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Α. Τεχνικι περιγραφι 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Η παροφςα μελζτθ αφορά ςτθν ανακαταςκευι του κερινοφ κινθματογράφου ΑΒ, που 
βρίςκεται ςτθν οδό Θεοτοκοποφλου 34, ςτθν περιοχι Κλωναρίδθ ςτα Ρατιςια, ςτο κζντρο τθσ 
5θσ Δθμοτικισ Κοινότθτασ του Διμου Ακθναίων. Ρρόκειται για ακίνθτο που περικλείεται από 
τισ οδοφσ Θεοτοκοποφλου, Χάνςεν, Τςίλλερ και Δερεχάνθ. 

Η ςυνολικι ζκταςθ του ακινιτου όπου ανικει ο κερινόσ κινθματογράφοσ  είναι 3.316,26 τμ . 
Σε τμιμα αυτοφ του οικοπζδου (Θεοτοκοποφλου 34),  χτίςτθκε  ςτισ αρχζσ του 20ου αιϊνα 
διϊροφθ λικόκτιςτθ οικία με κεραμοςκεπι, μορφολογθμζνθ με τισ αρχζσ του κλαςικιςμοφ. 

Το 1970, με τθν οικοδομικι άδεια 15463/1970, ςε τμιμα του κιπου που ςυνόδευε τθν αρχικι 
οικία, οικοδομείται ο κερινόσ κινθματογράφοσ «Α-Β». Ήταν χωρθτικότθτασ 800 κζςεων, και 
ζνασ από τουσ μεγαλφτερουσ κερινοφσ κινθματογράφουσ τθσ περιοχισ.  

Το 2005 το ακίνθτο περιιλκε ςτθν ιδιοκτθςία του Διμου Ακθναίων.  

 

 

 

2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΙΟΥ  

 

 Χριςεισ 

Διατθρείται θ χριςθ του κερινοφ κινθματογράφου, ενιςχυτικά με χριςθ αναψυκτθρίου 
ςε τμιμα του που κα λειτουργεί κακϋ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ,  προςφζροντασ μια νζα, 
επιπλζον λειτουργία ψυχαγωγίασ.  

 

 Παρεμβάςεισ 

Α.  Στο υφιςτάμενο διϊροφο κτίριο ειςόδου και λαμβάνοντασ υπόψθ τθν γειτνίαςθ με 
τθν διατθρθτζα οικία, που περιλαμβάνει όλεσ τισ απαραίτθτεσ χριςεισ για τθν λειτουργία του 
κερινοφ κινθματογράφου, υλοποιοφνται τα εξισ: 

1. Ραραμζνει το κζλυφοσ - περίγραμμα και θ ζντονθ οριηόντια διάςταςι του. 
Διατθρείται επίςθσ θ αναλογία πλιρουσ και κενοφ (ανοιγμάτων) ςτθν κφρια όψθ, κακϊσ και θ 
προβολι του όγκου του ορόφου ςτθν πίςω όψθ. Διατθρείται θ εςωτερικι διάταξθ με τθν 
κεντρικι, διαμπερι, ευρεία είςοδο, προσ τον υπαίκριο χϊρο, πλαιςιωμζνθ αμφίπλευρα με 
λειτουργικζσ χριςεισ. 

2. Το κεντρικό άνοιγμα τθσ κφριασ όψθσ, ςθματοδοτείται επιπλζον, με τθν τοποκζτθςι 
του ςε εςοχι από τθν οικοδομικι γραμμι, όπου τοποκετείται και το ταμείο. Ράνω ςτον άξονα 
τθσ ευρείασ ηϊνθσ τθσ κεντρικισ ειςόδου, οργανϊνονται αμφίπλευρα, αφενόσ οι χϊροι 
υγιεινισ κοινοφ & ΑμεΑ, αφετζρου διαμορφϊνεται χϊροσ αναψυκτθρίου–καφζ ςτο 
μεγαλφτερο τμιμα του ιςογείου, που όπωσ προειπϊκθκε, κα ζχει τθ δυνατότθτα ανεξάρτθτθσ 
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λειτουργίασ όλο το χρόνο. Το αναψυκτιριο κα διακζτει υπαίκριουσ χϊρουσ ανάπτυξθσ 
τραπεηοκακιςμάτων ςε δφο ςτάκμεσ, ςτο ιςόγειο και ςε τμιμα του δϊματοσ του κτιρίου. Για 
αυτό το λόγο, καταςκευάηεται νζο κλιμακοςτάςιο πρόςβαςθσ ςτον χϊρο προβολισ και ςτο 
δϊμα, με ικανζσ διαςτάςεισ για τθν εξυπθρζτθςθ χϊρου ςυνάκροιςθσ κοινοφ, κακϊσ και 
ανυψωτικοφ κακίςματοσ ΑΜΕΑ. Για να ικανοποιοφνται οι ελάχιςτεσ διαςτάςεισ των οδεφςεων 
διαφυγισ από το δϊμα, καταςκευάηεται επίςθσ εξωτερικι κλίμακα από οπλιςμζνο 
ςκυρόδεμα, ςτθν βόρεια όψθ του κτιρίου. Ραράλλθλα, διαμορφϊνεται ςτθκαίο αςφαλείασ 
ςτο δϊμα. Στθν βόρεια όψθ, το ςτθκαίο αποτελεί ζνασ κάκετοσ κιποσ, ενϊ, ςτθν ανατολικι 
όψθ, ςτο τμιμα που αναλογεί ςτον χϊρο τραπεηοκακιςμάτων, τοποκετείται κιγκλίδωμα από 
ανοξείδωτα ςυρματόςχοινα, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ οπτικι επικοινωνία των κακθμζνων με 
τθν πλατεία του κινθματογράφου. Στθν υπόλοιπθ επιφάνεια του δϊματοσ, τοποκετοφνται Η-Μ 
εγκαταςτάςεισ. 

3. Στθν κφρια όψθ, ενςωματϊνονται κατά μικοσ του νζου χτιςτοφ ςτθκαίου, διάτρθτοι 
τςιμεντόπλινκοι - κλωςτρά.  

Οι διάτρθτοι τςιμεντόπλινκοι τοποκετοφνται και ςτθν ανατολικι όψθ του κτιρίου προσ τθν 
πλατεία, κάνοντασ διαφϊτιςτα τμιματα των όψεων, που αντιςτοιχοφν ςτο νζο κλιμακοςτάςιο 
και ςτθν είςοδο του χϊρου υγιεινισ με πρόςβαςθ από τθν πλατεία.  

 4. Η υφιςτάμενθ μαρκίηα από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, που διατρζχει κατά μικοσ τθν 
κφρια όψθ, αντικακίςταταιαπό νζα μεταλλικι μαρκίηα, ςτο ίδιο φψοσ αλλά μικρότερου 
πλάτουσ, που καλφπτει τθν περιοχι των ανοιγμάτων.  

5. Για τθν ενεργειακι αναβάκμιςθ του κελφφουσ του κτιρίου ειςόδου, κα τοποκετθκεί 
κερμοπρόςοψθ και μόνωςθ ςτο δϊμα. Θα τοποκετθκοφν επίςθσ νζα κουφϊματα, με 
κερμοδιακοπι και ενεργειακοφσ υαλοπίνακεσ. Τα νζα εςωτερικά χωρίςματα κα 
διαμορφωκοφν από ξθρά δόμθςθ, τα δάπεδα κα επιςτρωκοφν με μωςαϊκό και οι εςωτερικζσ 
κλίμακεσ κα επενδυκοφν με μάρμαρο.  

 

Β. Το υπαίκριο τμιμα – πλατεία & οκόνθ του κινθματογράφου, με τον χϊρο ανάπτυξθσ 
κακιςμάτων, αναδιαρρυκμίηεται ςυνολικά:      

 1. Διαμορφϊνονται δφο νθςίδεσ πραςίνου μεγάλων διαςτάςεων, ςε ςυνδυαςμό με 
κακιςτικά και κρυφό φωτιςμό, εμπλουτίηεται το υφιςτάμενο ψθλό και χαμθλό πράςινο και 
τοποκετοφνται νζα παρτζρια είτε κατά μικοσ των τα πλαϊνϊν ορίων, είτε με χϊμα 
εγκιβωτιςμζνο ςε λαμαρίνα.  

2. Στον περιβάλλοντα χϊρο διαφοροποιοφνται τα δάπεδα ανάλογα με τθν χριςθ: ξφλινο 
deck για τον κεντρικό διάδρομο ειςόδου- εξόδου, αντιολιςκθτικό δάπεδο ςκυροδζματοσ για 
τισ πλαϊνζσ οδεφςεισ, χυτό αντιολιςκθτικό δάπεδο τφπου βοτςαλωτό με ζγχρωμα ςκφρα 
περιμετρικά του κτιρίου και τζλοσ, κάλυψθ από χαλίκι – διαπερατό υλικό ςε όλο τον χϊρο 
ανάπτυξθσ κακιςμάτων. Πλοι οι χϊροι και οι διαδρομζσ είναι προςπελάςιμεσ από ΑμεΑ. 

3. Στον υπαίκριο χϊρο ανάπτυξθσ τραπεηοκακιςμάτων του αναψυκτθρίου, 
διαμορφϊνεται μεταλλικι πζργκολα από ςωλθνωτζσ διατομζσ και πλζγμα, προκειμζνου να 
εξαςφαλίηεται ςκίαςθ από αναρριχόμενα φυτά.  

4. Στο βορινό όριο του οικοπζδου διατθρείται θ περίφραξθ από τοιχίο μπετόν, ενϊ 
επιχρίεται με αδρό επίχριςμα, προκειμζνου να αναπτυχκοφν επάνω του αναρριχόμενα φυτά. 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 
ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΑΦΟΥ ΑΒ 

 

 

 ΣΕΛΙΔΑ | 4 

 

Στο όριο με τθν διατθρθτζα οικία, διατθροφνται και εμπλουτίηονται τα υφιςτάμενα χαμθλά 
παρτζρια. 

5. Τζλοσ, διατθρείται και επιςκευάηεται θ φζρουςα καταςκευι από οπλιςμζνο 
ςκυρόδεμα τθσ οκόνθσ, τοποκετείται νζα επιφάνεια προβολισ και διαμορφϊνεται τμιμα 
υπερυψωμζνθσ ςκθνισ. 

 

 

3. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

Η εκτζλεςθ του ζργου περιλαμβάνει : 

α) τισ κακαιρζςεισ των υφιςταμζνων τοίχων και επιχριςμάτων του ιςόγειου και του α’ 
ορόφου, τθν αδιατάρακτθ κοπι ςε μαρκίηεσ ςε οριςμζνεσ περιοχζσ  του ιςογείου και του αϋ 
ορόφου, τθν αποξιλωςθ όλων των υφιςτάμενων κουφωμάτων και επιςτρϊςεων & τθν 
αποξιλωςθ όλων των υφιςτάμενων δικτφων. 

β) τθν ενίςχυςθ το φζροντα οργανιςμοφ βάςει τθσ ςτατικισ μελζτθσ εφαρμογισ και τθν 
καταςκευι δφο νζων κλιμακοςταςίων. 

γ) τθν καταςκευι δρομικϊν και διπλϊν δρομικϊν τοιχοποιιϊν με επίχριςμα ι επζνδυςθ 
αυτϊν με πλακίδια ςε ιςόγειο και όροφο, 

δ) τθν επζνδυςθ όλων των εξωτερικϊν πλευρϊν τθσ εξωτερικισ τοιχοποιίασ του κτιρίου 
με ςφςτθμα κερμοπρόςοψθσ, 

ε) τθν κερμομόνωςθ και ςτεγάνωςθ των δωμάτων ιςογείου και α’ ορόφου με όλεσ τισ 
απαραίτθτεσ ςτρϊςεισ υλικϊν, 

ςτ) τθν καταςκευι τοιχοπεταςμάτων από γυψοςανίδεσ, απλζσ, άνκυγρεσ, πυράντοχεσ, 
μετά τθσ επζνδυςθσ αυτϊν με πλακίδια, όπου απαιτείται, ςε όλουσ τουσ ορόφουσ, 

η) τθν επίςτρωςθ των δαπζδων με, δάπεδο μωςαϊκοφ, μάρμαρο, και κεραμικά πλακίδια, 
και τθσ υποδομισ αυτϊν (γαρμπιλοδζματα, κλπ), 

θ) τθν τοποκζτθςθ τυποποιθμζνων ελαφρϊν διαχωριςτικϊν για τουσ χϊρουσ υγιεινισ, 

κ) τθν καταςκευι όλων των τφπων ψευδοροφϊν γυψοςανίδων, 

ι) τθν τοποκζτθςθ ξφλινων πρεςςαριςτϊν κυρϊν μονόφυλλων ι δίφυλλων, υαλόκυρων 
κακϊσ και των μθχανιςμϊν αυτϊν (μπάρεσ  πανικοφ, ςυςτιματα επαναφοράσ, κλπ.) ςτα 
ανοίγματα εςωτερικϊν χϊρων, 

ια)τθν τοποκζτθςθ κουφωμάτων αλουμινίου, μεταλλικϊν κυρϊν και υαλόκυρων 
μονόφυλλων ι δίφυλλων κακϊσ και των μθχανιςμϊν αυτϊν (μπάρεσ  πανικοφ, ςυςτιματα 
επαναφοράσ, κλπ.)ςτα ανοίγματα εξωτερικϊν χϊρων, 

ιβ)τθν τοποκζτθςθ μεταλλικϊν ρολϊν αςφαλείασ, κακϊσ και των μθχανιςμϊν αυτϊν ςτα 
εξωτερικά ανοίγματα & όπου προβλζπεται , 

ιγ) τθν επζνδυςθ με κεραμικά πλακίδια ςτουσ τοίχουσ των χϊρων υγιεινισ 
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ιδ) τθν τοποκζτθςθ όλων των μεταλλικϊν καταςκευϊν:  τα κιγκλιδϊματα των ςτθκαίων 
του κτιρίου ςε όλα τα επίπεδα, αυτϊν που απαιτοφνται για όλα τα κλιμακοςτάςια του κτθρίου, 
τθν πζργκολα ςτο ιςόγειο, τθν υποδομι ςτιριξθσ τθσ οκόνθσ και τθν νζα μαρκίηα, 

ιε) τουσ χρωματιςμοφσ όλων των χϊρων του αναψυκτθρίου και του κινθματογράφου και 
όλων των μεταλλικϊν θ ξφλινων καταςκευϊν, 

ιςτ) τον απαιτοφμενο ξφλινο μόνιμο εξοπλιςμό του bar του αναψυκτιριου και τουσ 
πάγκουσ εκδοτθρίου και χϊρου ειςόδου. Τθν  υποδομι  των  δικτφων  που  αφοροφν  τθν  
φδρευςθ,  τθν αποχζτευςθ, τθν πυροπροςταςία, τον κλιματιςμό κακϊσ και των ιςχυρϊν και 
των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων. 

ιε) τθν διαμόρφωςθ επιφανειϊν από διάτρθτουσ τςιμεντόπλινκουσ – κλωςτρά, ςτο 
ςτθκαίο τθσ πρόςοψθσ και ςτθν ανατολικι όψθ του κτιρίου, 

Ιη) τισ διαμορφϊςεισ τθσ πλατείασ με τθν διαμόρφωςθ των διαφόρων επιφανειϊν 
δαπζδων και με τθν υποδομι τουσ, τθν καταςκευι των παρτεριϊν ςε ςυνδυαςμό με μόνιμα  
κακίςματα, τθν καταςκευι τθσ οκόνθσ και τζλοσ τθν φφτευςθ όλων των χϊρων πραςίνου. 
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Α. Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ Οικοδομικϊν Εργαςιϊν 

 

1.  Ρροεργαςίεσ Κακαιρζςεισ -Χωματουργικά 

 

 Κακαιρζςεισ - αποξθλϊςεισ 

Οι κακαιρζςεισ και αποξθλϊςεισ κα γίνουν με όλουσ τουσ κανόνεσ αςφαλείασ. Τα  
άχρθςτα  υλικά  κα  ςυςςωρευτοφν  ςε  κατάλλθλο  μζροσ  εντόσ  του οικοπζδου, ςε 
ςυνεννόθςθ με τθν επίβλεψθ, προσ φόρτωςθ. Η αποκομιδι κα γίνει ςε ενδεδειγμζνουσ προσ 
τοφτο  χϊρουσ,  όπου  αυτόεπιτρζπεται  (χωματερζσ  κλπ.). Των κακαιρζςεων κα προθγθκεί θ 
διευκζτθςθ όλων των διελαυνόντων εντόσ του επιχρίςματοσ καλωδιϊςεων, ςωλθνϊςεων κλπ. 

Γενικά ςφμφωνα με τα ςχζδια κακαιρζςεων – αποξθλϊςεων κα αποξθλωκοφν όλα τα 
κουφϊματα, κα κακαιρεκοφν όλεσ οι τοιχοποιίεσ πλιρωςθσ με τα επιχρίςματα και τισ 
επενδφςεισ τουσ, τα επιχρίςματα από τον φζροντα οργανιςμό, τόςο κατακόρυφα όςο και 
οριηόντια, όλεσ οι πλθρϊςεισ και επιςτρϊςεισ δαπζδων και κα αποκαλυφκεί ο φζρων 
οργανιςμόσ. Επιπλζον κα κακαιρεκοφν τμιματα του φζροντα οργανιςμοφ με αδιατάρακτθ 
κοπι.  

 

 Χωματουργικά 

Οι χωματουργικζσ εργαςίεσ, δθλαδι οι τοπικζσ εκςκαφζσ για τθ διαμόρφωςθ τωννζων 
κεμελίων και τθν εξυγίανςθ των λοιπόν κεμελίων και οι επιχϊςεισ μετά τθ ςκυροδζτθςθ τθσ 
κεμελίωςθσ και των περιμετρικϊν τοιχωμάτων, κα εκτελεςκοφν ςφμφωνα με τθ Στατικι 
Μελζτθ του ζργου. 

 

Στισ περιοχζσ όπου προβλζπονται φυτεφςεισ ςτον περιβάλλοντα χϊρο, μετά τθν 
ολοκλιρωςθ των ςτεγανϊςεων, κα γίνει επίχωςθ με υγιι προϊόντα εκςκαφισ και από πάνω 
κα τοποκετθκεί κακαρό και υγιζσ κθπευτικό χϊμα ςε βάκοσ περίπου 40cm. 
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2. Σκυροδζματα - κονιοδζματα 

 

Ο φζρων οργανιςμόσ του ζργου κα καταςκευαςτεί/επιςκευαςτεί από οπλιςμζνο 
ςκυρόδεμα ςφμφωνα με τθ Στατικι Μελζτθ Εφαρμογισ. Στθν κατθγορία αυτι των εργαςιϊν 
περιλαμβάνονται και οι καταςκευζσ όλων των ςτοιχείων από ςκυρόδεμα βϋ φάςθσ (μθ 
φζροντα ςτοιχεία) όπωσ (ενδεικτικά): ςτθκαία δϊματοσ και περιβάλλοντα χϊρου, τοίχωμα 
περίφραξθσ, φρεάτια, απολιξεισ shafts δϊματοσ κτιρίων και περιβάλλοντα χϊρου κλπ. 

 

Με κυψελωτό κονιόδεμα των 250 kg τςιμζντου/m3, βάρουσ 400-600 kg/m3, κα 
διαμορφωκοφν οι ρφςεισ απορροισ ομβρίων ςτο δϊμα του ιςογείου και θ υπόβαςθ του 
δαπζδου του α’ ορόφου ςφμφωνα με τισ καταςκευαςτικζσ τομζσ των επιμζρουσ κτιρίων 
(χαρακτθριςτικζσ λεπτομζρειεσ μόνωςθσ δϊματοσ κτιρίων οι Λ102 εωσ Λ104 με ςιμανςθ 
ελαφρομπετόν ρφςεων). Για τισ ςτάκμεσ του κυψελωτοφ κονιοδζματοσ ςτα δϊματα των 
κτιρίων βλζπε γενικά ςχζδια Α102, Α103. 

 

Σε οριςμζνα δάπεδα, κυρίωσ ςε τμιματα του ιςογείου, κα γίνει πλιρωςθ οριηοντίωςθσ 
από γαρμπιλόδεμα C 16/20 ςε πάχοσ ςτρϊςθσ 5-8cm, ςφμφωνα με τα αναγραφόμενα 
υψόμετρα ςτα γενικά ςχζδια κατόψεων και τομϊν τθσ μελζτθσ. Το γαρμπιλόδεμα κα είναι 
οπλιςμζνο με δομικό πλζγμα τφπου Darring T131 STIV. Η επεξεργαςία τθσ νωπισ επιφάνειασ 
του γαρμπιλοδζματοσ περιγράφεται ςτθν Ενότθτα 11 “ΔΑΡΕΔΑ” του παρόντοσ κεφαλαίου. 
Ραρομοίωσ, και θ επεξεργαςία με κτζνα για τθ διαμόρφωςθ επιφάνειασ ραβδωτοφ 
ςκυροδζματοσ ςτουσ διαδρόμουσ τθσ πλατείασ. 
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3. Τοιχοδομζσ 

 

 Εξωτερικζσ οπτοπλινκοδομζσ 

Οι εξωτερικοί περιμετρικοί τοίχοι του κτιρίου , κα πρζπει να καλφπτει τισ ανάγκεσ 
μορφολογίασ των όψεων, ςφμφωνα με τα γενικά ςχζδια και τισ καταςκευαςτικζσ τομζσ (βλζπε 
ςχζδια Α101, Α102 και Α301, Α302 τθσ Μελζτθσ). Γενικϊσ, προβλζπεται ανζγερςθ διπλϊν 
οπτοπλινκοδομϊν (με ενδιάμεςο διάκενο 1-5 cm) και κατ’ εξαίρεςθ μονι δρομικι 
οπτοπλινκοδομι, ςφμφωνα με τα γενικά ςχζδια κατόψεων, και κα χρθςιμοποιθκοφν 
οπτόπλινκοι του άρκρου 3.1 διαςτάςεων 9x12x19 cm ι 9x9x12 cm. 

Στουσ εξωτερικοφσ τοίχουσ τοποκετείται από τθν ζξω πλευρά ςφςτθμα κερμομόνωςθσ 
με τελικι επίςτρωςθ ειδικϊν κονιαμάτων και ενιςχυτικϊν ςυνκετικϊν πλεγμάτων 

 

 Εξωτερικζσ πλινκοδομζσδιακοςμθτικϊν διάτρθτων τςιμεντόλικων 

Το ςτθκαίο τθσ πρόςοψθσ ςτο δϊμα ιςογείου το κτιρίου κακϊσ και τμιματα τθσ όψθσ 
προσ τθν πλατεία διαμορφϊνεται με διάτρθτουσ διακοςμθτικοφσ τςιμεντόλικουσ τθσ 
διαςτάςεων 31/20/6cm.  

Οι τοιχοποιίεσ με διακοςμθτικοφσ τςιμεντόλικουσ οπλίηονται με πλζγμα ενίςχυςθσ 
τοιχοποιίασ τφπου Catnic 

Στουσ εξωτερικοφσ τοίχουσ διακοςμθτικϊν τςιμεντόλικων τοποκετείται από τθν ζξω 
πλευρά θ τελικι επίςτρωςθ του ςυςτιματοσ κερμομόνωςθσ ειδικϊν κονιαμάτων και 
ενιςχυτικϊν ςυνκετικϊν πλεγμάτων ϊςτε να υπάρχει ομοιομορφία με τουσ ςυνορεφοντεσ 
εξωτερικοφσ τοίχουσ 

 

 Συνδετικι φλθ τοιχοδομϊν 

Στισ παραπάνω περιπτϊςεισ τοιχοδομϊν, κα χρθςιμοποιθκεί τςιμεντοαςβεςτοκονίαμα 
με 0,04 m3 αςβζςτθ και 150 kg/m3 τςιμζντο κοινό. Εναλλακτικά είναι αποδεκτι θ χριςθ τθσ 
ζτοιμθσ από το εμπόριο ςυνδετικισ φλθσ.    

 

 Διαηϊματα και ανϊφλια από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα 

Σε όλεσ τισ τοιχοδομζσ κα γίνουν ενιςχφςεισ με οριηόντια διαηϊματα (ςενάη) και ανϊφλια 
(πρζκια) από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα C 16/20 με οπλιςμό S500s 4Φ10 για τουσ δρομικοφσ 
τοίχουσ και 6Φ10 για τουσ διπλοφσ δρομικοφσ, με ςυνδετιρεσ Φ8 ανά 200mm. Πλα τα 
διαηϊματα και ανϊφλια κα ζχουν πάχοσ τουλάχιςτον 150 mm. 

Τα διαηϊματα καταςκευάηονται ςε τυφλοφσ τοίχουσ ανά 1,00m περίπου κατά το φψοσ 
κακϊσ και ςτο φψοσ των κουφωμάτων (ανϊφλια). Ππου προβλζπονται μεμονωμζνα 
παράκυρα, κα καταςκευαςτοφν ςενάη ςτο φψοσ τθσ ποδιάσ. 
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4. Επιχρίςματα 

 

 Επιχρίςματα τριπτισ μαρμαροκονίασ 

Πλοι οι κτιςτοί τοίχοι κα επιχριςκοφν ςε τρεισ ςτρϊςεισ, με πρϊτθ «πεταχτι» δεφτερθ 
«λάςπωμα» και τρίτθ με τριπτι μαρμαροκονία. Και οι τρεισ ςτρϊςεισ κα είναι ενιςχυμζνεσ με 
150kg τςιμζντου ανά m3. Ρριν τθν επίχριςθ κα γίνουν οι παρακάτω εργαςίεσ: 

α) Πλεσ οι ελεφκερεσ ακμζσ, οριηοντίωσ και κακζτωσ κα οπλιςκοφν με γωνιόκρανο από 
γαλβανιςμζνο χάλυβα ενδεικτικοφ τφπου CATNIC. 

β) Στα ςθμεία ςυνεπίπεδθσ ςυμβολισ τοίχου με οπλιςμζνο ςκυρόδεμα κα τοποκετθκοφν 
λωρίδεσ ελάχιςτου πλάτουσ 20cm από δικτυωτό χαλυβδόφυλλο γαλβανιςμζνο (Nervo-metal) 
ενδεικτικοφ τφπου CATNIC. 

γ) Θα ζχουν τοποκετθκεί οι κάςεσ ι και ψευδόκαςεσ των κουφωμάτων. 

δ) Θα ζχουν τοποκετθκεί τα κουτιά διακοπτϊν, πριηϊν και διακλαδϊςεων τθσ θλεκτρικισ 
εγκατάςταςθσ, ςε πλιρθ ευκυγράμμιςθ με τισ κάςεσ, ϊςτε να αποτελζςουν οδθγοφσ 
επιπεδότθτασ των επιχριςμάτων. 

ε) Θα ζχει τοποκετθκεί οτιδιποτε άλλο εξάρτθμα που ςχετίηεται με τισ Η/Μ 
εγκαταςτάςεισ, που κα είναι τελικά ςυνεπίπεδο με τα επιχρίςματα. 

Γενικϊσ όλοι οι τοίχοι κα επιχριςκοφν μζχρι τθν οροφι ανεξαρτιτωσ αν προβλζπεται 
ψευδοροφι. Επίχριςμα δεν προβλζπεται όπου υπάρχει ςφςτθμα κερμοπρόςοψθσ, ςτισ 
οροφζσ του ιςογείου και α’ ορόφου όπου προβλζπεται ψευδοροφι, κακϊσ και ςε όλα τα 
ςτθκαία του περιβάλλοντοσ χϊρου, τα οποία είτε είναι από εμφανζσ ςκυρόδεμα είτε 
επιχρίονται με επίχριςμα πεταχτισ τςιμεντοκονίασ . 

Σε χϊρουσ (κυρίωσ υγιεινισ) όπου προβλζπεται επζνδυςθ τοίχων με κεραμικά πλακίδια 
κακϊσ και όπου προβλζπεται επζνδυςθ με γυψοςανίδα, τα επιχρίςματα δεν κα ζχουν τθν 3θ 
ςτρϊςθ (μαρμαροκονία) αλλά θ δεφτερθ (λάςπωμα) κα είναι απολφτωσ επίπεδθ και 
κατακόρυφθ. 

Η πρϊτθ ςτρϊςθ («πεταχτι») κα είναι από τςιμεντοκονία των 450kg κοινοφ τςιμζντου 
χωρίσ αςβζςτθ εφ’ όςον καλφπτει επιφάνειεσ οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ.  

Πλα τα επιχρίςματα κα ζχουν ελάχιςτο πάχοσ 20mm και μζγιςτο 30mm. Σε πάχοσ πζραν 
των 30mm απαιτείται θ τοποκζτθςθ πλζγματοσ επιχριςμάτων ςε όλθ τθν επιφάνεια. 

 

 Επιχρίςματα πεταχτισ τςιμεντοκονίασ 

Πλοι οι τοίχοι των ψθλϊν παρτεριϊν κα επιχριςκοφν ςε τρεισ ςτρϊςεισ, με πρϊτθ 
«πεταχτι» δεφτερθ «λάςπωμα» και τρίτθ με πεταχτι τςιμεντοκονία. Και οι τρεισ ςτρϊςεισ κα 
είναι ενιςχυμζνεσ με 150kg τςιμζντου ανά m3.. Και οι τρεισ ςτρϊςεισ κα είναι ενιςχυμζνεσ με 
150kg τςιμζντου ανά m3.Ρριν τθν επίχριςθ κα γίνουν οι παρακάτω εργαςίεσ: 

α) Πλεσ οι ελεφκερεσ ακμζσ, οριηοντίωσ και κακζτωσ κα οπλιςκοφν με γωνιόκρανο από 
γαλβανιςμζνο χάλυβα ενδεικτικοφ τφπου CATNIC. 
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β) Θα ζχουν τοποκετθκεί τα κουτιά διακοπτϊν, πριηϊν και διακλαδϊςεων τθσ θλεκτρικισ 
εγκατάςταςθσ, ϊςτε να αποτελζςουν οδθγοφσ επιπεδότθτασ των επιχριςμάτων. 

γ) Θα ζχει τοποκετθκεί οποιοδιποτε άλλο εξάρτθμα που ςχετίηεται με τισ Η/Μ 
εγκαταςτάςεισ και κα είναι τελικά ςυνεπίπεδο με τα επιχρίςματα. 

 

 Χριςθ ζτοιμων κονιαμάτων 

Τα παραπάνω επιχρίςματα, για λόγουσ ταχφτθτασ και κακαριότθτασ εργοταξίου, είναι δυνατόν 
να εκτελεςκοφν με χριςθ ζτοιμων κονιαμάτων αναγνωριςμζνθσ εταιρείασ παραγωγισ τουσ,  
δεδομζνου ότι: 

Δεν απαιτείται προςκικθ αςβζςτθ. 

Είναι ςτακερισ κοκκομετρικισ ςφνκεςθσ. 

Είναι πιςτοποιθμζνα. 

Τα αδρανι υλικά προζρχονται από υγιι πετρϊματα. 

Επιδζχονται προςκικθ βελτιωτικϊν μάηασ. 

Κατά τθν ανάμιξθ – παραςκευι απαιτείται προςκικθ μόνο νεροφ. 

Η παραςκευι γίνεται με μθχανικό αναμικτιρα ελεγχόμενθσ παραγωγισ κονιάματοσ, όςο 
απαιτείται από το ςυνεργείο για άμεςθ ανάλωςθ ςε κάκε περίπτωςθ. 

Η πρϊτθ φλθ είναι αςφαλϊσ προφυλαγμζνθ ςε ςτεγανό ςιλό που τροφοδοτεί αυτόματα τον 
αναμικτιρα. 

Τζλοσ, για τα κονιάματα αυτά, αν κα χρθςιμοποιθκοφν, ο Ανάδοχοσ δεν κα δικαιοφται 
πρόςκετθ αποηθμίωςθ. 

 

 Επίχριςμα τριπτισ τςιμεντοκονίασ 

Εφαρμόηεται ςτθ ςτζψθ των ςτθκαίων και τοιχίων παρτεριϊν που δεν δζχονται τελικι 
επίςτρωςθ με μάρμαρο. Είναι τριϊν ςτρϊςεων από τισ οποίεσ θ πρϊτθ (πεταχτι) από 
τςιμεντοκονίαμα των 450kg τςιμζντου/m3 με προςκικθ γαλακτϊματοσ ρθτίνθσ LATEX, θ 
δεφτερθ (λάςπωμα) πάχουσ 15mm με το ίδιο τςιμεντοκονίαμα και θ τρίτθ (τριπτι) με 
τςιμεντοκονίαμα των 600 kg τςιμζντου/m3 με προςκικθ τθσ ίδιασ ρθτίνθσ.  
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5. Ξθρά δόμθςθ 

 

 Γενικά 

Ρροβλζπονται τα παρακάτω χωρίςματα ι επενδφςεισ ξθράσ δόμθςθσ: 

α)Εςωτερικά χωρίςματα από, ςε υγροφσ χϊρουσ του ιςογείου, πάχουσ 10 cm.  

β)Εςωτερικά χωρίςματα από ανκυγρζσ γυψοςανίδεσ με ςφςτθμα ξθράσ δόμθςθσ, ςε 
υγροφσ χϊρουσ του ιςογείου, πάχουσ 15, 20, 30cm. Συνίςτανται από διπλζσ ανκυγρζσ 
γυψοςανίδεσ, με διπλό ςκελετό πάχουσ 5cm και διάκενο 0, 5, ι 15cm. 

γ) Εςωτερικά χωρίςματα απλϊν γυψοςανίδων με ςφςτθμα ξθράσ δόμθςθσ, ςτουσ 
χϊρουσ του ιςογείου και αϋ ορόφου, πάχουσ10cm. 

δ)Εςωτερικά χωρίςματα από απλζσ γυψοςανίδεσ ςτουσ χϊρουσ του ιςογείου, πάχουσ 
20cm. Συνίςτανται από αμφίπλευρο χϊριςμα γυψοςανίδων με διπλό ςκελετό πάχουσ 5cm και 
διάκενο 5 cm. 

ε) Επζνδυςθ διπλισ γυψοςανίδασ ςτα ςθμεία ςυμβολισ τοίχων ξθράσ δόμθςθσ με 
ςτοιχεία φζροντοσ οργανιςμοφ ςτο ιςόγειο 

ςτ) Ελαφρά χωρίςματα & ανάλογεσ κφρεσ βιομθχανικοφ τφπου, από ςυνκετικζσ ρθτίνεσ 
τφπου HPL ςτουσ υγροφσ χϊρουσ του ιςογείου 

η) Εξωτερικά χωρίςματα τςιμεντοςανίδασ ςτθν περιοχι τθσ οκόνθσ προβολισ 

 

 Ελαφρά χωρίςματα γυψοςανίδασ 

Τα χωρίςματα από κοινι ι ανκυγρι ι πυράντοχθ γυψοςανίδα κα καταςκευαςκοφν με 
χριςθ πιςτοποιθμζνου & ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ, αναγνωριςμζνου οίκου. Αποτελοφνται 
από μεταλλικό ςκελετό και διπλι ςτρϊςθ γυψοςανίδασ αμφίπλευρα, που βιδϊνεται επάνω 
του. Ο ςκελετόσ ςυνδζεται με τα υπάρχοντα δομικά ςτοιχεία (οροφζσ, δάπεδα) και αποτελεί 
τον φζροντα οργανιςμό των γυψοςανίδων. Στο κενό ανάμεςα ςτισ δφο διπλζσ επιςτρϊςεισ 
τοποκετείται μονωτικό (για κερμομόνωςθ, θχομόνωςθ, πυροπροςταςία), ι και ςωλθνϊςεισ 
για θλεκτρολογικζσ και υδραυλικζσ εγκαταςτάςεισ. Για τοίχουσ μεγάλου μικουσ πρζπει να 
προβλζπονται αρμοί διαςτολισ – ςυςτολισ ανά 15m (DIN 18181). 

Πλοι οι ςτρωτιρεσ και ορκοςτάτεσ που ζρχονται ςε επαφι με τα υπάρχοντα δομικά 
ςτοιχεία πρζπει να τοποκετοφνται πάνω ςε ελαςτικό παρζμβυςμα (2 κορδόνια) ι ςε ελαςτικι 
ταινία. 

Σε περίπτωςθ που απαιτείται υψθλόσ ςυντελεςτισ θχομόνωςθσ πρζπει ο αρμόσ ζνωςθσ 
να ςφραγιςτεί πλιρωσ με ελαςτικό παρζμβυςμα, ςφμφωνα με το DIN 4109, Μζροσ 1, Κεφ. 5.2. 

Τα μεταλλικά προφίλ ςτερεϊνονται με ειδικζσ βίδεσ και βφςματα ςε όλα τα ςυνορεφοντα 
δομικά ςτοιχεία ςε αποςτάςεισ μικρότερεσ του 1,00m και το λιγότερο ςε 3 ςθμεία. 

Η εργαςία τοποκζτθςθσ ακολουκεί τθν παρακάτω ςειρά: 

α. Χάραξθ του υπό καταςκευι χωρίςματοσ ςτο δάπεδο, ςτθν οροφι και ςτουσ τοίχουσ 

 β. Στερζωςθ των ςτρωτιρων ςε οροφι και δάπεδο . 
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Μεταλλικοί ςκελετοί: Ρροφίλ ςτρωτιρων UW 50 κατά DIN 18182. 

γ. Σφνδεςθ ορκοςτατϊν και ςτρωτιρων. 

 Μεταλλικοί ςκελετοί: Οι ορκοςτάτεσ 75mm, τοποκετοφνται όρκιοι μζςα ςτουσ 
ςτρωτιρεσ 75mm με το άνοιγμά τουσ προσ μία κατεφκυνςθ ςε απόςταςθ των 60 cm και 
ςυνδζονται με πριτςίνωμα. 

 Οι ακραίοι ορκοςτάτεσ πρζπει πάντα να ςτερεϊνονται ςτουσ τοίχουσ ι ςε άλλα δομικά 
ςτοιχεία όπου εφάπτονται. 

δ. Η επίςτρωςθ τθσ μιασ πλευράσ του ςκελετοφ γίνεται με όρκια τοποκετοφμενεσ 
γυψοςανίδεσ. Οι οριηόντιοι αρμοί πρζπει να μετατίκενται. Οι αποςτάςεισ ςτιριξθσ για βίδεσ 
είναι 25cm ενϊ τθσ πρϊτθσ αυξάνεται ςτα 3 x 25 = 75cm. Δεν επιτρζπεται να γίνεται ζνωςθ 
γυψοςανίδων (αρμοί) ςτθν ςυνζχεια ορκοςτατϊν, ςτουσ οποίουσ ςτερεϊνεται το κάςωμα 
κφρασ. Η ζνωςθ των γυψοςανίδων πρζπει να γίνεται πάντα ςτο μεςαίο ορκοςτάτθ, ςτο 
υπζρκυρο. 

ε. Κατόπιν, τοποκετείται  το μονωτικό υλικό, οι θλεκτρολογικζσ και υδραυλικζσ 
εγκαταςτάςεισ ςτο εςωτερικό του τοίχου. 

ςτ. Τζλοσ, γίνεται θ επίςτρωςθ τθσ δεφτερθσ πλευράσ του τοίχου με κοινζσ, ανκυγρζσ ι 
πυράντοχεσ γυψοςανίδεσ και με μετάκεςθ αρμϊν. 

η. Ρριν τθν τελικι επίςτρωςθ κα γίνει ςτεγανωτικι επάλειψθ με το ανάλογο υλικό, ςτισ 
επιφάνειεσ τθσ πρϊτθσ εςωτερικισ γυψοςανίδασ. 

Το ςτοκάριςμα των αρμϊν, γίνεται με ειδικό λεπτόκοκκο υλικό. Στθν περίπτωςθ διπλισ 
ςτρϊςθσ πρζπει να ςτοκάρεται και θ πρϊτθ ςτρϊςθ. Πταν προβλζπεται επάλειψθ με βερνίκι, 
τότε οι γυψοςανίδεσ πρζπει να ςτοκάρονται μετά τθν ςτεγάνωςθ. 

 

 Στθρίξεισ επί των χωριςμάτων ξθράσ δόμθςθσ 

Ππου απαιτοφνται ςτθρίξεισ αντικειμζνων μικροφ βάρουσ, επί των χωριςμάτων ξθράσ 
δόμθςθσ, κα ζχει ενιςχυκεί ο ςκελετόσ ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του οίκου παραγωγισ 
του ςυςτιματοσ, με πρόςκετεσ διατομζσ ςτισ αναγκαίεσ κζςεισ και κα γίνει χριςθ ανάλογων 
μικροχλικϊν ςτιριξθσ κατάλλθλων για γυψοςανίδεσ (εκτονοφμενα βφςματα αγκφρωςθσ με 
κατάλλθλεσ βίδεσ) που προτείνει ο καταςκευαςτισ. 

 

 Ελαφρά χωρίςματα- πάνελ WC 

Στουσ χϊρουσ WC , κα τοποκετθκοφν ςυςτιματα ελαφρϊν διαχωριςτικϊν, βιομθχανικοφ 
τφπου, από πανζλα HPL , πάχουσ 12mm, και φψοσ χωριςμάτων ζωσ 2,20μ. 

Το ςφςτθμα περιλαμβάνει προφίλ ςτζψθσ, κάςα πόρτασ, & λοιπά προφίλ ςτιριξθσ (“full 
frame”) αλουµινίου (άβαφα ι θλεκτροςτατικά βαµµζνα ςε απόχρωςθ RAL τθσ επιλογισ τθσ 
επίβλεψθσ. 

υκµιηόµενα ποδαρικά ςτιριξθσ, ςτο δάπεδο (ρφκµιςθ από 130mm ζωσ 170mm), 
µεντεςζδεσ self closing και κλειδαριά µε ζνδειξθ (χωρίσ κλειδί) µε δυνατότθτα ανοίγματοσ απ’ 
ζξω. Πλα τα  εξαρτιµατα κα είναι ανοξείδωτα S.STEEL AISI 304.  
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Οι διαςτάςεισ των χωριςμάτων κα είναι ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ και κα 
ζρκουν ζτοιμα προσ ςυναρμολόγθςθ ςτο ζργο. 

 

 Ελαφρά χωρίςματα τςιμεντοςανίδασ 

Τα χωρίςματα από κοινι τςιμεντοςανίδα, κα καταςκευαςκοφν με χριςθ ολοκλθρωμζνου 
ςυςτιματοσ αναγνωριςμζνου οίκου. Αποτελοφνται από μεταλλικό ςκελετό και τςιμεντοςανίδα 
που βιδϊνεται επάνω του. Η ςτρϊςθ τςιμεντοςανίδασ είναι μονι. Ο ςκελετόσ ςυνδζεται με τα 
υπάρχοντα δομικά ςτοιχεία και αποτελεί τον φζροντα οργανιςμό των τςιμεντοςανίδων. Στθν 
εξωτερικι πλευρά του ςυςτιματοσ εφαρμόηεται επίχριςμα ειδικϊν κονιαμάτων με οπλιςμό 
ενιςχυτικοφ πλζγματοσ. 

Πλοι οι ςτρωτιρεσ και ορκοςτάτεσ που ζρχονται ςε επαφι με τα υπάρχοντα δομικά 
ςτοιχεία πρζπει να τοποκετοφνται πάνω ςε ελαςτικό παρζμβυςμα (2 κορδόνια) ι ςε ελαςτικι 
ταινία. 

Τα μεταλλικά προφίλ ςτερεϊνονται με ειδικζσ βίδεσ και βφςματα ςε όλα τα ςυνορεφοντα 
δομικά ςτοιχεία ςε αποςτάςεισ μικρότερεσ του 1,00m και το λιγότερο ςε 3 ςθμεία. 

Η εργαςία τοποκζτθςθσ ακολουκεί τθν παρακάτω ςειρά: 

α.Χάραξθ του υπό καταςκευι χωρίςματοσ ςτο δάπεδο, ςτθν οροφι και ςτουσ τοίχουσ  

β.Στερζωςθ των ςτρωτιρων ςε οροφι και δάπεδο. 

 Μεταλλικοί ςκελετοί: Ρροφίλ ςτρωτιρων UW 100 κατά DIN 18182. 

γ. Σφνδεςθ ορκοςτατϊν και ςτρωτιρων. 

 Μεταλλικοί ςκελετοί: Οι ορκοςτάτεσ 100mm, τοποκετοφνται όρκιοι μζςα ςτουσ 
ςτρωτιρεσ 100mm με το άνοιγμά τουσ προσ μία κατεφκυνςθ ςε απόςταςθ των 60 cm και 
ςυνδζονται με πριτςίνωμα. 

 Οι ακραίοι ορκοςτάτεσ πρζπει πάντα να ςτερεϊνονται ςτουσ τοίχουσ ι ςε άλλα δομικά 
ςτοιχεία που εφάπτονται. 

δ.Η επίςτρωςθ τθσ μιασ πλευράσ του ςκελετοφ γίνεται με όρκια τοποκετοφμενεσ 
τςιμεντοςανίδεσ. Οι οριηόντιοι αρμοί πρζπει να μετατίκενται. Οι αποςτάςεισ ςτιριξθσ για 
βίδεσ είναι 25cm ενϊ τθσ πρϊτθσ αυξάνεται ςτα 3 x 25 = 75cm. 

ε. Το ςτοκάριςμα των αρμϊν γίνεται με ειδικό λεπτόκοκκο υλικό και χριςθ αντιαλκαλικισ 
υαλοταινίασ πλάτουσ 10 εκ 

η. . Η επιφάνειά των τςιμεντοςανίδων επιχρίεται με το με ειδικό λεπτόκοκκο υλικό ςε 
ςτρϊςθ πάχουσ 5- 7mm, εγκιβωτίηοντασ παράλλθλα και το αντιαλκαλικό εξωτερικό πλζγμα 
ενίςχυςθσ, βάρουσ 200 gr/m3 .  
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6. Ξφλινα κουφϊματα 

 

 Πρεςςαριςτά κυρόφυλλα 

Τα εςωτερικά κυρόφυλλα τοποκετοφνται ςε ξφλινεσ κάςεσ. Αποτελοφνται από: 

α)Το ξφλινο πρεςαριςτό κυρόφυλλο, από λευκι ςουθδικι ξυλεία, με ςυνολικό πάχου 
40mm. Ρεριβάλλεται με ςόκορο τετραγωνικισ διατομισ (7Χ 40mm), από ξφλο MERANTI, το 
οποίο καλφπτεται, όπωσ και ςυνολικά θ επιφάνεια του φφλλου αμφίπλευρα, από 
φαινοπλαςτικό φφλλο formica. Στα κουφϊματα που αφοροφν υγροφσ χϊρουσ, ςτο κάτω μζροσ 
και ςε όλο το πλάτοσ του κυρόφυλλου, αμφίπλευρα, ςυγγολάται φφλλο αλουμινίου 
(προςταςίασ), φψουσ 25cm.  

β)Σε ότι αφορά ςε WC γυναικϊν, τα φφλλα formica κα είναι ςε χρϊμα RAL1003/ ςατινζ, 
ενϊ ςτα WC ανδρϊν, ςε χρϊμα RAL 5018/ςατινζ. Οι κφρεσ κα διακζτουν ανοξείδωτα πόμολα 
αςφαλείασ & κλειδαριζσ, με ζνδειξθ ελεφκερου - κατειλθμμζνου. Τα κυρόφυλλα αναρτϊνται 
με τρεισ ςιδθροφσ μεντεςζδεσ για κάκε φφλλο. 

γ) Το ανοξείδωτο stopper δαπζδου με αντικρουςτικό λάςτιχο. 

δ)Τα απαιτοφμενα αντικρουςτικά λάςτιχα ενςωματωμζνα ςε ειδικά διαμορφωμζνθ 
φωλιά ςτθν «πατοφρα» τθσ κάςασ. 

Τα ξφλινα κυρόφυλλα, είναι, ςφμφωνα με τον Ρίνακα κουφωμάτων (βλζπε Θ.ΕΣ.Ξ1 - 
Θ.ΕΣ.Ξ3) μονόφυλλα, ανοιγόμενα μιασ κατεφκυνςθσ. Ο τφποσ Θ.ΕΣ.Ξ5 αφορά ςε δίφυλλθ 
ςπαςτι κφρα που προβλζπεται ςτο χϊρο του ταμείου. 
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7. Σιδθρά κουφϊματα 

 

 Σιδθρζσ κάςεσ εξωτερικϊν κουφωμάτων 

Καταςκευάηονται από γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα πάχουσ 1,0mm, είναι ςε όλεσ τισ 
περιπτϊςεισ δρομικοφ πλάτουσ. Κατά τθν μορφοποίθςθ τθσ διατομισ, κα διαμορφωκεί 
αφενόσ περιμετρικι εγκοπι εςωτερικά, όπου κα τοποκετθκεί αντικρουςτικό ελαςτικό 
παρζμβυςμα, κακϊσ και αμφίπλευρθ διαμόρφωςθ περιμετρικά ςκοτιϊν, ςτθν επαφι του 
καςϊματοσ με τα χωρίςματα. Σε κάκε περίπτωςθ, οι κάςεσ μετά τθν τοποκζτθςι τουσ και τθν 
επαρκι ςτιριξθ, κα πλθροφνται με υδαρι τςιμεντοκονία. 

 Στα παραπάνω καςϊματα, κα αναρτθκοφν τα ςιδθρά κυρόφυλλα που προβλζπονται 
από τον Ρίνακα Κουφωμάτων τθσ Μελζτθσ με δφο μεντεςζδεσ βαρζωσ τφπου με τριςδιάςτατθ 
ρφκμιςθ & με αςφάλιςθ μεντεςζ.  

Η κλειδαριά με κφλινδρο εςωτερικά, κα είναι αντικλεπτικι κατά DIN EN 1627 RC2, με 
πολλαπλό κλείδωμα. 

Σε κάκε περίπτωςθ, οι κάςεσ κα ζρκουν βαμμζνεσ με θλεκτροςτατικι βαφι ποφδρασ 
πολυεςτζρα,  ςε RAL τθσ επιλογισ τθσ επίβλεψθσ, ςφμφωνα με το ςχετικό άρκρο τθσ ενότθτασ 
15 «ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ» του παρόντοσ κεφαλαίου  

 

 Σιδθρζσ κφρεσ 

Τα κυρόφυλλα κα είναι βιομθχανικισ καταςκευισ, από διπλι ςτραντηαριςτι λαμαρίνα 
με περιμετρικζσ αναδιπλϊςεισ και ςυνδζςεισ, χωρίσ ορατζσ θλεκτροκολλιςεισ. Στο διάκενο 
των φφλλων τθσ λαμαρίνασ κα τοποκετθκεί πετροβάμβακασ των 40 kg/m3. Ρροβλζπονται 
πλιρθ κυρόφυλλα ςφμφωνα με τον Ρίνακα Κουφωμάτων.  

Τα ςιδθρά κουφϊματα κα ζρκουν βιομθχανικά βαμμζνα με θλεκτροςτατικι βαφι 
ποφδρασ πολυεςτζρα ςε RALτθσ επιλογισ τθσ επίβλεψθσ, ςφμφωνα με το αντίςτοιχο άρκρο 
τθσ ενότθτασ 15 «ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ» του παρόντοσ κεφαλαίου. 

Ρρόκειται για τισ κφρεσ Θ.ΕΞ.Μ  που τοποκετοφνται ςτισ εξωτερικζσ ειςόδουσ των 
χϊρων.  

 

 Σιδθρά ρολά αςφαλείασ 

Στα εξωτερικά κουφϊματα, ςφμφωνα με τον πίνακα εξωτερικϊν κουφωμάτων 
τοποκετοφνται θλεκτροκίνθτα προπετάςματα αςφαλείασ.  

Θα γίνει καταςκευι και τοποκζτθςθ θλεκτροκίνθτων προπεταςμάτων (ρολϊν) 
αςφαλείασ από γαλβανιηζ αρκρωτά διάτρθτα προφίλ, ελάχιςτου πάχουσ 1,25 mm και βάρουσ 
11,0 kg/m2, βαμμζνων βιομθχανικά, με θλεκτροςτατικι βαφι πάχουσ 80 μm, με κιβϊτιο 
προφφλαξθσ του μθχανιςμοφ και περιζλιξθσ του ρολοφ, με οδθγοφσ διατομισ Ρ με 
ςτεγανωτικό παρζμβυςμα από PVC και βουρτςάκι, κλειδαριζσ κλπ., αρκρωτισ ςφνδεςθσ ςε 
ενιαίο φφλλο (ρολό), με ενιςχυμζνο το κάτω προφίλ με πολυαμίδιο, γαλβανιηζ, μεταλλικό 
κιβϊτιο με άξονα περιζλιξθσ, ςπειροειδι ελατιρια, μειωτιρα, θλεκτρόφρενο, μθχανιςμό 
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απεμπλοκισ, θλεκτροκινθτιρα 220/380 V, πλικτρα ελζγχου, κλειδαριζσ και μικροχλικά 
τοποκζτθςθσ. 

Πλα τα εμφανι εξαρτιματα κα είναι βαμμζνα βιμθχανικά, με θλεκτροςτατικι βαφι 
ποφδρασ πολυεςτζρα ςτο χρϊμα των κουφωμάτων. Ο χειριςμόσ κα γίνεται θλεκτροκίνθτα με 
τθλεχειριςμό.  

 

8. Κουφϊματα Αλουμινίου 

 

 Γενικά 

Πλεσ οι παρακάτω περιγραφόμενεσ εργαςίεσ αφοροφν τισ καταςκευζσ από αλουμίνιο επί 
των εξωτερικϊν όψεων των κτιρίων, από τθ ςτάκμθ του περιβάλλοντα χϊρου μζχρι το δϊμα, 
και ςε μεμονωμζνα κουφϊματα ςτο χϊρο του αναψυκτθρίου.  

Ρροβλζπεται θ χριςθ ολοκλθρωμζνων και πιςτοπoιθμζνων ςυςτθμάτων. Ππου 
αναφζρονται διατομζσ, νοοφνται ότι κα ζχουν προβαφεί βιομθχανικά, με πολυεςτερικό χρϊμα 
ποφδρασ, πολυμεριςμζνο ςε κερμοκραςία 200οC (χρϊμα RAL 7038). 

Ρριν τθν ζναρξθ τοποκζτθςθσ των κουφωμάτων από αλουμίνιο, κα ζχουν κακοριςκεί 
όλα τα κρίςιμα υψόμετρα ποδιάσ ι κατωφλιοφ και υπερκφρου (πρεκιοφ) κακϊσ και το άνοιγμα 
του κτίςτθ. Επίςθσ κα ζχουν αποφαςιςκεί ςε ςυνεργαςία με τθν Επίβλεψθ οι απαιτοφμενεσ 
κατά περίπτωςθ ψευδόκαςεσ, ςφμφωνα με τθν Αρχιτεκτονικι Μελζτθ Εφαρμογισ. 

Στα ςχζδια των καταςκευαςτικϊν τομϊν 1:20 τθσ Μελζτθσ ορίηονται οι γεωμετρικοί 
ςυςχετιςμοί κουφωμάτων αλουμινίου, επενδφςεων και ςτοιχείων κερμοπρόςοψθσ, και ο 
τρόποσ ζνταξισ τουσ επί των οικοδομικϊν ςτοιχείων, ϊςτε να κακοριςκεί θ ςειρά εργαςιϊν 
που κα αποτελζςουν το περίβλθμα του κτιρίου. 

Πλεσ οι ψευδόκαςεσ κα είναι γαλβανιςμζνεσ (κερμό γαλβάνιςμα) και ςε όλα τα ςθμεία, 
ζςτω και αν δεν αναφζρεται ρθτά ςτα ςχζδια και λοιπά τεφχθ τθσ Μελζτθσ. Στα ςθμεία 
επαφισ με διατομι ι φφλλο αλουμινίου, κα παρεμβάλλεται φφλλο E.P.D.M, πάχουσ 1mm, για 
τθν αποφυγι θλεκτρολφςεων 

 

 Κουφϊματα αλουμινίου 

Καταςκευάηονται από προβαμμζνεσ (ςε απόχρωςθ RAL 7038, με πολυεςτερικι βαφι 
φοφρνου) βιομθχανικά διατομζσ, με τισ κατάλλθλεσ ςειρζσ, ανάλογα με τισ λειτουργικζσ και 
αιςκθτικζσ απαιτιςεισ & κακ’ υπόδειξθ τθσ Επίβλεψθσ. Τα κουφϊματα επιςθμαίνονται ςτα 
ςχζδια και κωδικοποιοφνται και αναλφονται ςτον «ΡΙΝΑΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ» τθσ Μελζτθσ και 
είναι μεμονωμζνα (εξωτερικά ι εςωτερικά) ι ςφνκετα (υαλοπετάςματα). Τα ςφνκετα 
κουφϊματα είναι ςτακερά υαλοςτάςια ι και με τμιματα ανοιγόμενα. Σ’ αυτά εντάςςονται 
(όπωσ περιγράφεται παρακάτω) και ανοιγόμενεσ υαλόκυρεσ.  

Αναλυτικότερα, προβλζπονται τα παρακάτω: 

α)Μεμονωμζνα κουφϊματα: Ανακλινόμενο παράκυρο (ΡΜ.07, ΡΜ.09) και ανοιγο-
ανακλινόμενα παράκυρα (ΡΜ.06) και ανοιγόμενεσ μονόφυλλεσ υαλόκυρεσ (Θ.ΕΞ.3) και 
ανοιγόμενεσ διφυλλεσ υαλόκυρεσ με επικακιμενο ρολό αςφαλείασ (,Θ.ΕΞ.Υ1).  
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Ρζραν αυτϊν, αναςθκοφμενο/βυκιηόμενο  παράκυρο (ΡΜ.02) με επικακιμενο ρολό 
αςφαλείασ.   

 

β)Στακερά υαλοπετάςματα ΡΜ1, ΡΜ4 με πλακζτα πίεςθσ (καπάκι) ενιςχυμζνθ, 
ενδιάμεςθ τραβζρςα κακ’ όλο το μικοσ και υαλοπετάςματα 10,8 mm securit. Το ΡΜ4 
περιζχει, επίςθσ, επιπλζον ανοιγόμενεσ κφρεσ SECURIT Θ.ΕΞ.Υ2, όπωσ φαίνεται ςτο κεφάλαιο 
9.  

Στα παραπάνω κουφϊματα (όπου προβλζπεται) κα τοποκετθκοφν, πζραν των 
απαραίτθτων μθχανιςμϊν λειτουργίασ, μπάρεσ πανικοφ με εςωτερικό – κρυφό μθχανιςμό 
προτεραιότθτασ φφλλου. 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, τα κουφϊματα και υαλοςτάςια – υαλοπετάςματα κα ζχουν 
μελετθκεί από τον Υπεργολάβο, ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ, κυρίωσ για τισ 
φορτίςεισ ανζμου και κα εγκρικοφν από τθν Επίβλεψθ. 

 

9. Ειδικά Κουφϊματα 

 

 Υαλόκυρεσ SECURIT 

Ρρόκειται για τισ υαλόκυρεσΘ.ΕΞ.Υ2και Θ.ΕΣ.Υ. Είναι μονόφυλλεσ ι δίφυλλεσ 
ανοιγόμενεσ (βλ. Ρίνακα Κουφωμάτων), με διαφανείσ υαλοπίνακεσ πάχουσ 10 mm κερμικά 
ςκλθρυμζνοι. Πλεσ οι υαλόκυρεσ ζχουν μθχανιςμό περιςτροφισ δαπζδου χωνευτό, με 
δυνατότθτα επιλογισ κατεφκυνςθσ ανοίγματοσ ι παλινδρομικισ λειτουργίασ με επιβράδυνςθ 
κατά το κλείςιμο. Η χειρολαβι είναι από ςωλινα ανοξείδωτου χάλυβα.  
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10. Λοιπζσ μεταλλικζσ καταςκευζσ 

 

 Γενικά 

Στθν ενότθτα αυτι των εργαςιϊν περιλαμβάνονται εργαςίεσ ςιδθρϊν καταςκευϊν 
ελαφράσ μορφισ, οι οποίεσ δεν χαρακτθρίηονται ωσ φζρουςεσ όπωσ π.χ. : 

Σιδθρά κιγκλιδϊματα κλιμάκων και περίφραξθσ, αυλόκυρεσ. 

Σιδθροί χειρολιςκιρεσ. 

Σιδθρζσ κλίμακεσ (δϊμα). 

Ρζργκολα  

Οι υπόλοιπεσ ςιδθρζσ καταςκευζσ με χριςθ βαρζων ςιδθρϊν διατομϊν, είτε 
μορφοςιδιρου, είτε κλειςτοφ τφπου (κοιλοδοκϊν) ορίηονται ςτθν Στατικι Μελζτθ. 

Γενικά για τισ παραπάνω εργαςίεσ, και ιδιαίτερα αυτζσ που κα παραμείνουν μθ ορατζσ, 
επιβάλλεται αντιςκωριακι προςταςία όπωσ ορίηεται ςτο αντίςτοιχο άρκρο τθσ ενότθτασ 15 
«ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ» του παρόντοσ κεφαλαίου. Οι υπόλοιπεσ ορατζσ καταςκευζσ κα βαφοφν με 
ντοφκο ςιδθρϊν επιφανειϊν, ςφμφωνα με το αντίςτοιχο άρκρο τθσ ενότθτασ 15 
«ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ» του παρόντοσ κεφαλαίου. 

 

 Αυλόκυρεσ και περίφραξθ οικοπζδου 

Υπάρχουν αυλόκυρεσ, δίφυλλεσ, που διαχωρίηουν τον χϊρο τθσ πλατείασ και το ακίνθτο 
από το δρόμο. Λεπτομζρειεσ για τθν καταςκευι τουσ, κακϊσ και για τθν περίφραξθ, υπάρχουν 
ςτα ςχζδια Λ904. Πλεσ οι προαναφερόμενεσ καταςκευζσ κα βαφοφν με ντοφκο ςιδθρϊν 
επιφανειϊν ςφμφωνα με το αντίςτοιχο άρκρο τθσ ενότθτασ 15 “ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ” του παρόντοσ 
κεφαλαίου. 

 

 Κιγκλίδωμα εξωτερικισ κλίμακασ 

Καταςκευάηονται ςε μορφι και διαςτάςεισ ςφμφωνα με τα ςχζδια λεπτομερειϊν των 
κλιμακοςταςίων και αποτελοφνται από: 

Κουπαςτι από ςιδθρά ανοξείδωτθ λάμα διατομισ 20/50mm AISI304. 

Ορκοςτάτεσ από ςιδθρζσ ανοξείδωτεσ λάμεσ 50/20mm εδραηόμενεσ ςε ςιδθρζσ διπλζσ 
ανοξείδωτεσ πλακζτεσ 90x50x20mm ι 60 x 200 x 20mm AISI304. 

Ρζντε διαμικεισ ανοξείδωτεσ ντίηεσ Φ6mm AISI316 με εντατιρεσ ςτθν μία τουσ άκρθ. 

Ολόκλθρο το ανοξείδωτο κιγκλίδωμα, οι ντίηεσ και οι εντατιρεσ παραμζνουν άβαφα. 
 

 Επίτοιχοσ ςιδθρόσ χειρολιςκιρασ (κουπαςτι) κλιμακοςταςίων 

Καταςκευάηεται από ανοξείδωτο(AISI314) ςιδθροςωλινα διαμζτρου 45mm πάχουσ 
τοιχϊματοσ 2,6mm και ςτθρίγματα κάκε 1,00m περίπου από ανοξείδωτθ ςιδθρά ράβδο 
Φ16mm. Ο ςωλινασ ςε όλα τα άκρα κα είναι κλείνει, από λαμαρίνα 2mm. Τα ςτθρίγματα κα 
ζχουν και τισ ανάλογεσ ροηζτεσ ςτιριξθσ, ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ Μελζτθσ.  
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 Ανεμόςκαλεσ προσ δϊμα α’ ορόφου 

Ρρόκειται για τθ ςκάλα ανάβαςθσ του ςυντθρθτι, που καταςκευάηεται προσ το δϊμα αϋ 
όρόφου και ςτθρίηεται επί του τοιχϊματοσ: Βακμίδεσ από γαλβανιςμζνο ςιδθροςωλινα 
Φ38/2,9mm ςυγκολλθμζνεσ ςε  κατακόρυφεσ  βακμιδοφόρουσ από γαλβανιςμζνθ κοιλοδοκό 
30x50x2,9 mm. Η κλίμακα παραλαμβάνεται ζτοιμθ ςτο ζργο προσ τοποκζτθςθ, γαλβανιςμζνθ 
εν κερμϊ. Οι βακμιδοφόροι διατθροφνται ςε απόςταςθ 250mm από τθν τελειωμζνθ 
επιφάνεια του τοιχϊματοσ με αποςτάτεσ κοιλοδοκοφσ, ίδιασ διατομισ και θ ςτερζωςθ γίνεται 
με ςιδθρζσ πλακζτεσ 80x100 mm με 4 M8. 

 

 Πζργκολα ιςογείου 

Ρρόκειται για τθ πζργκολα ςτθν πλατεία εμπρόσ από το αναψυκτιριο, ςτο επίπεδο του 
ιςογείου. Εδράηεται ςτον αφλειο χϊρο και αναρτάται από τουσ τοίχουσ του κτιρίου, όπου αυτό 
απαιτείται. Οι ορκοςτάτεσ τθσ κα καταςκευαςτοφν από γαλβανιςμζνθ κοιλοδοκό SHS 
50/50/5mm και θλεκτροςυγκολλοφνται ςτισ οριηόντιεσ δοκοφσ από γαλβανιςμζνθ κοιλοδοκό 
80x60x5mm ςφμφωνα με τθ ςτατικι μελζτθ. Οι ςυγκολλιςεισ κα γαλβανιςτοφν εν ψυχρϊ. Η 
όλθ καταςκευι τελικά κα βαφεί με ντοφκο, ςφμφωνα με το αντίςτοιχο άρκρο τθσ ομάδασ 15 
«ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ» του παρόντοσ κεφαλαίου. 
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11. Δάπεδα 

 

 Διάςτρωςθ δαπζδων με κεραμικά πλακίδια 

Η διάςτρωςθ με κεραμικά πλακίδια προβλζπεται ςτουσ υγροφσ χϊρουσ των κτιρίων 
γραφείων (W.C., kitchenette και ςυναφείσ βοθκθτικοί χϊροι). Τα κεραμικά πλακίδια κα είναι 
μονόχρωμα, ςε χρϊμα και διαςτάςεισ που κα υποδειχκοφν από τθν Υπθρεςία. Η διάςτρωςθ 
κα γίνει ςε υπόςτρωμα τςιμεντοκονίασ πλιρωςθσ,  πάχουσ περίπου 3cm, με χριςθ 
αδιάβροχθσ ακρυλικισ κόλλασ.  

Τα πλακίδια διαςτρϊνονται με ςυνεχείσ αρμοφσ, ςε χρϊμα που κα υποδειχκεί από τθν 
Υπθρεςία και ςτισ δφο κατευκφνςεισ (καρζ), με ιδιαίτερθ μζριμνα για τθν ςφμπτωςθ των 
αρμϊν του δαπζδου με αυτοφσ τθσ επζνδυςθσ των τοίχων. Ππου απαιτοφνται ελαφρζσ ρφςεισ 
δαπζδων αυτζσ δεν κα υπερβαίνουν το 0,5% . Ππου δεν υπάρχει επζνδυςθ τοίχων με 
κεραμικά πλακίδια, κα τοποκετθκοφν αντίςτοιχα ςοβατεπιά φψουσ 7cm. 
 

 Επεξεργαςία  επιφάνειασ  γαρμπιλοδζματοσ  ι ςκυροδζματοσ για βιομθχανικά δάπεδα 
«χτενιςτισ» επιφάνειασ 

Ρροβλζπονται ςτουσ υπαίκριουσ χϊρουσ κυκλοφορίασ ςτθν πλατεία του 
κινθματογράφου και ςε τμιματα τθσ διαμόρφωςθσ του περιβάλλοντοσ χϊρου. 

Ράνω ςτθν πλάκα του ςκυροδζματοσ ι μετά τθν επίςτρωςθ του γαρμπιλοδζματοσ, 
εφόςον θ διάςτρωςθ ζχει ςτακεροποιθκεί, γίνεται επιπεδοποίθςθ με μθχανικό λειαντιρα 
(ελικόπτερο) και επίπαςθ με ξθρό μίγμα ςε αλλεπάλλθλεσ ςτρϊςεισ. Το ξθρό μίγμα 
αποτελείται από ςκόνθ κοινοφ τςιμζντου και χαλαηιακισ άμμου (ςε κατάλλθλθ κοκκομετρικι 
ςφνκεςθ) ςε αναλογία πρόςμιξθσ 1:1. Η διαςπορά του ξθροφ μίγματοσ είναι ομοιόμορφθ με 
αναλογία 6kg μίγματοσ για κάκε m2 δαπζδου. Σε περίπτωςθ αφυδάτωςθσ του ςκυροδζματοσ 
γίνεται ψεκαςμόσ ταυτόχρονα με τθν διαδικαςία λείανςθσ, με υδατονζφωςθ. Η επεξεργαςία 
τθσ επιφάνειασ ςυνεχίηεται μζχρι τθν πλιρθ λείανςθ του δαπζδου και τθν ενςωμάτωςθ ςτθ 
μάηα του ξθροφ μίγματοσ. Μετά το πζρασ τθσ επεξεργαςίασ, θ επιφάνεια καλφπτεται, 
προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ ςταδιακι αποξιρανςθ τθσ διάςτρωςθσ, με αντιεξατμιςτικι 
μεμβράνθ ι με φφλλο πολυαικυλενίου. Ακολοφκωσ, κα δθμιουργθκοφν ςτθν επιφάνεια ιπιεσ 
γραμμϊςεισ, ευκφγραμμεσ και παράλλθλεσ, με χριςθ ςκλθροφ ςαρϊκρου και με τθν βοικεια 
οδθγοφ ευκυγράμμιςθσ. 

Μετά από παρζλευςθ 4-8 θμερϊν, ανάλογα με τισ ςυνκικεσ υγραςίασ και κερμοκραςίασ, 
θ επιφάνεια αρμοκόπτεται με ςτακερό κυλιόμενο δίςκο (αρμοκόπτθ) για τθν δθμιουργία 
διαςταυροφμενων αρμϊν πλάτουσ 5mm και βάκουσ 15-20mm. Οι αρμοί κα ςφραγιςκοφν ςτθν 
ςυνζχεια με ελαςτομερι μαςτίχθ. Με τθν αρμοκοπι κα δθμιουργθκοφν τμιματα δαπζδου 
μζγιςτθσ επιφάνειασ 16-20m2. 

 

 

 

 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 
ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΑΦΟΥ ΑΒ 

 

 

 ΣΕΛΙΔΑ | 21 

 

 

 Μαρμαρόςτρωςθ δαπζδου 

Μαρμάρινο δάπεδο προβλζπεται ςτον προκάλαμο τθσ είςόδου και ςτο πλατφςκαλο του 
κλιμακοςταςίου. Θα χρθςιμοποιθκεί μάρμαρο γκριηόφοντo Καβάλασ πάχουσ 2cm ςε πλάκεσ 
ίςων διαςτάςεων 40x40cm. Οι μαρμαρόπλακεσ κα διαςτρωκοφν με χριςθ τςιμεντοκονίασ των 
450Kg λευκοφ τςιμζντου ανά m3. Οι αρμοί κα είναι πλάτουσ όχι μεγαλφτερου του 1mm και κα 
αρμολογθκοφν με υδαρι τςιμεντοκονία – αριάνι από λευκό τςιμζντο. Οι μαρμαρόπλακεσ κα 
είναι προλειαςμζνεσ και ςτιλβωμζνεσ. 

 

 Κατϊφλια από μάρμαρο 

Τα κατϊφλια των εξωτερικϊν υαλοςταςίων του ιςογείου κα καταςκευαςκοφν από 
μάρμαρο Καβάλασ, πάχουσ 3cm & πλάτουσ όςο το κατωκάςι του κουφϊματοσ. Σε κάκε 
περίπτωςθ κα είναι ενιαίο τεμάχιο, με μικοσ ανάλογο του πλάτουσ του ανοίγματοσ.  Η 
τοποκζτθςθ κα γίνει πριν τθν τελικι ςτρϊςθ του ςυςτιματοσ κερμοπρόςοψθσ, με χριςθ 
τςιμεντοκονίασ των 450Kg λευκοφ τςιμζντου. 

Τα κατϊφλια των εξωτερικϊν κυρϊν κα είναι επίςθσ μζχρι 3cm πάχοσ, μονοκόμματα ςε 
κάκε περίπτωςθ. Για τθν διάςτρωςθ κα χρθςιμοποιθκεί θ ίδια ωσ άνω τςιμεντοκονία. Στισ 
εςωτερικζσ κφρεσ δεν προβλζπονται μαρμάρινα κατϊφλια εκτόσ από τα ςθμεία αλλαγισ 
δαπζδου. 

Τα μάρμαρα των κατωφλίων κα παραδοκοφν λειοτριμμζνα και ςτιλβωμζνα,  

προ τθσ τοποκζτθςθσ. 
 

 

 Σοβατεπιά από μάρμαρο Καβάλασ 

Τοποκετοφνται ςε όλουσ τουσ χϊρουσ όπου διαςτρϊνονται πλάκεσ μαρμάρου, όπωσ 
πλατφςκαλο, προκάλαμοσ, κακϊσ και ςε χϊρουσ που προβλζπονται δάπεδα μωςαϊκοφ. Η 
διατομι τουσ κα είναι 12 x 100 mm και το μικοσ κα είναι πολλαπλάςιο των πλακϊν δαπζδου 
του χϊρου. Οι τελικζσ ορατζσ επιφάνειεσ κα παραδοκοφν  λειαςμζνεσ και ςτιλβωμζνεσ προ 
τθσ τοποκζτθςθσ. 

 

 Επενδφςεισ εςωτερικϊν κλιμακοςταςίων με μάρμαρο Καβάλασ 

Οι πλάκεσ κα είναι μονοκόμματεσ, πάχουσ 3cm για τα πατιματα και για τα ρίχτια. Στθν 
ζνωςθ ριχτιοφ – πατιματοσ κα διαμορφωκεί ςκοτία (ςτο ρίχτι) φψουσ 1,5cm και βάκουσ 
0,5cm-1cm, όπωσ φαίνεται ςτθν ανάλογθ καταςκευαςτικι λεπτομζρεια. Στθν πρόςκια ακμι 
του πατιματοσ και ςε απόςταςθ 3cm εςωτερικά, κα διαμορφωκοφν αντιολιςκθρζσ 
εςωγλυφζσ βάκουσ 5mm και πλάτουσ 20 mm εντόσ των οποίων, κα διατθρθκεί θ αδρι 
επιφάνεια, ςφμφωνα με τα ςχζδια Λ501 & Λ503 τθσ Μελζτθσ. Οι επιφάνειεσ των μαρμάρων κα 
παραδοκοφν λειοτριμμζνεσ και ςτιλβωμζνεσ προ τθσ τοποκζτθςθσ. 
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 Σκαλομζρια βακμίδων από μάρμαρο Καβάλασ 

Καταςκευάηονται από μάρμαρο Καβάλασ πλάτουσ / φψουσ 10cm και πάχουσ 2 cm που 
τοποκετοφνται με τςιμεντοκονίαμα των 450kg τςιμζντου λευκοφ και ςφμφωνα με τα ςχζδια 
αναπτυγμάτων των κλιμακοςταςίων. Οι τελικζσ ορατζσ επιφάνειεσ κα παραδοκοφν  
λειαςμζνεσ και ςτιλβωμζνεσ προ τθσ τοποκζτθςθσ. 
 

 

 Χυτά δάπεδα μωςαϊκοφ εςωτερικϊν και εξωτερικϊν χϊρων 

Καταςκευάηονται πάνω από πλάκεσ οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ ι αντίςτοιχθ υπόβαςθ, 
μετά από επιμελι κακαριςμό του υποςτρϊματοσ και διαβροχι. Το μωςαϊκό κα εχει ςυνολικό 
πάχουσ 5 εκ. Η τοποκζτθςθ κα ακολουκιςει τα εξισ ςτάδια: 

α) Επίςτρωςθ του ςυνδετικοφ υλικοφ τςιμεντοειδοφσ βάςθσ και ιςοπζδωςθ με ειδικό 
κφλινδρο με παράλλθλθ διαβροχι,  

β) ςτθ ςυνζχεια διαςκορπιςμόσ των ψθφίδων με το χζρι και ςυμπίεςθ με ειδικό κφλινδρο 
με παράλλθλθ διαβροχι 

γ) Λείανςθ με μθχανι με πλάκεσ ςμυρίδασ 4-6 μζρεσ μετά τθν επίςτρωςθ 

δ) Στίλβωςθ με οξαλικό οξφ και τρίψιμο πρϊτα με ςμυρίδα, μετά ςφρμα και τζλοσ τςόχα 

 

 Χυτά βοτςαλωτά δάπεδα υπαίκριων χϊρων 

Καταςκευάηονται πάνω από πλάκεσ οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ ι αντίςτοιχθ υπόβαςθ. 
Αποτελοφνται από αδρανι υλικά ειδικισ ςφνκεςθσ και ρθτίνθ με προςκικθ βοτςάλων. Η 
παραςκευι του μίγματοσ γίνεται ςε μπετονιζρα. Το χυτό υλικό εφαρμόηεται πάνω ςε ελαφρά 
οπλιςμζνο ςκυρόδεμα ςε ςτρϊςθ πάχουσ 2-4,5 cm και επιπεδϊνεται. Η τελικι επιφάνεια 
επιτυγχάνεται με ςάρωςθ με κατάλλθλθ ςκοφπα. Στθ ςτεγνι τελικι επιφάνεια ψεκάηεται υγρι 
ςιλικόνθ εμποτιςμοφ. 
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12. Επενδφςεισ 
 

 Ποδιζσ εξωτερικϊν παρακφρων από μάρμαρο 

Οι εξωτερικζσ ποδιζσ παρακφρων κα επενδυκοφν με γκριηόφοντο μάρμαρο Καβάλασ 
πάχουσ 2cm. Οι ποδιζσ κα είναι μονοκόμματεσ και κα φζρουν εγκοπι – νεροςταλάκτθ ςτο 
εξζχον του επιχρίςματοσ άκρο. Οι ποδιζσ κα είναι λειοτριμμζνεσ και ςτιλβωμζνεσ ςτισ ορατζσ 
επιφάνειεσ. 

 

 Στζψεισςτθκαίων κτθρίου από μάρμαρο 

Τα ςτθκαία ςτο δϊμα Ιςογείου και Α’ ορόφου κα επενδυκοφν με γκριηόφοντο μάρμαρο 
Νάξου πάχουσ 3cm. Οι ςτζψεισ κα είναι μονοκόμματεσ ςε όλο το πάχοσ του ςτθκαίου ςε 
ιςόφαρδα τμιματα και κα φζρουν εγκοπι – νεροςταλάκτθ ςτο εξζχον του επιχρίςματοσ άκρο 
αμφίπλευρα του ςτθκαίου. Οι ποδιζσ κα ζχουν κλίςθ 2% προσ το εςωτερικό και κα είναι 
λειοτριμμζνεσ και ςτιλβωμζνεσ ςτισ ορατζσ επιφάνειεσ. 

 

 Επενδφςεισ με κεραμικά πλακίδια 

Στα WC και ςε τμιματα τοίχων ςτοπαραςκευαςτιριο κα υπάρχουν επενδφςεισ με 
κεραμικά πλακίδια, διαςτάςεων & χρϊματοσ τθσ επιλογισ τθσ Υπθρεςίασ. 
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13. Ψευδοροφζσ 

 

Στο κτίριο προβλζπονται οι παρακάτω ψευδοροφζσ: 

Ψευδοροφζσ γυψοςανίδων (τοποκετοφνται ςτο Αναψυκτιριο, τθν είςοδο, τον αϋόροφο, 
το κλιμακοςτάςιο και διαδρόμουσ). 

Ψευδοροφζσ ανκυγρισ γυψοςανίδασ (τοποκετοφνται ςε όλουσ τουσ υγροφσ χϊρουσ). 

Ψευδοροφι τςιμεντοςανίδασ(ςτθν εςοχι τθσ ειςόδου του κτιρίου, ςτθ μαρκίηα και ςτο 
χϊρο τθσ οκόνθσ).  

 

 Γενικά 

Στισ ψευδοροφζσ από γυψοςανίδα περιλαμβάνονται οι παρακάτω προβλζψεισ ωσ 
απαραίτθτεσ προχποκζςεισ καταςκευισ μζχρι τθν πλιρθ αποπεράτωςι τουσ: 

Η καταςκευι του ςκελετοφ για ψευδοροφζσ από γυψοςανίδα, θ χάραξθ κα γίνει 
ςφμφωνα με τα ςχζδια των ανόψεων τθσ παροφςασ Μελζτθσ, τα γενικά ςχζδια κατόψεων με 
τθν διαρρφκμιςθ του χριςτθ και τισ οδθγίεσ τθσ Επίβλεψθσ του χριςτθ. Μετά τθν χάραξθ των 
παραπάνω ςκελετϊν, κα ολοκλθρωκεί θ τοποκζτθςθ των Η/Μ εγκαταςτάςεων και ιδιαίτερα 
των ογκωδϊν και άκαμπτων όπωσ αεραγωγϊν, εςχαρϊν καλωδιϊςεων, μεταςχθματιςτϊν, 
φωτιςτικϊν ςωμάτων κλπ. 

Ο ζλεγχοσ τθσ οριηοντίωςθσ του ςκελετοφ μετά τθν τοποκζτθςθ των παραπάνω Η/Μ 
εγκαταςτάςεων κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ μθ φόρτιςθσ του ςκελετοφ από αυτζσ. 

Η τοποκζτθςθ των γυψοςανίδων. 

Η διάνοιξθ των οπϊν και μόρφωςθ των υποδοχϊν για τθν τοποκζτθςθ των εξωτερικϊν 
ορατϊν Η/Μ εγκαταςτάςεων όπωσ springlers, πυρανιχνευτζσ, μεγάφωνα, ςθμειακά φϊτα 
(spots) φωτιςτικά ςϊματα κλπ.). 

Ο τελικόσ ζλεγχοσ για τυχόν ηθμιζσ ι φκορζσ από διάφορα ςυνεργεία. 

Τα μζτρα προςταςίασ των ψευδοροφϊν ζναντι φκορϊν και ρφπων μζχρι τθν πλιρθ 
αποπεράτωςθ των χϊρων.  

 

 Επίπεδθ και οριηόντια ψευδοροφι  γυψοςανίδων 

Αποτελείται από κοινζσ ι ανκυγρζσ γυψοςανίδεσ ςε μεταλλικό ςκελετό που ςτερεϊνεται 
ςτον φζροντα οργανιςμό. Η ανάρτθςθ γίνεται με ντίηεσ, ταχείασ ανάρτθςθσ, ςυνδετιρεσ Τ, 
πεταλοφδεσ, (άμεςεσ αναρτιςεισ και αντιανεμικζσ). Η ςτερζωςθ  ςτθ δομικι οροφι γίνεται με 
ειδικά καρφιά. Οι πρωτεφοντεσ οδθγοί ςυνδζονται με τισ αναρτιςεισ ςτο επικυμθτό φψοσ και 
μπαίνουν ςε παράλλθλθ διάταξθ. Κατόπιν ςυνδζονται οι πρωτεφοντεσ οδθγοί με τουσ 
δευτερεφοντεσ, με ςυνδετιρεσ Ρ, ςυνδετιρεσ Τ ι ςυνδετιρεσ Χ. 

Η τοποκζτθςθ των γυψοςανίδων γίνεται κάκετα ςτουσ δευτερεφοντεσ οδθγοφσ. Οι κατά 
πλάτοσ αρμοί μετατίκενται τουλάχιςτον κατά 400mm πάνω ςτουσ μεταλλικοφσ οδθγοφσ. Το 
βίδωμα τθσ γυψοςανίδασ, πρζπει να γίνεται προσ μία κατεφκυνςθ για να αποφεφγονται τυχόν 
παραμορφϊςεισ τθσ, πιζηοντάσ τθν καλά πάνω ςτο ςκελετό. Οι βίδεσ πρζπει να διαπερνοφν 
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τθν γυψοςανίδα κάκετα και να ειςχωροφν ςτα μεταλλικά προφίλ του ςκελετοφ τουλάχιςτον 
κατά 10mm. Οι κεφαλζσ τουσ πρζπει να βυκίηονται κατά 1mm περίπου ςτθν επιφάνεια τθσ 
γυψοςανίδασ με κατάλλθλθ ρφκμιςθ του βιδοδράπανου ϊςτε να μποροφν να ςτοκάρονται. Το 
χαρτί δεν πρζπει να ςχίηεται. Ραραμορφϊςεισ ι λάκοσ τοποκετθμζνεσ βίδεσ πρζπει να 
απομακρφνονται και να αντικακίςτανται ςε απόςταςθ 5cm από τθν προθγοφμενθ κζςθ, με 
καινοφριεσ. Μετά το τζλοσ τθσ ςτερζωςθσ οι γυψοςανίδεσ πρζπει να εφάπτονται ςτο ςκελετό 
ςτιριξθσ. 

Το ςτοκάριςμα των αρμϊν γίνεται με ειδικό λεπτόκοκκο υλικό. Τα κομμζνα άκρα τθσ 
γυψοςανίδασ πρζπει να πλανίηονται υπό γωνία και να ςτοκάρονται (ταινία αρμοφ). Σε 
περίπτωςθ διπλισ ςτρϊςθσ πρζπει για λόγουσ πυραντοχισ, θχομόνωςθσ και ςτατικισ 
επάρκειασ να ςτοκάρεται και θ πρϊτθ ςτρϊςθ. Οι γυψοςανίδεσ πρζπει να ςτοκάρονται τότε 
που δεν αναμζνονται μεγάλεσ αλλαγζσ ςτο μικοσ τθσ γυψοςανίδασ λόγω κερμοκραςίασ ι 
υγραςίασ. Κατά τθν αρμολόγθςθ θ κερμοκραςία δεν πρζπει να είναι κάτω από 10ο C. 

Ρριν βαφτοφν ι επικαλυφκοφν οι γυψοςανίδεσ πρζπει να αςταρϊνονται με υλικό τθσ 
εγκρίςεωσ του οίκου παραγωγισ του ςυςτιματοσ. 

Στθν εργαςία αυτι περιλαμβάνεται θ διαμόρφωςθ υποδοχϊν ι οπϊν για τθν 
τοποκζτθςθ των κάκε είδουσ Η/Μ εγκαταςτάςεων. 

Ππου απαιτείται αναβακμόσ ι εγκοπι κρυφοφ φωτιςμοφ κα καταςκευαςκοφν ςφμφωνα 
με τα αντίςτοιχα ςχζδια τθσ Μελζτθσ. 

 Θυρίδεσ επίςκεψθσ του εςωτερικοφ ψευδοροφισ γυψοςανίδασ και τςιμεντοςανίδασ 

Είναι κυρίδεσ διαφόρων διαςτάςεων που απαιτοφνται για τθν επίςκεψθ του εςωτερικοφ 
τθσ ψευδοροφισ ςφμφωνα με τα ςχζδια των ανόψεων. Η κυρίδα επιφανείασ μζχρι 1m2 
καταςκευάηεται από γυψοςανίδα ι και τςιμεντοςανίδα κατά περίπτωςθ, θ οποία επικάκεται 
ςε ανάλογθ υποδοχι επί τθσ ψευδοροφισ(με κρυφό «κουμπωμα»), ζτςι ϊςτε εφκολα και 
γριγορα να  αφαίρειται και να επανατοποκετείται από το προςωπικό ςυντιρθςθσ του ζργου, 
χωρίσ τθν παρζμβαςθ ειδικοφ ςυνεργείου. Η κυρίδα κα φζρει περιμετρικά μεταλλικό 
γωνιόκρανο για τθν προςταςία των ακμϊν, ενϊ παρόμοια μεταλλικι διατομι κα τοποκετθκεί 
και ςτθν περίμετρο του αντίςτοιχου ανοίγματοσ. 

 

 Επίπεδθ και οριηόντια ψευδοροφι τςιμεντοςανίδασ 

Καταςκευάηονται με χριςθ ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ. Οι οροφζσ αποτελοφνται από 
τςιμεντοςανίδεσ πάχουσ 12,5mm ςε μεταλλικό ςκελετό που ςτερεϊνεται ςτον φζροντα 
οργανιςμό. 

Η ανάρτθςθ γίνεται με ντίηεσ, ταχείασ αναρτιςθσ, ςυνδετιρεσ Τ, πεταλοφδεσ, (άμεςεσ 
αντιανεμικζσ αναρτιςεισ). Η ςτερζωςθ  ςτθ δομικι οροφι γίνεται με ειδικά καρφιά. Οι 
πρωτεφοντεσ οδθγοί ςυνδζονται με τισ αναρτιςεισ ςτο επικυμθτό φψοσ και μπαίνουν ςε 
παράλλθλθ διάταξθ. Κατόπιν ςυνδζονται οι πρωτεφοντεσ οδθγοί με τουσ δευτερεφοντεσ, με 
ςυνδετιρεσ Ρ, ςυνδετιρεσ Τ ι ςυνδετιρεσ Χ. 

Η τοποκζτθςθ των τςιμεντοςανίδων γίνεται κάκετα ςτουσ δευτερεφοντεσ οδθγοφσ. Οι 
κατά πλάτοσ αρμοί μετατίκενται τουλάχιςτον κατά 400mm πάνω ςτουσ μεταλλικοφσ οδθγοφσ. 
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Το βίδωμα τθσ τςιμεντοςανίδασ πρζπει να γίνεται προσ μία κατεφκυνςθ για να αποφεφγονται 
τυχόν παραμορφϊςεισ τθσ, πιζηοντάσ τθν καλά πάνω ςτο ςκελετό. Οι βίδεσ πρζπει να 
διαπερνοφν τθν τςιμεντοςανίδα κάκετα και να ειςχωροφν ςτα μεταλλικά προφίλ του ςκελετοφ 
τουλάχιςτον κατά 10mm. Οι κεφαλζσ τουσ πρζπει να βυκίηονται κατά 1mm περίπου ςτθν 
επιφάνεια τθσ τςιμεντοςανίδασ με κατάλλθλθ ρφκμιςθ του βιδοδράπανου ϊςτε να μποροφν 
να ςτοκάρονται. Ραραμορφϊςεισ ι λάκοσ τοποκετθμζνεσ βίδεσ πρζπει να απομακρφνονται 
και να αντικακίςτανται ςε απόςταςθ 5cm από τθν προθγοφμενθ κζςθ, με καινοφριεσ. Μετά το 
τζλοσ τθσ ςτερζωςθσ οι τςιμεντοςανίδεσ πρζπει να εφάπτονται ςτο ςκελετό ςτιριξθσ. 

Το ςτοκάριςμα των αρμϊν γίνεται με ειδικό λεπτόκοκκο υλικό. Τα κομμζνα άκρα τθσ 
τςιμεντοςανίδασ πρζπει να πλανίηονται υπό γωνία και να ςτοκάρονται (ταινία αρμοφ). Οι 
τςιμεντοςανίδεσ πρζπει να ςτοκάρονται τότε που δεν αναμζνονται μεγάλεσ αλλαγζσ ςτο μικοσ 
τουσ λόγω κερμοκραςίασ ι υγραςίασ. Κατά τθν αρμολόγθςθ θ κερμοκραςία δεν πρζπει να 
είναι κάτω από 10ο C. 

Ρριν βαφτοφν ι επικαλυφκοφν οι τςιμεντοςανίδεσ πρζπει να αςταρϊνονται με υλικό τθσ 
εγκρίςεωσ του οίκου παραγωγισ του ςυςτιματοσ. 

Στθν εργαςία αυτι περιλαμβάνεται θ διαμόρφωςθ υποδοχϊν ι οπϊν για τθν 
τοποκζτθςθ των κάκε είδουσ Η/Μ εγκαταςτάςεων, κακϊσ και θ μόρφωςθ των κάκε είδουσ 
απαιτουμζνων αναβακμϊν ςκοτιϊν, κρυφϊν φωτιςμϊν κλπ, ςφμφωνα με τα αντίςτοιχα 
ςχζδια τθσ Μελζτθσ. 

 

14. Υαλοπίνακεσ 
 

Οι υαλοπίνακεσ αφοροφν κυρίωσ τα εξωτερικά κουφϊματα αλουμινίου, όπωσ ορίηεται 
ςτον «Ρίνακα Κουφωμάτων» τθσ Μελζτθσ, και είναι οι παρακάτω : 

A) Διπλοί κερμομονωτικοί υαλοπίνακεσ, ςυνολικοφ πάχουσ 27.4mm, που αποτελοφνται 
από: 

α.Τον εξωτερικό πάχουσ 4mm, με επίςτρωςθ  

β.Το διάκενο 15mm με ARGON 90%. 

γ.Τον εςωτερικό Laminated (TRIPLEX),διαφανι πάχουσ 4 mm + 0,38 mm μεμβράνθ + 4 mm. 

 

Γ) Διαφανείσ υαλοπίνακεσ SECURIT, πάχουσ 10 mm, ςτισ αντίςτοιχεσ υαλόκυρεσ. 

Ππου ςτον Ρίνακα Κουφωμάτων εμφανίηονται υαλοπίνακεσ με μεμβράνθ, αυτι κα 
επικολλθκεί ςτθν εςωτερικι πλευρά, ςτο διάκενο του εξωτερικοφ υαλοπίνακα και κα είναι ςε 
απομίμθςθ αμμοβολισ ι ςε χρϊμα που κα επιλεγεί από τθν Επίβλεψθ. Η μεμβράνθ κα είναι 
ενδεικτικοφ τφπου 3Μ. 
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15. Χρωματιμοί 
 

 Γενικά 

Στθν ομάδα αυτι περιγράφονται τα υλικά και εργαςίεσ των χρωματιςμϊν των 
εςωτερικϊν και εξωτερικϊν επιφανειϊν του ζργου, οι χρωματιςμοί και αντιςκωριακι 
προςταςία των ςιδθρϊν επιφανειϊν. 

Ιδιαίτερθ προςοχι κα δοκεί ςτθν αντιςκωριακι προςταςία των ςιδθρϊν επιφανειϊν 
εςωτερικϊν και εξωτερικϊν καταςκευϊν. 

Γενικά οι χρωματιςμοί, τα αςτάρια, τα πρϊτα ςτρϊματα και τα τελικά ςτρϊματα για 
οποιαδιποτε δεδομζνθ επιφάνεια κα πρζπει να προζρχονται από τον ίδιο  προμθκευτι.. Ο 
«Ανάδοχοσ»  κα πρζπει να υποβάλλει ςτθν Υπθρεςία για ζγκριςθ ζναν κατάλογο όπου κα 
δείχνονται όλα τα προτεινόμενα τελειϊματα ανά κζςθ εφαρμογισ, διακοςμθτικό υλικό (εάν 
υπάρχει), αρικμόσ ςτρϊςεων, και υπόςτρωμα. 

Οι χρωματιςμοί κα επιλεγοφν από τθν Υπθρεςία, βάςει των δειγμάτων που κα υποβάλλει 
ο Ανάδοχοσ, ο οποίοσ κα λάβει υπόψθ του κυρίωσ, τουσ κωδικοφσ κατά RAL. Ο Ανάδοχοσ 
επίςθσ υποχρεοφται να προφυλάςςει από κάκε ρφπανςθ τισ λοιπζσ καταςκευζσ (δάπεδα, 
υαλοπίνακεσ κλπ) ϊςτε να τισ παραδϊςει τελείωσ κακαρζσ. Οι χρωματιςμοί δεν πρζπει να 
παρουςιάηουν πινελιζσ ι κόκκουσ. Τα υλικά χρωματιςμοφ κα είναι αναγνωριςμζνων 
εργοςταςίων. 

Ο χρωματιςμόσ των τοίχων και των οροφϊν κα πρζπει να περιλαμβάνει: 

κακαριςμό των επιφανειϊν  και αφαίρεςθ χαλαρϊν ςωματιδίων και ςκόνθσ 

εφαρμογι τριϊν ςτρϊςεων χρϊματοσ με βάςθ ακρυλικζσ ρθτίνεσ 

Αναλυτικά οι εργαςίεσ χρωματιςμϊν που κα απαιτθκοφν ςτο ζργο είναι οι ακόλουκεσ: 
 

 Χρωματιςμοί με πλαςτικό ςε επιφάνειεσ επιχριςμζνεσ 

Εφαρμόηεται ςε δφο ςτρϊςεισ, χωρίσ να προθγθκεί ςπατουλάριςμα, δθλαδι: 
προετοιμαςία των επιφανειϊν, αςτάρωμα με πλαςτικό και διάςτρωςθ πλαςτικοφ χρϊματοσ ςε 
δφο ςτρϊςεισ.  

Αφορά τισ κατακόρυφεσ και οριηόντιεσ επιχριςμζνεσ επιφάνειεσ που δεν κα 
ςπατουλαριςτοφν, των εςωτερικϊν χϊρων του α’ ορόφου και τθν αποκικθ ςτο ιςόγειο. 

 

 Χρωματιςμοί επιφανειϊν γυψοςανίδων με πλαςτικό χρϊμα 

Ρεριολαμβάνεται ςπατουλάριςμα των αρμϊν και των οπϊν με γυψόκολλα, τοπικό 
τρίψιμο με γυαλόχαρτο πάνω ςε τάκο μζχρισ ότου θ επιφάνεια γίνει τελείωσ λεία, ςυνεχισ και 
ομαλι, ειδικι προςταςία εξεχουςϊν γωνιϊν ι ελευκζρων απολιξεων τοίχων με ελαφρό 
ςτρογγφλεμα των ακμϊν (ςπάςιμο των γωνιϊν) που γίνεται με τρίψιμο με λειαντικό χαρτί 
δαπζδων (πατόχαρτο) και εμποτιςμόσ μζχρι κορεςμοφ των ακμϊν των γυψοςανίδων με 
βερνίκι πολυουρεκάνθσ μονομερζσ αραιωμζνο κατά 25% με ςυνκετικό ι φυςικό νζφτι, 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 
ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΑΦΟΥ ΑΒ 

 

 

 ΣΕΛΙΔΑ | 28 

 

κακάριςμα με βοφρτςα, γενικό αςτάρωμα όλων των επιφανειϊν μετά από τθν τζλεια ξιρανςθ 
τθσ γυψόκολλασ, με ειδικό αςτάρι πλαςτικοφ και δυο ςτρϊςεισ τουλάχιςτον με πλαςτικό, 
μζχρι επίτευξθσ ομοιόμορφθσ απόχρωςθσ τθσ εκλογισ τθσ Επίβλεψθσ, πάνω ςε οποιεςδιποτε 
επιφάνειεσ τοιχωμάτων ι ψευδοροφϊν 

 

 Σπατουλαριςτοί χρωματιςμοί επιχριςμάτων με πλαςτικό χρϊμα 

Θα προθγθκεί προετοιμαςία των επιφανειϊν με ςπάτουλα και γυαλόχαρτο και 
ακολουκεί ςπατουλάριςμα των επιφανειϊν, με τα ενδιάμεςα γυαλοχαρτίςματα – 
ςτοκαρίςματα. Τζλοσ εφαρμόηεται πλαςτικό χρϊμα ςε δφο ςτρϊςεισ τουλάχιςτον, αλλά μζχρι 
τθν επίτευξθ πλιρουσ ομοιοχρωμίασ. Αφορά τα επιχρίςματα εςωτερικά των χϊρων ιςογείου 
κακϊσ και τθν απόλθξθ του εςωτερικοφ κλιμακοςταςίου ςτο α’ όροφο. 

 

 Χρωματιςμοί επιφανειϊν από εμφανζσ ι μθ ςκυρόδεμα με ακρυλικό χρϊμα 

Βαφι με ακρυλικό χρϊμα κατάλλθλο για εξωτερικζσ επιφάνειεσ, δθλαδι τζλειοσ 
κακαριςμόσ των επιφανειϊν από τυχόν λάδια ξυλοτφπου με βοφρτςα και απορρυπαντικό, 
πλφςιμο με νερό, μερεμζτια τυχόν ατελειϊν των επιφανειϊν με επιςκευαςτικό κονίαμα 
αςτάρωμα των επιφανειϊν και χρωματιςμόσ ςε δφο ςτρϊςεισ τουλάχιςτον με ακρυλικό 
χρϊμα, μζχρι τθν επίτευξθ ομοιόμορφθσ απόχρωςθσ. Αφορά καταςκευζσ από ςκυρόδεμα ςτον 
υπαίκριο χϊρο και επιφάνειεσ οροφισ πάνω από τθν ψευδοροφι. 

 

 Χρωματιςμοί ςιδθρϊν επιφανειϊν με αλκυδικό χρϊμα ςε δφο ςτρϊςεισ 

Ο χρωματιςμόσ γίνεται ςε δφο ςτρϊςεισ αλκυδικοφ χρϊματοσ, μετά από εφαρμογι ςτθ 
ςιδερζνια επιφάνεια δφο επαλείψεων με αντίςτοιχο εποξειδικό αςτάρι. Αφορά, ςιδθρζσ κάςεσ 
γενικϊσ, τθν περίφραξθ και κφρεσ ειςόδου ςτον περιβάλλοντα χϊρο, ςιδθρά κιγκλιδϊματα και 
χειρολιςκιρεσ και οποιαδιποτε άλλθ επιφάνεια ορατι, εςωτερικϊν και εξωτερικϊν χϊρων. 

Για επίτευξθ μεγαλφτερθσ ςκλθρότθτασ τθσ τελικισ βαμμζνθσ επιφάνειασ ςτο αλκυδικό 
χρϊμα, κα προςτεκεί ςκλθρυντισ, όπωσ ορίηεται ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ. 

 

 Επάλειψθ εξωτερικϊν επιφανειϊν με αντιρρυπαντικό  υγρό 

Ρρόκειται για υλικό υγρισ μορφισ απολφτωσ διαφανζσ, ANTIGRAFITI, ακρυλικισ και 
πολυουρεκανικισ βάςθσ, ςε μία ςτρϊςθ με πινζλο. Η επάλειψθ γίνεται ςε οποιαδιποτε 
επιφάνεια από ςκλθρό υλικό βάςθσ πορϊδθσ ι μθ, ςτιλπνι ι ματ, ςε εξωτερικζσ δομικζσ 
επιφάνειεσ όπωσ ςκυροδζματα, επιχρίςματα, και μαρμάρινεσ επενδφςεισ, μζχρι φψουσ 3,00m 
από το εκάςτοτε δάπεδο ςτθν πρόςοψθ του κτιρίου.  
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 Αντιςκωριακι προςταςία αφανϊν ςιδθρϊν επιφανειϊν 

Εφαρμόηεται ςε ςιδθρζσ γαλβανιςμζνεσ και μθ επιφάνειεσ, ςτθν περίπτωςθ που κα 
παραμείνουν αφανείσ (ακάλυπτεσ) μετά τθν αποπεράτωςθ των εργαςιϊν. Η βαφι κα γίνει 
μετά από τον απαραίτθτο κακαριςμό των επιφανειϊν, ςε δφο ςτρϊςεισ. Θα χρθςιμοποιθκοφν 
διαφορετικοφ τφπου αςτάρια για γαλβανιςμζνεσ και μθ ςιδθρζσ επιφάνειεσ. 
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16.  Στεγανϊςεισ - Μονϊςεισ 
 

 Μόνωζη δώμαηος κηιρίων (ιζόγειο) 

Ρεριλαμβάνει τισ εξισ εργαςίεσ, ςφμφωνα με τα ςχζδια, Λ102, Λ103, Λ104 και Λ113 τθσ 
Μελζτθσ: 

α)Φράγμα υδρατμϊν με διπλι επάλειψθ με αςφαλτικό βερνίκι (εργαςία επάλειψθσ 
ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του υλικοφ). 

β)Θερμικι μόνωςθ δϊματοσ από πλάκεσ γραφιτοφχασ διογκωμζνθσ πολυςτερίνθσ 
πάχουσ 7 cm (με πατοφρα), με ςυντελεςτι κερμικισ αγωγιμότθτασ λ 0.031W/mK. 

γ) Φφλλο πολυαικυλενίου PE1060 

δ)Κυψελωτό κονιόδεμα βάρουσ 400-600 kg των 250 kg/m3 τςιμζντου, ελαχίςτου πάχουσ 
4 cm και τελικοφ πάχουσ κατά περίπτωςθ ζτςι ϊςτε να διαμορφϊνονται οι απαιτοφμενεσ 
ρφςεισ, με πρϊτθ ςτρϊςθ κυψελωτοφ κονιοδζματοσ ςε πάχοσ 2/3 του ολικοφ και διάςτρωςθ 
μετά παρζλευςθ τριϊν θμερϊν του υπόλοιπου πάχουσ ομοίωσ με κυψελωτό κονιόδεμα των 
250 kg/m3.  

ε)Ρερικϊρια δϊματοσ (λοφκια) τριγωνικισ διατομισ με τςιμεντοκονίαμα που 
αποτελοφνται από μία διάςτρωςθ πεταχτοφ τςιμεντοκονιάματοσ 450 kg τςιμζντου και δεφτερθ 
ςτρϊςθ από τραβθχτό τςιμεντοκονίαμα 600 kg, με αυξθμζνο πάχοσ ςτα ςθμεία ςυμβολισ του 
δϊματοσ και του ςτθκαίου. 

ςτ)Επίςτρωςθ (πάνω ςε προεπάλειψθ με Primer), με εξαεριςτικι μεμβράνθ βάρουσ 3 
kg/m2,  με τισ αλλθλοεπικαλφψεισ των φφλλων ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του οίκου παραγωγισ. 

η) Στεγανωτικι επίςτρωςθ δωμάτων, ςτθκαίων κλπ με αςφαλτόπανο ελαςτομερζσ 
οπλιςμζνο με τρεβίρα βάρουσ 4 kg/m2 ςε δφο ςτρϊςεισ, με διάςτρωςθ κερμισ 
αςφαλτόκολλασ, ςε αναλογία 2,00 kg/m2 και επικόλλθςθ αςφαλτόπανου με χριςθ 
φλόγιςτρου, με αλλθλοεπικάλυψθ των φφλλων κατά 10 cm. 

θ)Ππου θ μεμβράνθ εκτίκεται ςτον ιλιο, εκεί που ανεβαίνει και ςτθρίηεται ςτο ςτθκαίο 
(γυρίςμτα), χρθςιμοποιείται πρόςκετθ μεμβράνθ με επικάλυψθ από ορυκτζσ ψθφίδεσ,  
βάρουσ 4 kg/m2. Η τελικι ςφράγιςθ των απολιξεων τθσ μεμβράνθσ γίνεται με διατομι από 
γαλβανιςμζνθ λάμα και ςφράγιςθ με πολουρεκανικι μαςτίχθ. 

κ)Επίςτρωςθ απλι με γεωφφαςμα, μθ υφαντό, μθχανικά πλεγμζνο από ατζρμονεσ ίνεσ 
πολυπροπυλενίου, βάρουσ 280 gr/m2, ενδεικτικοφ με  αλλθλοεπικαλφψεισ των φφλλων κατά 
20 cm. 

ι) Διάςτρωςθ ςκφρων 2,5 - 3 cm ςε πάχοσ χαλαρισ ςτρϊςθσ 5-7 cm. Στισ λωρίδεσ 
κυκλοφορίασ του ςυντθρθτι, κα τοποκετθκοφν τςιμεντόπλακεσ εγκιβωτιςμζνεσ ςτθν ςτρϊςθ 
των ςκφρων, χωρίσ κονίαμα, ανάλογα με τισ κζςεισ του Η/Μ εξοπλιςμοφ και ςφμφωνα με τισ 
οδθγίεσ τθσ Επίβλεψθσ. Ειδικά ςτο δϊμα του ιςογείου αντί των ςκφρων κα υπάρχει τελικι 
επίςτρωςθ με μωςαϊκό. 

ια)Τοποκζτθςθ εξαεριςτιρων μόνωςθσ, ζνασ ςωλινασ εξαεριςμοφ ανά 50m2 επιφάνειασ 
περίπου. 
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 Μόνωζη δώμαηος κηιρίων (Α’ όροθος) 

Ρεριλαμβάνει τισ εξισ εργαςίεσ, ςφμφωνα με τα ςχζδια, Λ101 τθσ Μελζτθσ: 

α)Φράγμα υδρατμϊν με διπλι επάλειψθ με αςφαλτικό βερνίκι (εργαςία επάλειψθσ 
ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του υλικοφ). 

β)Θερμικι μόνωςθ δϊματοσ από πλάκεσ εξθλαςμζνθσ πολυςτερίνθσ κυμαινόμενου 
πάχουσ ελάχιςτο 12cm (με πατοφρα), με ςυντελεςτι κερμικισ αγωγιμότθτασ λ 0.034 W/mK. 

γ) Επίςτρωςθ απλι με γεωφφαςμα, μθ υφαντό, μθχανικά πλεγμζνο από ατζρμονεσ ίνεσ 
πολυπροπυλενίου, βάρουσ 280 gr/m2, με  αλλθλοεπικαλφψεισ των φφλλων κατά 20 cm. 

δ)Στεγανωτικι επίςτρωςθ δωμάτων, ςτθκαίων κλπ με μεμβράνθ FPO  

ςτ)Επίςτρωςθ απλι με γεωφφαςμα, μθ υφαντό, μθχανικά πλεγμζνο από ατζρμονεσ ίνεσ 
πολυπροπυλενίου, βάρουσ 280 gr/m2, με  αλλθλοεπικαλφψεισ των φφλλων κατά 20 cm.  

κ)Διάςτρωςθ ςκφρων 2,5 - 3 cm ςε πάχοσ χαλαρισ ςτρϊςθσ 5-7 cm. Στισ λωρίδεσ 
κυκλοφορίασ του ςυντθρθτι, κα τοποκετθκοφν τςιμεντόπλακεσ εγκιβωτιςμζνεσ ςτθν ςτρϊςθ 
των ςκφρων, χωρίσ κονίαμα, ανάλογα με τισ κζςεισ του Η/Μ εξοπλιςμοφ και ςφμφωνα με τισ 
οδθγίεσ τθσ Επίβλεψθσ.  
 

 Ηχομόνωςθ  με πετροβάμβακα 

Σε δομικά ςτοιχεία που τελικϊσ επενδφονται με γυψοςανίδα, όπωσ όπου αλλοφ 
απαιτείται  κα τοποκετθκεί πετροβάμβακασ πάχουσ 30mm και βάρουσ 40 kg / m3 
τουλάχιςτον.  

Επίςθσ πετροβάμβακασ κα τοποκετθκεί ςε όλα τα χωρίςματα ξθράσ δόμθςθσ των 
εςωτερικϊν διαρρυκμίςεων, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ, για λόγουσ θχομόνωςθσ των 
εςωτερικϊν χϊρων. 

 

 Θερμομόνωςθ-κερμοπρόςοψθ με πλάκεσ γραφιτοφχασ διογκωμζνθσ πολυςτερίνθσ 

Τοποκετείται επί των ςτοιχείων φζροντα οργανιςμοφ και τοιχοδομϊν πλιρωςθσ, ςε 
όλουσ τουσ εξωτερικοφσ τοίχουσ και είναι πάχουσ 7cm.  

Ρεριλαμβάνει τισ εξισ εργαςίεσ: 

Α)εφαρμογι ςυγκολλθτικοφ υλικοφ ςτθν επιφάνεια των πλακϊν διογκωμζνθσ 
γραφιτοφχασ πολυςτερίνθσ και τοποκζτθςθ ςταυρωτά ςτον τοίχο ϊςτε να μθν υπάρχουν 
ενιαίοι κατακόρυφοι αρμοί 

Β) ζλεγχοσ επιπεδότθτασ με πιχθ και τρίψιμο με γυαλόχαρτο ζωσ να επιτευχκεί 
απολφτωσ επίπεδθ επιφάνεια 

Γ) εφαρμογι ειδικϊν τεμαχίων όπωσ γωνιόκρανα και νεροςταλάκτεσ με τοπικά 
εφαρμοςμζνο αντιρρθγματικό ςοβά  

Δ) εφαρμογι ενδιάμεςου ενιςχυτικοφ ελαςτικοφ ςοβά με υαλόπλεγμα με επικάλυψθ 10 
εκ ςτισ άκρεσ 
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Ε) Εφαρμογι τελικοφ διακοςμθτικοφ ςοβά ςε απόχρωςθ, υφι και τεχνοτροπία τθσ 
επιλογισ τθσ επίβλεψθσ. 
 

 Στεγάνωςθ παρτεριϊν περιβάλλοντοσ χϊρου 

Θα γίνει με ιδιαίτερθ προςοχι:  

Ράνω ςτα τοιχϊματα των παρτεριϊν από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, γίνεται διάςτρωςθ 
ςτεγανωτικισ μεμβράνθσ, θ οποία φζρει επικολλθμζνο γεωφφαςμα ςτθν κάτω πλευρά τθσ. 
Ακολουκεί διάςτρωςθ γεωυφάςματοσ των 300 gr/m2. Η μεμβράνθ και τα γεωυφάςματα κα 
αναρριχϊνται ςτα ςτθκαία και ςε οποιαδιποτε άλλθ κατακόρυφθ επιφάνεια μζχρι τθν πάνω 
ςτάκμθ ςφμφωνα με τθ λεπτομζρεια Λ111. Στθν απόλθξθ των παραπάνω ςτρϊςεων κα 
τοποκετθκεί ςυνεχισ γαλβανιςμζνθ λάμα με ανοξείδωτεσ βίδεσ που κα ςφραγίςει πάνω και 
κάτω με πολυουρεκανικι μαςτίχθ. Ράνω από το γεωφφαςμα κα τοποκετθκοφν 
αποςτραγγιςτικι μεμβράνθ πολυαικυλενίου (HDPE), πάχουσ 8mm, με επικολλθμζνο 
γεωφφαςμα πολυπροπυλενίου και μετά επίχωςθ με υγιι προϊόντα εκςκαφισ και τζλοσ, 
πλιρωςθ με κθπευτικό χϊμα. 

 

 Στεγάνωςθ ςτεγάςτρου ςτθν είςοδο του καταςτιματοσ 

Ράνω από τον ςιδθρό φορζα τοποκετοφνται προφίλ αλουμινίου που ςτθρίηουν το 
«πζτςωμα» από τςιμεντοςανίδα το οποίο επικαλφπτεται με ςτεγανωτικι μεμβράνθ. Τα προφίλ 
αλουμινίου βιδϊνονται ςτισ τεγίδεσ του ςτεγάςτρου. Από τον φζροντα οργανιςμό του 
ςτεγάςτρου αναρτάται ο ςκελετόσ ςτιριξθσ τθσ ψευδοροφισ τςιμεντοςανίδασ.  

 

 Σφραγίςεισ λοιπϊν αρμϊν και μικροαρμϊν 

Για λόγουσ ςτεγάνωςθσ και θχομόνωςθσ οι μικροαρμοί ι ενϊςεισ μεταξφ ανόμοιων 
υλικϊν κα ςφραγίςουν με ελαςτικι πολυουρεκανικι μαςτίχθ ςτουσ εξωτερικοφσ και 
ακρυλικισ βάςθσ ςτουσ εςωτερικοφσ με δυνατότθτα βαφισ. 

Γενικά ςτισ περιπτϊςεισ μικροαρμϊν – ενϊςεων, κακϊσ και ςτισ εγκάρςιεσ διελεφςεισ 
Η/Μ δικτφων ςε δομικά ςτοιχεία θ ςφράγιςθ κα γίνεται: 

Με ακρυλικισ βάςθσ μαςτίχθ,  ςε περιπτϊςεισ κοινϊν και θχομονωτικϊν χωριςμάτων. 

Με πολυουρεκανικισ βάςθσ, ςε περιπτϊςεισ ςφράγιςθσ ενϊςεων ςε εξωτερικοφσ 
χϊρουσ. 

Με μυκθτοςτατικι αντιρρυπαντικι ςιλικονοφχα μαςτίχθ, ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ 
ςφράγιςθσ αρμϊν ςε επαφι με μάρμαρα, θ οποία δεν διαςπάται ςτθν μάηα του πετρϊματοσ. 

Με μυκθτοςτατικι ςιλικόνθ, ςε περιπτϊςεισ μικροαρμϊν – μικροενϊςεων με 
αλουμινοκαταςκευζσ, πλάτουσ μζχρι 6mm. 
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Σε όλεσ τισ παραπάνω περιπτϊςεισ, θ χριςθ κάκε μαςτίχθσ κα γίνεται με τισ οδθγίεσ του 
οίκου παραγωγισ, μετά από πλιρθ κακαριςμό των πλευρϊν του αρμοφ και ενδεχομζνωσ, εφ’ 
όςον επιβάλλεται, μετά από προεπάλειψθ με το ενδεδειγμζνο PRIMER. Κατά τθν ςφράγιςθ κα 
λαμβάνεται μζριμνα ϊςτε να μθν εμφανίηονται ίχνθ μαςτίχθσ ςτισ παράπλευρεσ ορατζσ 
επιφάνειεσ. 
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17.  Ξφλινεσ καταςκευζσ 
 

 Ξφλινο ερμάρια κακαριςτικϊν υλικϊν ςτο WC 

Θα καταςκευαςτεί από λευκι μελαμίνθ πάχουσ 16mm πάνω ςε γαλβανιςμζνα 
υποςτθρίγματα μεταβλθτοφ φψουσ ζτςι ϊςτε το διάκενο μζχρι το δάπεδο να καλφπτεται από 
φάςα από PVC10Χ100mm. Τα ντουλαπόφυλλα κα καταςκευαςτοφν από επενδυμζνο MDF των 
18mm και τα κινθτά ράφια από μελαμίνθ επίςθσ 18mm  
 

18. Διάφορα – Είδθ κιγκαλερίασ 
 

 Είδθ κιγκαλερίασ εςωτερικϊν και εξωτερικϊν κουφωμάτων 

α. Μεντεςζδεσ από ανοξείδωτο χάλυβα ικανισ φόρτιςθσ κατά περίπτωςθ. 

β. Κλειδαριζσ με κλειδί αςφαλείασ και ενδείξεισ κατειλθμμζνου ςτα wc  

γ. Χειρολαβζσ αςφαλείασ, με ροηζτεσ ι πλακζτεσ, απλοφ ςχεδίου από ανοξείδωτο 
χάλυβα 

 δ.Μθχανιςμοί μπάρασ πανικοφ με προτεραιότθτα φφλλου ςτθν περίπτωςθ των 
δίφυλλων κυρϊν, πιςτοποιθμζνοι πυράντοχοι από ανοξείδωτο χάλυβα με πλαςτικοποίθςθ ι 
θλεκτροςτατικι βαφι φοφρνου. 

ςτ. Stop δαπζδου ι και τοίχου κυλινδρικοφ ςχεδίου από ανοξείδωτο χάλυβα με 
αντικρουςτικό ελαςτικό.  

θ.Σφρτεσ δίφυλλων κυρϊν που δεν απαιτοφν μθχανιςμό προτεραιότθτασ από 
ανοξείδωτο χάλυβα χωνευτοί ςτο ςόκορο για τισ ξφλινεσ επιφάνειεσ και ορατοί για τισ ςιδθρζσ. 

κ.Μθχανιςμοί επαναφοράσ κυροφφλλων  

 

19. Φωτιςτικά ςϊματα 

 

 Φωτιςτικά τφπου PLA 

Τα φωτιςτικά ςτουσ χϊρουσ με ψευδοροφι απλισ γυψοςανίδασ, όπωσ του 
αναψυκτθρίου, τθσ ειςόδου κλπ κα είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τθσ Η/Μ μελζτσ (βλ. 
μελζτθ Φωτοτεχνίασ)  
 

 Φωτιςτικά τφπου spot 

Τα φωτιςτικά ςτουσ χϊρουσ με ψευδοροφι ανκυγρι κα είναι ςφμφωνα με τισ 
προδιαγραφζσ τθσ Η/Μ μελζτσ (βλ. μελζτθ Φωτοτεχνίασ)  
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     Φωτιςτικά οροφισ 

Τα φωτιςτικά ςτουσ χϊρουσ ά ορόφου κα είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τθσ Η/Μ 
μελζτθσ (βλ. μελζτθ Φωτοτεχνίασ). 

 

 

Αναβατόριο ΑΜΕΑ 
 

Στο ζργο τοποκετοφνται δφο αναβατόρια ΑΜΕΑ τφπου πλατφόρμασ με επιδαπζδια 
ςτιριξθ. Το πρϊτο αφορά ςτθν ανάβαςι από το επίπεδο τθσ ειςόδου ςτο επίπεδο τθσ 
πλατείασ του κινθματογράφου ενϊ το δεφτερο ςτθν ανάβαςθ ςτον α’ όροφο. 

 

 

 
    

Η Μηχανικός 

 

Η Προϊσταμένη 

του 

Σμήματος Μελετών Σεκμηρίωσης 

 και Προγραμματισμού 

 

Ο Προϊστάμενος 

της 

Διεύθυνσης Κτιριακής Τποδομής 

 

 

 

Ελένη Μποτσάκου 

ΠΕ ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ 

 

 

 

 

ΒΑΙΛΙΚΗ ΣΡΤΥΩΝΙΔΟΤ 

ΠΕ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ 

 

 

 

 

Παπαδόπουλος Φρήστος 

ΠΕ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ 
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