρίσκεται στο
άνω 1/3 του πάχους του βασικού επιχρίσματος και να επικαλύπτεται στα σημεία
συναρμογής του κατά τουλάχιστον 10cm.
Στα σημεία διαγώνια των ανοιγμάτων θα τοποθετηθούν επιπλέον τεμάχια
υαλοπλέγματος ενίσχυσης διαστάσεων 30x50cm για επιπλέον προστασία.

Έπειτα από περίπου πέντε ημέρες και εφόσον βάσει δοκιμής διαπιστωθεί
ότι η υγρασία δεν πρέπει να ξεπερνάει το 4% θα εφαρμοσθεί το τελικό
διακοσμητικό επίχρισμα.
Για το φινίρισμα τελικής στρώσης:

Αφού στεγνώσει και καθαριστεί η τελευταία στρώση του βασικού
επιχρίσματος, θα ακολουθήσει, το διακοσμητικό επίχρισμα, το οποίο είναι
υδραυλικό κονίαμα (έτοιμο σε ξηρά μορφή), κατάλληλο για εφαρμογή σε τοίχο, που
παράγεται κατά βάση από την επεξεργασία φυσικών έγχρωμων πετρωμάτων σε
συνδυασμό με θηραϊκή γη (λάβα), και υδράσβεστο. Ο χρωματισμός του υλικού θα
έχει αποχρώσεις σύμφωνα με την αρχ. Μελέτη και τα δείγματα που θα
κατασκευασθούν επιτόπου για την τελική επιλογή. Σύμφωνα με την αρχ. Μελέτη
προτείνονται:

1) Αρμολογήματα λιθοδομών : ενδεικτικό κονίαμα τύπου “ΚΟΥΡΑΣΑΝΙΤ” σε
απόχρωση 81-Α (γκρί).



2) Κυρίως σώμα τοίχου ισογείου : ενδεικτικό επαλειφόμενο κονίαμα τύπου
“ΚΟΥΡΑΣΑΝΙΤ” σε απόχρωση ΕΔ-81Α-1 (γκρί).

3) Εξέχουσες Διακοσμητικές ταινίες ανοιγμάτων : ενδεικτικό επαλειφόμενο
κονίαμα τύπου “ΚΟΥΡΑΣΑΝΙΤ” σε απόχρωση ΕΔΚ-Α8 (μπεζ/καφέ).

4) Κυρίως σώμα τοίχου ορόφου : ενδεικτικό επαλειφόμενο κονίαμα τύπου
“ΚΟΥΡΑΣΑΝΙΤ” σε απόχρωση ΕΔΓ-Λ1Μ1 (λευκό/σιέλ).

5) Προεξοχές σώματος τοίχου ορόφου : ενδεικτικό επαλειφόμενο κονίαμα
τύπου “ΚΟΥΡΑΣΑΝΙΤ” σε απόχρωση ΕΔΚ-Κ1 (καφέ/κεραμιδί).

6) Εξέχουσες Διακοσμητικές ταινίες στέγης (γρηπίδα): ενδεικτικό επαλειφόμενο
κονίαμα τύπου “ΚΟΥΡΑΣΑΝΙΤ” σε απόχρωση ΕΔΚ-Κ1 (καφέ/κεραμιδί).

 Το τελικό κονίαμα θα παρασκευσθεί με ως εξής:
Αφού ανακατευθεί πολύ καλά το υλικό με αναδευτήρα χωρίς νερό (ξηρό μείγμα) θα
προστεθεί σε ένα άδειο δοχείο η προτεινόμενη αναλογία νερού, θα προστεθεί το
ξηρό μείγμα του υλικού στο δοχείο με το νερό και παράλληλα θα αναμιχθεί
μηχανικά έως ότου δημιουργηθεί ένα ομοιογενές μείγμα χωρίς σβώλους.
Προτεινόμενη αναλογία νερού

ΕΔ ΕΔ1-,ΥΠ-,

ΔΟΧ.10lt 1-2 lt 2-2.5 lt

ΔΟΧ.15lt 2-4 lt 4-5 lt

ΔΟΧ.25lt 4-8 lt 8-10 lt

Το υλικό θα μείνει σε ηρεμία για 5-10 λεπτά θα ανακατευθεί για άλλη μια φορά και
θα γίνει η εφαρμογή σε 2 στρώσεις και πάχος 2-3mm, δημιουργώντας λεία
επιφάνεια, με φυσική υφή, ως προς τις λοιπές λεπτομέρειές του σύμφωνα με τις
τεχνικές προδιαγραφές των υλικών
Β. Η αρμολόγηση των εξωτερικών επενδύσεων λιθοδομών

Μετά από την ολοκλήρωση της λιθεπένδυσης θα ακολουθήσει καθάρισμα
των αρμών και έκπλυση του τοίχου με νερό με πίεση (υδροβολή) με μέση πίεση 60
bar, ώστε να αφαιρεθούν όλα τα σαθρά και ξένα υλικά.
Αφού καθαριστεί και στεγνώσει θα ακολουθήσει η αρμολόγηση με έγχρωμο
υδραυλικό κονίαμα αρμολόγησης δυο συστατικών με βάση τη θηραϊκή γη (lava) και
την υδράσβεστο με την προσθήκη φυσικών αδρανών διαφόρων κοκκομετρικών
διαβαθμίσεων και τσιμέντου μη αλκαλικού, δηλαδή με κονίαμα υψηλής αντοχής
ανθεκτικό στην υγρασία. Ο χρωματισμός του υλικού θα είναι προεπιλεγμένος, σε
αποχρώσεις σύμφωνα με την αρχ. Μελέτη και δείγματα που θα κατασκευασθούν
επιτόπου για την τελική επιλογή. Σύμφωνα με την αρχ. Μελέτη προτείνεται
ενδεικτικό κονίαμα τύπου “ΚΟΥΡΑΣΑΝΙΤ” σε απόχρωση 81-Α.

Η κοκκομετρία προτείνεται να είναι (0-2)μμ εφόσον οι αρμοί έχουν βάθος
έως 2,50 εκατοστά, αλλιώς σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Το
τελικό κονίαμα θα αποτελείται από 2 έτοιμα σακιά κονιάματος προς ένα σακί
πρόσμικτο. Επιπλέον στο μείγμα θα προστίθεται 250 ml ειδικό υγρό, αντί για
ασβέστη, και 250 ml ίνες.



Θα γίνεται καλή ανάμιξη σε μπετονιέρα με μικρή ποσότητα νερού και θα
εφαρμόζεται πάνω σε καλά βρεγμένη επιφάνεια με στενό μυστρί πατητά και στη
συνέχεια επεξεργασία της επιφάνειας με συρματόβουρτσα.
Γ. Επαλείψεις
Τόσο τα αρμολογήματα όσο και τα επιχρίσματα μετά την ξήρανσή τους θα
αδιαβροχοποιηθούν επιπλέον με αστάρι νερού WP01/5.1, τουλάχιστον την
επόμενη μέρα, σε 1 στρώση, με βούρτσα και εφαρμογή αδιαβροχοποιητικού
εμποτισμού σε 2 στρώσεις.

Δ. Εσωτερικά επιχρίσματα
Τα εσωτερικά επιχρίσματα θα κατασκευασθούν από τριπτά
ασβεστοτσιμεντοκονιάματα τριών στρώσεων.
α' στρώση: Πεταχτό με υψηλή περιεκτικότητα σε τσιμέντο (600  KGR/M3)
β΄ στρώση: Γέμισμα με κανονική περιεκτικότητα σε τσιμέντο - πλαστικοποιητή (300
kGR/M3  τσιμέντου).
γ' στρώση: Τελική επιφάνεια  με με λευκό τσιμέντο, υποκατάστατο του ασβέστη
(azolit)  και μαρμαρόσκονη.

5.ΔΑΠΕΔΑ
Το δάπεδα της κύριας αίθουσας πολ. Χρήσεων και της αίθουσας

γυμναστικής θα είναι αθλητικά ελαστικά και ηχοαπορροφητικά δάπεδα. Θα είναι
έγχρωμα με  πράσινο και κόκκινο και μπλέ χρώμα στο ισόγειο και σε απομίμηση
ξύλου για την αίθουσα πολ. Χρήσεων. Στους λοιπούς χώρους θα έχουμε κεραμικά
πλακίδια, ξύλο στις κερκίδες του ισογείου και ξύλο με επικάλυψη συνθετικού
δαπέδου στους αναβαθμούς του ορόφου.
A. Υποστρώματα -Στρώσεις εξομάλυνσης
Ισόγειο

Η πλάκα σκυροδέματος θα καθαριστεί από σαθρά-χαλαρά υλικά, ρύπους
και σκόνη. Εάν κριθεί απαραίτητο θα εφαρμοσθεί υδροβολή-αμμοβολή. Για
αποφυγή πιθανής ανιούσας υγρασίας η πλάκα σκυροδέματος θα επιστρωθεί με
φύλλα πολυεθυλενίου. Τα φύλλα αυτά θα επικαλύπτονται τουλάχιστον κατά δέκα
εκατοστά και επιπλέον θα κοληθούν με ειδική ταινία. Στις συναρμογές με τους
τοίχους τα γίνει αναδίπλωση και προσωρινή στερέωση επί των τοίχων σε ύψος
δέκα εκατοστών.  Θα ακολουθήσει επίστρωση τσιμεντοκονίας εξομάλυνσης με
πάχος πέντε εκατοστών και οπλισμό με κατάλληλο πλέγμα. Θα χρησιμοποιηθεί
κάναβος τουλάχιστον 3/3 μέτρων μεταλλικών οδηγών για την πλήρη
επιπεδοποίηση του υποστρώματος και θα υπάρχει διαφοροποίηση του πάχους της
εξισωτικής στρώσης στα σημεία όπου θα διαστρωθούν, κεραμικά πλακίδια ή
συνθετικό δάπεδο.
Μετά την ξήρανση και ωρίμανση του δαπέδου θα  εφαρμοσθεί αστάρι σε μία ή δύο
στρώσεις. Θα ακολουθήσει επίστρωση τσιμεντοειδούς βάσης αυτοεπιπεδούμενου
κονιάματος .  Θα εφαρμοστεί με το χέρι ή με αντλία για σε πάχος 0.5 - 15 mm.



Όροφος
Η πλάκα σκυροδέματος θα καθαριστεί από σαθρά-χαλαρά υλικά, ρύπους

και σκόνη. Εάν κριθεί απαραίτητο θα εφαρμοσθεί υδροβολή-αμμοβολή. Θα
ακολουθήσει επίστρωση τσιμεντοκονίας εξομάλυνσης με πάχος τριών - τεσσάρων
εκατοστών. Θα χρησιμοποιηθεί κάνναβος τουλάχιστον 3/3 μέτρων μεταλλικών
οδηγών για την πλήρη επιπεδοποίηση του υποστρώματος και θα υπάρχει
διαφοροποίηση του πάχους της εξισωτικής στρώσης στα σημεία όπου θα
διαστρωθούν, κεραμικά πλακίδια ή συνθετικό δάπεδο.
Μετά την ξήρανση και ωρίμανση του δαπέδου θα  εφαρμοσθεί το κατάλληλο
αστάρι σε μία ή δύο στρώσεις. Θα ακολουθήσει επίστρωση τσιμεντοειδούς βάσης
αυτοεπιπεδούμενου κονιάματος.  Θα εφαρμοστεί με το χέρι ή με αντλία για σε
πάχος 0.5 - 15 mm.

Γενικά θα ακολουθηθούν οι προδιαγραφές και οδηγίες των κατασκευαστών
του ετοίμων κονιαμάτων.

Β. Δάπεδα πλακιδίων
Όλα τα εσωτερικά δάπεδα πλην των κυρίων χώρων των αιθουσών,

αποδυτήρια, αποθήκες, χώροι υγιεινής, είσοδοι, και λεβητοστάσια, μηχανοστάσια,
θα επιστρωθούν με κεραμικά πλακίδια, άριστης ποιότητας και Α΄ διαλογής
χρώματος διαστάσεων 45/45 μεγάλης αντοχής και σκληρότητας. Η τοποθέτηση θα
είναι ρόμβος με αρμό 5 mm.

Τα δάπεδα του λεβητοστασίου και μηχανοστασίου θα είναι από πλακάκια
συνθετικού γρανίτη (τύπου εξωτερικού χώρου), με αντοχή σε καταπόνηση
φορτίων, ανθεκτικά στα λάδια και αντιολισθητικά.
   Τα δάπεδα των w.c. θα είναι από  πλακίδια, άριστης ποιότητας και Α΄ διαλογής
αντιολισθητικά, διαστάσεων 25/40, τοποθετημένα  σταυρωτά  με αρμό 3mm.
(Στους τοίχους των χώρων υγιεινής θα εφαρμοσθεί  πλακάκι ιδίου τύπου και ιδίου
χρώματος με το δάπεδο σε ύψος έως το 1.20 μέτρα (τρεις σειρές πλακιδίων) και το
υπόλοιπο ύψος έως την ψευδοροφή με ιδίου τύπου πλακίδια σε ποιό ανοιχτό
χρώμα (απλή διχρωμία)).
Τα σοβατεπί θα είναι από τεμάχια ιδίου τύπου με τα κεραμικά πλακίδια.

Γ. Αθλητικά Δάπεδα
Ισόγειο
Το αθλητικό δάπεδο του ισογείου (αίθουσα γυμναστικής) θα είναι πιστοποιημένο
για τέτοια χρήση, πάχους 6mm, δάπεδο PVC κατάλληλο για αθλητικούς χώρους.
Θα είναι ενισχυμένο με πλέγμα υάλου για σταθερότητα διαστάσεων, θα έχει
απορρόφηση κραδασμών>25%, και αναπήδηση μπάλας >95%. Θα έχει επιφάνεια
τέτοια ώστε να παρέχει μειωμένο κίνδυνο εγκαυμάτων λόγω τριβής.  Απαλλαγμένο
από βαρέα μέταλλα, εκπομπές φορμαλδεΰδης και φθαλικών ενώσεων και
διαλυτικών. Τα ρολά του δαπέδου πλάτους 2,00 μέτρων θα επικολληθούν στο
υπόστρωμα με την προτεινόμενη μαγνητική κόλλα του κατασκευαστή, και οι αρμοί
θα συγκολληθούν μεταξύ τους με την μέθοδο θερμικής συγκόλλησης, με ειδικά
εργαλεία και ειδικό θερμομονωτικό κορδόνι συγκόλλησης σε πλάτος έως 3,5 mm.



Θα έχει μπλέ ή πράσινο χρώμα για το κυρίως γήπεδο με κεραμιδί για τις
λεπτομέρειες.

Ο περιμετρικός αρμός του δαπέδου θα γεμισθεί με συμβατή ελαστική
μαστίχη. Κατόπιν θα  τοποθετηθεί ξύλινο σοβατεπί το οποίο θα στερεωθεί
μηχανικά στους περιμετρικούς τοίχους.

Η γραμμογράφιση του γηπέδου θα γίνει με ειδική βαφή πολυουρεθάνης,
δυο συστατικών. Θα εφαρμοσθεί με πινέλο σε δυο τουλάχιστον στρώσεις συμφ.
Με οδηγίες κατασκευαστή.

Οι κερκίδες της ισόγειας αίθουσας γυμναστικής θα κατασκευασθούν με
μεταλλικό σκελετό, από κοιλοδοκούς σύμφωνα με την στατική μελέτη, επί των
οποίων θα κατασκευασθεί σκελετός από σουηδικό ξύλο με καδρόνια 5/5 ανά
τουλάχιστον 25 εκατοστά. Επί αυτών θα τοποθετηθεί ξύλινο δάπεδο από λωρίδες
σουιδικής ξυλείας πατώματος πάχους 2 εκατοστών. Η ίδια επικάλυψη θα
τοποθετηθεί και στα εμπρόσθια τμήματα των κερκίδων (ρίχτια).

Όροφος
Το δάπεδο του ορόφου (αίθουσα εκδηλώσεων πολλαπλών χρήσεων) θα είναι
κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση, πάχους 3,2 mm, δάπεδο PVC
κατάλληλο για τέτοιους χώρους. Θα είναι ενισχυμένο με πλέγμα υάλου για
σταθερότητα διαστάσεων, θα έχει ηχοαπορροφητικές ιδιότητες, και αντίσταση σε
φθορά από καθίσματα. Απαλλαγμένο από βαρέα μέταλλα, εκπομπές
φορμαλδεΰδης φθαλικών ενώσεων και διαλυτικών. Τα ρολά του δαπέδου πλάτους
2,00 μέτρων θα επικολληθούν στο υπόστρωμα με την προτεινόμενη μαγνητική
κόλλα του κατασκευαστή, και οι αρμοί θα συγκοληθούν μεταξύ τους με την μέθοδο
θερμικής συγκόλλησης, με ειδικά εργαλεία και ειδικό θερμομονωτικό κορδόνι
συγκόλλησης σε πλάτος έως 3,5 mm.

Θα έχει χρώμα σε απομίμηση ξύλινου πατώματος, αφού προσκομισθεί
δείγμα για έγκριση από την Υπηρεσία.

Ο περιμετρικός αρμός του δαπέδου θα γεμισθεί με συμβατή ελαστική
μαστίχη. Κατόπιν θα  τοποθετηθεί ξύλινο σοβατεπί το οποίο θα στερεωθεί
μηχανικά στους περιμετρικούς τοίχους.

Οι κερκίδες του ορόφου της αίθουσας πολ. Χρήσεων, το γραφείο η σκηνή
και τα παρασκήνια  θα κατασκευασθούν με μεταλλικό σκελετό, από κοιλοδοκούς
σύμφωνα με την στατική μελέτη, επί των οποίων θα κατασκευασθεί σκελετός από
σουηδικό ξύλο με καδρόνια 5/5 ανά τουλάχιστον 25 εκατοστά. Επί αυτών θα
τοποθετηθεί ξύλινο υπόστρωμα από κοντραπλακέ εσωτερικής-εξωτερικής χρήσης
πάχους τουλάχιστο 18 χιλ.

Στις κερκίδες της αίθουσας, στο γραφείο (control room) στην αποθήκη και τα
παρασκήνια επί του υποστρώματος θα τοποθετηθεί το ίδιο PVC με το δάπεδο της
αίθουσας. Τα εμπρόσθια τμήματα των κερκίδων (ρίχτια) θα κατασκευασθούν από
λωρίδες σουηδικής ξυλείας πατώματος πάχους 2 εκατοστών. Στην συναρμογή των
δυο επιφανειών θα τοποθετηθεί γωνία αλουμινίου διαστ. 30/30/2 χιλ.

Στη σκηνή θα τοποθετηθεί ξύλινο δάπεδο από λωρίδες σουηδικής ξυλείας
πατώματος πάχους 2 εκατοστών.



Δ. Ζώνες Καθαρισμού
Για λόγους προστασίας των ειδικών δαπέδων, στο ισόγειο αλλά και στον

όροφο, στις εισόδους – εξόδους, θα κατασκευασθούν ζώνες καθαρισμού.
Σε κάθε είσοδο, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη, εντός του κτιρίου θα
καθορισθεί ένα  ορθογώνιο παραλληλόγραμμο,  πλάτους 1,30 μέτρων με
αλουμινογωνία. Τα ορθογώνια αυτά θα είναι πλήρως υγρομονωμένα και δεν θα
επιστρωθούν με κεραμικά πλακίδια. Εντός θα τοποθετηθεί  ταπέτο εισόδου
μοκέτας με υπόστρωμα λάστιχου, πάχους 7 μμ.

Ε. Δάπεδα των εξωτερικών χώρων:
  α) Οι είσοδοι της αίθουσας του ορόφου που είναι στην ουσία δώματα, η
εξωτερική σκάλα και η είσοδος του γυμναστηρίου, αφού εξομαλυνθεί η επιφάνεια
του σκυροδέματος, θα κατασκευασθούν τα γεμίσματα σύμφωνα με την παραπάνω
περιγραφή. Επιπλέον θα τοποθετηθεί υγρομόνωση με ασφαλτική μεμβράνη
κολλητή στο σκυρόδεμα, η οποία θα σηκωθεί περιμετρικά ώστε να κατασκευασθεί
στεγανολεκάνη.
Στις εισόδους του ορόφου θα επιστρωθούν κεραμικά πλακίδια, εξωτερικής χρήσης,
άριστης ποιότητας και Α΄ διαλογής χρώματος διαστάσεων 45/45 μεγάλης αντοχής
και σκληρότητας. Η τοποθέτηση θα είναι ρόμβος με αρμό 5 mm.
Στην σκάλα από σκυρόδεμα προς το ισόγειο θα επιστρωθούν ορθογωνισμένες
χονδρόπλακες γκρί χρώματος αντιολισθητικές.
Τα λοιπά δάπεδα του περιβάλλοντος χώρου θα κατασκευασθούν από έγχρωμο
σκυρόδεμα με χρώματα μάζας, σε  κάνναβο τουλάχιστον 3/3 μέτρων με μεταλλικά
ενθέματα (μπρούτζινες λάμες), ενώ θα αποκατασταθεί στην προηγούμενη μορφή
του  το δάπεδο από άσφαλτο του υφιστάμενου προαυλίου.

6. ΜΑΡΜΑΡΟΠΟΔΙΕΣ - ΚΑΤΩΦΛΙΑ
Οι μαρμαροποδιές και τα κατώφλια θα είναι από μάρμαρο “Καβάλας” αναλόγου
σχήματος και διαστάσεων προς το άνοιγμα του τοίχου  και με ποταμό στα
παράθυρα. Τα μάρμαρα θα είναι καμπυλωμένα, ειδικά λειασμένα στο τελείωμα
τους, χωρίς γωνίες με πάχος τουλάχιστο 3 εκατοστά.
Τα σοβατεπιά θα είναι από υλικό ανάλογο με αυτό των δαπέδων αντίστοιχης
ποιότητας και χρωματισμού.

7.  ΨΕΟΔΟΡΟΦΕΣ
α) Ισόγειο

Στους διαδρόμους, στα w.c., και στα αποδυτήρια και στους προθαλάμους οι
ψευδοροφές θα γίνουν από απλή γυψοσανίδα πάχους 1,2 εκατ. πάνω σε
κατάλληλο γαλβανισμένο μεταλλικό σκελετό, στερεωμένο στους περιμετρικούς
τοίχους αλλά και από την οροφή. Η οροφή θα περιλαμβάνει χωνευτά σποτ και
σημειακά στόμια εξαερισμού.



Η κυρίως αίθουσα του γυμναστηρίου δεν θα έχει ψευδοοροφή, για να μην
μειωθεί το ελεύθερο ύψος, αλλά για λόγους ηχοαπορρόφησης μετά την
ολοκλήρωση των επιχρισμάτων, θα βιδωθεί κατευθείαν στην πλάκα σκυροδέματος
της οροφής,  σε κάνναβο όπως στα αρχ. σχέδια ηχοαπορροφητικό υλικό.
Ενδεικτικά, προτεινόμενος τύπος, ξυλόμαλλο  με πάχος 25 mm με διαστάσεις
0,60*0,60 μέτρα και συντελεστή ηχοαπορρόφησης αw έως 1.

β) Όροφος
Στην σκηνή, στους διαδρόμους, και στα w.c., οι ψευδοροφές θα γίνουν από

απλή συμπαγή γυψοσανίδα πάχους 1,2 εκατ. πάνω σε κατάλληλο γαλβανισμένο
μεταλλικό σκελετό, στερεωμένο στους περιμετρικούς τοίχους αλλά και από την
οροφή.  Η οροφή θα περιλαμβάνει χωνευτά σποτ και σημειακά στόμια εξαερισμού.
Η αίθουσα των εκθέσεων θα έχει ψευδοροφή σύμφωνα με τα σχέδια, που θα
αποτελείται από περιμετρική συμπαγή ζώνη σε και εσωτερικό τμήμα από
ακουστική γυψοσανίδα ορυκτών ινών σε εμφανή σκελετό. Εντός της ψευδοροφής
θα τοποθετηθεί πάπλωμα πετροβάμβακα  πέντε εκατοστών. Μεταξύ της
συμπαγής ζώνης και της ακουστικής οροφής θα υπάρχει κρυφός ρυθμιζόμενος
φωτισμός. Στην περιμετρική αυτή ζώνη θα ενσωματωθούν τα γραμμικά στόμια του
κλιματισμού και οι ηλεκτρολογικές ράγες για την ανάρτηση των προβολέων.
Περιμετρικά στην ένωση της οροφής με τον τοίχο θα υπάρχει σκοτία 1/1
εκατοστών.

Στην εμφανή στέγη της κυριας αίθουσας πολ. Χρήσεων συμφωνα με την
αρχιτεκτονική και ακουστική μελέτη, μεταξύ των εμφανών αμειβόντων της στέγης
θα τοποθετηθεί πετροβάμβακας πέντε εκατοστών διαστάσεων 60/120 και θα
στερεωθεί με δυο ξύλινους καδρονάκια διαστάσεων 3/3.
Κατόπιν πάνω σε αυτά τα καδρονάκια θα τοποθετηθούν τετράγωνες πλάκες 60/60
βαμμένης γυψοσανίδας με μεμβράνη, απλή και διάτρητη. Η οροφή αυτή εσωτερικά
θα λειτουργεί σε ένα τμήμα της ως ανακλαστήρας – διαχυτής ήχου και ένα τμήμα
της ως ηχοαπορροφητής σύμφωνα με τα αρχ. Σχέδια και την ακουστική
προμελέτη. Οι γυψοσανίδες αυτές θα βαφούν πριν τη  τοποθέτηση και θα
στερεωθούν με τέσσερις εμφανείς βίδες με κεραμική επίστρωση.

8.  ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ
Δάπεδο ισογείου (κάτω από την πλάκα σκυροδέματος): Διογκωμένη γραφιτούχα
πολυστερίνη σε παχός οκτώ εκατοστών.
Δάπεδο ορόφου (κατω από την πλάκα στα σημεία ειδόδων): Διογκωμένη
γραφιτούχα πολυστερίνη σε παχός οκτώ εκατοστών.
Στέγη : Στην εξωτερική πλευρά της στέγης κάτω  από κεραμίδια, καλυμένη με
στεγάνωση, Διογκωμένη γραφιτούχα πολυστερίνη NEOPOR TT EPS100 σε πάχος
δώδεκα εκατοστών.
Εξωτερική τοιχοποιία ισογείου με επένδυση πέτρας: Διογκωμένη γραφιτούχα
πολυστερίνη πάχους οκτώ εκατοστών τύπου θερμοπρόσοψης



Εξωτερική τοιχοποιία ισογείου τοιχείων σκυροδέματος: Διογκωμένη γραφιτούχα
πολυστερίνη πάχους οκτώ εκατοστών
Εξωτερική τοιχοποιία γενικά: Διογκωμένη γραφιτούχα πολυστερίνη NEOPOR
EPS100 πάχους δέκα εκατοστών.

9.  ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
Τα εξωτερικά Κουφώματα θα είναι σύμφωνα με τα αρχ. Σχέδια και τη μελέτη
ενεργειακής απόδοσης. Θα είναι αλουμινίου με θερμοδιακοπή, ανοιγόμενα και
ανακλινόμενα με θερμοδιακοπή 24 μμ και τοποθέτηση σήτας. Θα έχουν
απαραιτήτως ατσάλινο περιμετρικό μηχανισμό κλειδώματος πολλαπλών σημείων
πάχους τουλάχιστο 16 μμ.  Θα έχουν τρεις σειρές από ειδικά ελαστικά (EPDM), για
μέγιστη δυνατή στεγάνωση. Δυνατότητα για ψηλή ηχομόνωση έως 46 db.
Xρωματισμός σε απομίμηση ξύλου. Θα τοποθετηθούν διπλοί υαλοπίνακες,
θερμικοί (low e), Ευρωπαϊκής προελεύσεως, πάχους 5mm και 4mm και με διάκενο
12 mm ανάμεσά τους.
Για τις πόρτες θα προβλεφθεί το εξωτερικό γυαλί να είναι ασφαλείας
αντιδιαρρηκτικού τύπου (διπλό με μεμβράνη)

Τα εσωτερικά κουφώματα θα είναι ξύλινα πρεσσαριστά από σουηδική
ξυλεία και κόντρα πλακέ βαμμένα με λάκα σε απόχρωση της απόλυτης επιλογής
της Υπηρεσίας

Δυο ανοίγματα στον όροφο θα είναι τυφλά και θα λειτουργούν ως τοίχοι
trombe. Στα ανοίγματα αυτά μετά την διαμόρφωση της οπτοπλινθοδομής και την
κατασκευή του τοιχίου σκυροδέματος η εξωτερική επιφάνεια θα χρωματιστεί σε
χρώμα όμοιο με αυτό των κουρτινών και θα τοποθετηθεί εξωτερικό κούφωμα
αλουμινίου ιδίας σειράς με τα υπόλοιπα.  Τα κουφώματα αυτά θα πρέπει να
ανοίγουν από την εξωτερική πλευρά, χωρίς εμφανή πόμολα, για τον καθορισμό
τους, και να έχουν  δυνατότητα ανάκλησης τμήματος τους για τον εξαερισμό την
θερμή εποχή του καλοκαιριού. Θα τοποθετηθεί διπλή υάλωση από  υαλοπίνακες
ασφαλείας χαμηλής περιεκτικότητας σε σίδηρο (low iron, tempered) , για χρήση σε
συστήματα συλλογής ηλιακής ενέργειας, Ευρωπαϊκής προελεύσεως, πάχους 5/4
mm .

10.  ΦΩΤΙΣΜΟΣ
Ο γενικός φωτισμός  της αίθουσας γυμναστικής θα πρέπει να έχει μέση

ένταση από 250 lux για τη χαμηλή στάθμη έως 500 lux για την υψηλή στάθμη. Θα
εφαρμοσθεί πολυζωνικό σύστημα με λαμπτήρες φθορισμού οροφής για την καλή
ρύθμιση του φωτός σύμφωνα με την ηλεκτρολογική μελέτη.
Οι διάδρομοι και οι λοιποί χώροι θα φωτίζονται με τύπου κασέτας φωτισμό με
λαμπτήρες φωτισμού οροφής. Οι χώροι υγιεινής με χωνευτά spot στην
ψευδοροφή.

Στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων θα υπάρχει  επιτοίχιος φωτισμός με
απλίκες, έμμεσος φωτισμός με προβολείς από την εμφανή στέγη, και σημειακός
φωτισμός(spot) με κατεύθυνση προς τα κάτω στο κεντρικό περιμετρικό κανάλι



εξαερισμού.  Ο γενικός φωτισμός  θα πρέπει να έχει μέση ένταση από 120 lux για
τη χαμηλή στάθμη έως 250 lux για την υψηλή στάθμη. Η σκηνή θα έχει ελεγχόμενο
φωτισμό από την οροφή (spot) αλλά και προβολείς με ρυθμιζόμενα πτερύγια οι
οποίοι θα φέρονται από των κεντρικό δοκό της στέγης. (ενδ τύπου bright focus 20
small)
Οι χώροι υγιεινής και οι διάδρομοι με χωνευτά spot στην ψευδοροφή.
Η αίθουσα εκθέσεων θα έχει περιμετρικό φωτισμό led με ρυθμιστή έντασης. Ο
σημειακός φωτισμός θα παρέχεται από προβολείς σποτ εξοπλισμένους με
λαμπτήρες χαμηλής τάσης 12 V, με ανακλαστήρα αλουμινίου, ενσωματωμένο
φίλτρο ακτίνων UV και χρωματική θερμοκρασία 3000 kelvin.

Στο εξωτερικό χώρο του κτιρίου θα υπάρχουν απλίκες τοίχου ” στις σκάλες
και τις ράμπες  επιτοίχια φωτιστικά της επιλογής της υπηρεσίας. Για τον
περιβάλλοντα χώρο τα φωτιστικά που περιγράφονται στη μελέτη και θα εγκριθούν
από την Υπηρεσία.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΩΤΟΣ
Το φυσικό φως στην αίθουσα του χώρου εκθέσεων θα ελέγχεται και θα
απομονώνεται πλήρως με διπλή σειρά από κουρτίνες. Μια σειρά ημιδιαφανείς και
μια σειρά για πλήρη συσκότιση.
Στο ισόγειο θα κατασκευασθούν στα ανοίγματα σταθερές ξύλινες περσίδες για την
αντιμετώπιση της θάμβωσης, σύμφωνα με τα σχέδια οι οποίες θα λειτουργούν και
ως κιγκλιδώματα προστασίας των υαλοπετασμέτων. Στο ένα από τα μεγάλα
ανοίγματα της Νοτίου πλευράς θα υπάρχει και τμήμα στερεωμένο στην θύρα
εξόδου ασφαλείας το οποίο θα ανοίγει μαζί με την θύρα.

11.  ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΙ
Ο εξαερισμός και κλιματισμός του χώρου θα γίνεται από περιμετρικούς αγωγούς
στην οροφή κάθε χώρου.  Οι αεραγωγοί θα διακλαδώνονται εντός της ψευδοροφής
περιμετρικά της αιθούσης πολ. χρήσεων και θα είναι μονωμένοι για ηχομόνωση
και θερμομόνωση. Στους χώρους υγιεινής ο κλιματισμός θα παρέχεται με σημειακά
στόμια.

12. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
Τα χρώματα θα είναι ακριλικά σπατουλαριστά. Προ του σπατουλαρίσματος θα γίνει
η αναγκαία προετοιμασία με κατάλληλο αστάρι ανάλογα με τη επιφάνεια
εφαρμογής.
Οι χρωματισμοί θα είναι γαιώδεις με κυρίαρχες φωτεινές ώχρες, και φυσικό χρώμα
ξύλου στα ξύλα της εμφανούς στέγης.
Οι αποχρώσεις των εσωτερικών χρωματισμών θα επιλεγούν από την Υπηρεσία
σε συνεργασία με τον μελετητή.

Τα χρώματα, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό του κτιρίου θα αξιολογηθούν, με
δείγματα επί τόπου, που θα κατασκευασθούν με  βάση τις κατευθύνσεις της
μελέτης και θα επιλεγούν με ευθύνη της επίβλεψης.



13. ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ
Σύμφωνα με τα αρχιτεκτονική μελέτη όπου κατεδαφιστεί η παλαιά περίφραξη
κατασκευασθεί χαμηλός τοίχος από λιθοδομή και πάνω σε αυτή θα τοποθετηθεί
περίφραξη από γαλβανισμένο μορφοσίδηρο τύπου τύπου Ο.Σ.Κ.
Χαρακτηριστικά: Η περίφραξη τύπου ΟΣΚ (Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων),
αποτελείται από προκατασκευασμένα πανέλα (κιγκλιδώματα) γαλβανισμένα εν
θερμώ (ISO1461), ελευθέρου
ύψους 1700 mm. Τα πανέλα κατασκευάζονται από κατακόρυφες λάμες 30/5mm
και ευθύγραμμες ράβδους Φ6mm σχηματίζοντας βροχίδες (αξονικά) 55x132 mm.
Το πλαίσιο κατασκευάζεται από κοιλοδοκό 50/50/3mm και περιλαμβάνει στο πάνω
και στο κάτω μέρος λάμες 30x10mm. Η τελική διάσταση του πανέλου
1500x1850mm.
Οι ορθοστάτες αποτελούνται από κοιλοδοκό 80x80x3mm με πέλμα καθώς και από
ειδικό καπάκι στο πάνω μέρος. Το τελικό τους ύψος είναι 1700mm και
τοποθετούνται ανά 1920mm αξονικά. Το θεωρητικό βάρος της τελικής κατασκευής
είναι περίπου 55,00 kg/τρέχον μέτρο
Εφαρμογές: Η περίφραξη τύπου ΟΣΚ εφαρμόζεται σε όλα τα σχολικά κτίρια.
Υλικό: Χάλυβας S 235 JR (EN10025)
Γαλβάνισμα εν θερμώ: ISO 1461
Υλικά σύνδεσης και στερέωσης: Βύσματα Express M8x90, βαρέως τύπου

14. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Όσο αφορά στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις για την κατασκευή του
νέου κτιρίου στο χώρο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου, επισημαίνονται
συνοπτικά τα εξής: Το κτίριο θα ανεγερθεί στην πόλη Καρπενησίου και θα
αποτελείται από το ισόγειο, εμβαδού 382,48 τ.μ. και ύψους 3.65μ, στο οποίο θα
κατασκευαστεί το λεβητοστάσιο-μηχανοστάσιο, μίνι μπάσκετ, αποδυτήρια και
τουαλέτες του ισογείου και τον Α’ όροφο εμβαδού 385,61 τ.μ και ύψους 4,20 μ.,
στο οποίο θα κατασκευαστεί αίθουσα συνεδριάσεων, αίθουσα εκθέσεων,
αποδυτήρια και τουαλέτες του ορόφου. Στο κτίριο θα κατασκευαστεί ψευδοροφή
στην οποία θα τοποθετηθούν σωληνώσεις και καλώδια των εγκαταστάσεων και οι
αεραγωγοί του κλιματισμού-θέρμανσης. Δεξιά της κεντρικής εισόδου στο ισόγειο
θα τοποθετηθεί η αντλία θερμότητας.
        Στο κτίριο θα γίνουν εναέριες παροχές της ΔΕΗ (παροχή Νο 4) με θεμελιακή
γείωση και του ΟΤΕ. Το κτίριο θα υδροδοτηθεί με καινούργια παροχή από το
δίκτυο του Δήμου Καρπενησίου και θα συνδεθεί με το δίκτυο αποχέτευσης του
Δήμου για την διάθεση των λυμάτων. Στο κτίριο θα γίνεται διάθεση των όμβριων
από την στέγη με κατάλληλους συλλέκτριες όμβριων και κατακόρυφες υδρορροές
οι οποίες οδηγούν τα όμβρια στο ισόγειο στο δίκτυο ομβρίων.
        Στο κτίριο θα τοποθετηθεί σύστημα θέρμανσης- κλιματισμός με
ανακυκλοφορία του αέρα και εξαερισμό όλων των χώρων του ισογείου και
εισαγωγή νωπού προκλιματισμένου αέρα. Τα θερμικά φορτία θα δίνονται στην
μονάδα από λέβητα με καυστήρα πετρελαίου και τα ψυκτικά από την αντλία



θερμότητας, αν χρειαστεί η αντλία θερμότητας θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για
την θέρμανση του κτιρίου, η αντλία θερμότητας χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια. Η
προσαγωγή και η απαγωγή του αέρα θα γίνεται με την βοήθεια αεραγωγών και
στομίων σε κάθε χώρο. Όλο το σύστημα θα ελέγχεται από σύστημα αυτοματισμού
για ρύθμιση της ποσότητας αέρα ανακυκλοφορίας και νωπού αέρα, εσωτερικής
θερμοκρασίας και υγρασίας και θα υπάρχει αντιπαγωτική προστασία.
        Στο κτίριο θα κατασκευαστούν δίκτυο τηλεφώνου και δομημένο δίκτυο data
και internet. Θα υπάρχει μεγαφωνικό σύστημα. Στους κοινόχρηστους χώρους θα
τοποθετηθούν ηχεία στην οροφή ή επίτοιχα για μετάδοση μουσικής κι αναγγελιών.
Τέλος θα υπάρχει σύστημα πυρανίχνευσης σε όλο το κτίριο και χειροκίνητος
συναγερμός αναγγελίας πυρκαγιάς.
        Ο εσωτερικός φωτισμός του κτιρίου θα είναι κατάλληλος για αίθουσες
συνεδριάσεων κι εκθέσεων και θα  πετυχαίνεται το επιθυμητό επίπεδο φωτισμού
των χώρων. Εξωτερικά το κτίριο θα φωτίζεται τόσο στις οδεύσεις και στον υπαίθριο
χώρο όσο και στις όψεις του.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
1) Ο τρόπος κατασκευής, τα χρώματα και οι ποιότητες των υλικών που θα
εφαρμοσθούν στην κατασκευή του έργου, περιγράφονται στο παραπάνω κείμενο,
και επικουρικά αυτού, οι συνημμένες φωτορεαλιστικές απεικονίσεις, έχουν σκοπό
να παρουσιάσουν την γενική εικόνα της μελέτης  και δεν αποτελούν δειγματολόγιο
και οδηγό απόλυτης εφαρμογής. Τα παραπάνω θα επιλεγούν από τους
μηχανικούς της επίβλεψης του έργου βάσει δειγμάτων τα οποία θα
κατασκευασθούν ή θα προσκομισθούν επί τόπου από τον ανάδοχο της
κατασκευής του έργου.
2) Τα φυλλάδια και οι ονομασίες υλικών διαφόρων εταιριών, που ενσωματώθηκαν
στη μελέτη, είναι εντελώς ενδεικτικές, έχουν σκοπό να κατατοπίσουν σχετικά με τις
ποιοτικές απαιτήσεις του έργου, και όχι να αποτελέσουν  μοναδική επιλογή.
3) Τέλος, κρίνεται απαραίτητο κατά την διάρκεια του έργου και όσο προχωρούν οι
εργασίες αποξηλώσεων και επισκευών να υπάρχει η δυνατότητα πιθανής
αναπροσαρμογής των λύσεων και των λεπτομερειών τους σε νέα πιθανά
δεδομένα.






