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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Α.     ΓΕΝΙΚΑ

Το νέο κλειστό γυμναστήριο πολλαπλών χρήσεων µε συνολική
χωρητικότητα  350 σταθερών  θέσεων θα εγκατασταθεί στην τοπική
κοινότητα  Πετρούσας  του  Δήμου  Προσοτσάνης  του  Νομού  Δράμας  και
συγκεκριµένα στην  περιοχή  εκτός  σχεδίου  εντός  ζώνης  και  επι  της  οδού
σύνδεσης των οικισμών Πετρούσας και Σταυρού Πετρούσας.

Ο προσανατολισµός  του κτιρίου είναι κατά τον µεγάλο του άξονα
Νότιο-  Ανατολικός. Οι  κερκίδες κατασκευάζονται στη Βορειο-Δυτική πλευρά
και συνεπώς ο αγωνιστικός χώρος έχει κατά τον µεγάλο  του άξονα
προσανατολισµό  Νότο- ανατολής. Με τη διάταξη αυτή εξασφαλίζεται και ο
σωστός φυσικός φωτιστές της αίθουσας.

Α.1.      Τοποθέτηση του κτιρίου στο οικόπεδο – εξωτερικές
προσπελάσεις 
Η βασική προσπέλαση στο νέο αθλητικό χώρο πραγματοποιείται από τον

κεντρικό Δημοτικό  Δρόμο δύο κατευθύνσεων που ενώνει  τους  οικισμούς
Πετρούσας και Σταυρού Πετρούσας.

Η  κεντρική  είσοδος  του  συγκροτήµατος και ο  χώρος  στάθµευσης
επιβατικών οχηµάτων (ΙΧ,λεωφορείων και ΑΜΕΑ), των οχηµάτων τροφοδοσίας
- ασφαλείας -  τύπου και ασθενοφόρου θα πραγµατοποιείται από την περιοχή
της Βορειοδυτικής  πλευράς.  Συγκεκριμένα  προβλέπεται  χώρος  στάθμευσης
(23) είκοσι-τριών  θέσεων συνολικά.

Α.2      Μορφολογία – Περιγραφή κτιρίου Γυµναστηρίου

Α.2.1.  Μορφολογικά στοιχεία

Το κτίριο κατασκευάζεται µε κύριο φέροντα οργανισµό από µεταλλικό
σκελετό,  μεταλλική  στέγη και εξωτερικές επικαλύψεις από ανηρτηµένα



µεταλλικά πετάσµατα τύπου “σάντουϊτς”  (πάνελ)  πολυουρεθάνης  και
ορυκτοβάμβακα.  Μορφολογικά το  κτίριο  αποτελείται  από  τρεις  όγκους
ορθογωνικής λιτής κάτοψης με κάποιες προεξοχές ή εσοχές. Η στέγη και των
τριών  κτιρίων  ακολουθεί µία καμπύλη μορφή κεκλιμένη κατά µία
κατεύθυνση. Οι  πλευρές κατασκευάζονται από μπατική τοιχοποιία με σενάζ
[µέχρις ύψους 3.00µ.], πετάσµατα  πλαγιοκάλυψης  τύπου  σάντουιτς  από
γαλβανισμένη λαμαρίνα προβαμμένη στο εργοστάσιο επίπεδη και υαλοστάσια
σταθερά και ανοιγόµενα αντίστοιχα µε την περιοχή εφαρµογής τους.

Η µορφολογική επεξεργασία του κτιρίου είναι άµεσα συνδεδεµένη µε τη
χρήση του και απορρέει από αυτήν. Πρόκειται για µορφές σύγχρονες, απλές,
που η ποικιλία τους έγκειται στην  έκφραση των διαφορετικών λειτουργιών
µέσα από αυτές. Χρησιµοποιούνται  σύγχρονα και ανθεκτικά  υλικά  και
διακριτή τεχνολογία που προσιδιάζουν στον χαρακτήρα και τη χρήση του
κτιρίου, µε συνέπεια  ως προς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και σε
αρµονικούς συνδυασµούς µεταξύ τους.

Α.2.2.  Περιγραφή κτιρίου – Κτιριολογικό Πρόγραµµα

Το κτίριο του κλειστού γυµναστηρίου, διαιρείται στις εξής ενότητες :

Α. Την αίθουσα αθλοπαιδιών µαζί µε τις κερκίδες (επίπεδο 1, επίπεδο 2)

Β. Τους λειτουργικούς χώρους (επίπεδο 1 : Χώροι αθλητών,   Χώροι  κοινού ,
∆ιοίκησης, Ιατρεία)

Αναλυτικότερα:

A.  Η αίθουσα αθλοπαιδιών έχει  καθαρές διαστάσεις 20,00 Χ 40,00µ. µε
ελεύθερο ύψος µεταβαλλόµενο από 9,90µ. έως 11.90µ. κατά την εγκάρσια
πλευρά των 29.30µ. και έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει BASKET, VOLLEY,
HANDBALL, και Γυµναστική [Ενόργανη και  Ρυθµική].Η αίθουσα διαθέτει
συγκρότηµα µόνιµων κερκίδων 350 θέσεων, οι οποίες εξυπηρετούνται από τις
εισόδους στο γήπεδο.

Στο κάτω µέρος των κερκίδων  δηµιουργούνται οι θέσεις των ΑΜΕΑ.
Ανάλογες µε τον πληθυσµό του κτιρίου, προβλέπονται πόρτες ασφαλείας, το
δυνατόν σε αντιδιαµετρική  θέση, για την  επείγουσα έξοδο αθλητών και
θεατών.

B. Οι λειτουργικοί χώροι του κλειστού γυµναστηρίου διατάσσονται 

Στο 1ο  επίπεδο [στάθµη +1,20] προβλέπονται, το  Χωλ  εισόδου,  το
εκδοτήριο  εισιτηρίων,  το  κυλικείο,  τα γραφεία  διοίκησης,  το Ιατρείο,  τα
αποδυτήρια, τα  W.C, τα ντουζ, ο κύριος αθλητικός χώρος, οι κερκίδες, η

αποθήκη  καθαριότητας  και  οι  διάδρομοι  κυκλοφορίας. Ο  χώρος  του  1ου

επιπέδου εξυπηρετεί κυρίως τις ανάγκες των αθλητών και αποκλείει, κατά το
δυνατόν, την κυκλοφορία των θεατών.



Το 2ο   επίπεδο [μεσώροφος – στάθµη +5,50] περιλαµβάνει χώρους και
χρήσεις για την εξυπηρέτηση των θεατών και συγκεκριμένα τις κερκίδες. Οι
είσοδοι θεατών του µεσωρόφου εξυπηρετούνται µε εξωτερικές κλίµακες.

Α.3. Λειτουργίες Γυµναστηρίου – Κυκλοφορίες

Για την οµαλή διεξαγωγή των εσωτερικών λειτουργιών  του
Γυµναστηρίου  εξασφαλίζεται η ανεξάρτητη κίνηση των αθλητών και κοινού
(πλήρης εσωτερικός διαχωρισµός των  επιµέρους διαδροµών). Οι χώροι των
αθλητών (αποδυτήρια, κτλ), καθώς και των προπονητών,  είναι  ελεγχόµενα
προσπελάσιµοι από την περιοχή των θεατών. Η κίνηση των αθλητών γίνεται
απρόσκοπτα, µε όσο το δυνατό µικρότερες διαδροµές  προς  και από  τους
διάφορους χώρους που θα χρησιµοποιούν και είναι ανεξάρτητη από τις
κινήσεις των  θεατών. Τα αποδυτήρια των προπονητών  βρίσκονται στην
περιοχή των αποδυτηρίων των αθλητών. Οι  κινήσεις των θεατών δεν
διασταυρώνονται  µε εκείνες των αθλητών και του προσωπικού του
Γυµναστηρίου (εσωτερικές κυκλοφορίες εντός του κτιρίου).

Ειδική µέριµνα  έχει  ληφθεί για  Ά      τ      ο      µα         Μ  ε      ι      ωµ  έ      ν      η  ς         Κ      ι  νη  τ      ι  κ  ό  τ      η  τ      α  ς      .   Για
την άθλησή  τους δηµιουργούνται οι απαραίτητοι χώροι στα αποδυτήρια µε
ειδικές προδιαγραφές εξοπλισµού εξυπηρέτησης.

Η πρόσβαση των θεατών προς τις κερκίδες και η αποχώρησή τους από
αυτές,  προβλέπεται να γίνεται υποχρεωτικά  από τον κάτω διάδροµο
κυκλοφορίας των µονίµων κερκίδων, µε ειδικά ανοίγµατα - θύρες στο στηθαίο
και τα κιγκλιδώµατα.

Η χάραξη των κερκίδων  θα είναι τέτοια, ώστε κάθε θεατής από
οποιαδήποτε θέση, να έχει άριστη ορατότητα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των
προδιαγραφών της ΓΓΑ και των διεθνών Οµοσπονδιών.

Το Μηχανοστάσιο  έχει πρόσβαση, από τον περιβάλλοντα  χώρο,
προκειµένου να εξασφαλίζεται άµεσα η τροφοδοσία και η συντήρησή του.

Α.4.     Αρχές σχεδιασµού για κίνηση ατόµων µε ειδικές ανάγκες

Για την εξυπηρέτηση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, λαµβάνονται υπ’
όψιν οι σχετικές διατάξεις του Ν.Ο.Κ., του Κτιριοδοµικού Κανονισµού, η υπ’αρ.
∆ΙΑ∆Π/26534/2-12-96  εγκύκλιος του  Υφυπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, καθώς  και οι οδηγίες - προδιαγραφές  του
[πρώην] Υ.ΠΕ.Χω.∆.Ε. Εξασφαλίζεται η ανεµπόδιστη προσπέλαση σε όλους
τους χώρους, ατόµων  µε ειδικές ανάγκες και  ειδικότερα ατόµων που
κινούνται µε αναπηρικό αµαξίδιο.

Ειδικότερα:

 Στα σηµεία εισόδων στο κτίριο, όπου υπάρχει ανισοσταθµία  µεταξύ
εσωτερικού και εξωτερικού  δαπέδου της τάξεως των 10  εκ., αυτή
καλύπτεται µε την δηµιουργία µικρής ράµπας. 
Όλα τα επίπεδα της διαµόρφωσης ενώνονται µε ράµπες κλίσης 5%

 Η προσπέλαση αναπηρικών αµαξιδίων γίνεται σε όλους τους χώρους
(κατάλληλο άνοιγµα θυρών).



 Σε κάθε όροφο και σε κάθε ενότητα υπάρχει χώρος υγιεινής µε
κατάλληλες διαστάσεις και  εξοπλισµό για την εξυπηρέτηση ατόµων
κινούµενων σε αναπηρικό αµαξίδιο.

 Προκειµένου να διευκολύνονται τα άτοµα που έχουν κινητικά
προβλήµατα, θα προβλεφθεί η  κατάλληλη  διαµόρφωση και  ο
απαραίτητος   εξοπλισµός   και   στα   δύο  συγκροτήµατα  των
αποδυτηρίων. Επίσης, έχει ληφθεί µέριµνα για την απρόσκοπτη
προσπέλαση της ειδικής αυτής
κατηγορίας αθλουµένων από τον εξωτερικό χώρο προς το αποδυτήριο
που θα χρησιµοποιούν  και προς την αίθουσα γυµναστικής (αποφυγή
ανισοσταθµιών, ή κατασκευή ραµπών).

 Όσον αφορά στην παρακολούθηση αγωνιστικών εκδηλώσεων από τα
Α.Μ.Ε.Α., αυτή θα γίνεται  από το χώρο των κερκίδων, στον κάτω
διάδροµο αυτών. Προβλέπεται επίσης, ένα W.C.  πλησίον του φουαγιέ,
για την εξυπηρέτηση  της ειδικής αυτής κατηγορίας χρηστών του
Γυµναστηρίου.

 Τα κλιµακοστάσια θα κατασκευαστούν µε κατάλληλα πλάτη και ύψη
βαθµίδων, χειρολαβές και  αντιολισθητικό δάπεδο, για  την άνετη και
ασφαλή διακίνηση των χρηστών.

 Θα υπάρχει κατάλληλος εξοπλισµός των κουφωµάτων, για την άνετη και
ασφαλή χρήση τους.

 Θα σηµανθούν κατάλληλα όλες οι εξυπηρετήσεις.

Β.        ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ -  ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΧΩΡΩΝ 

Β.1.      Πολεοδοµικά στοιχεία

Η συνολική έκταση καταλαµβάνει επιφάνεια 8.000µ2 και  διέπεται από
τους όρους ∆όµησης που εγκρίθηκαν με το έγγραφο 180525/9588/1050/418
της Δ/νση Τ.Υ. της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και οι οποίοι είναι :

 Σ.δ. 0,22

 Κάλυψη 22%

 Μέγιστο επιτρεπόµενο ύψος 12,00µ. 

 Πλάγιες αποστάσεις 15,00μ.

Β.2.  Κτιριολογικό Πρόγραµµα

ΕΠΙΠΕ∆Ο 1     

ΑΡΙΘΜΟ ΧΩΡΟΣ Τ.Μ.
0.1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 1.454,26
0.1Α ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΡΓΑΝΩΝ 28,79
0.1Β ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΡΓΑΝΩΝ 28.79



ΧΩΡΟΣ Τ.Μ.
1.1 ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ
1.2 ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 20.44
1.3 ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΣ 16.65
1.4 ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΚΟΙΝΟΥ
1.5 ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗΣ 12.18
1.6 ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΚΟΙΝΟΥ 18.15
1.7 BAR 61.99
1.8 FOYER 62.38
1.9 ΑΠΟΘΗΚΗ BAR 8.60

1.10 ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΚΟΙΝΟΥ
1.11 ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗΣ 8.00
1.12 ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΚΟΙΝΟΥ 22.39
1.13 ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ WC ΚΟΙΝΟΥ 6.43
1.14 WC ΚΟΙΝΟΥ ΑΜΕΑ 4.58
1.15 ΑΠΟΘΗΚΗ 6.38
1.16 WC ΚΟΙΝΟΥ ΑΝ∆ΡΩΝ 15.60
1.17 WC ΚΟΙΝΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 27.39

0.2 ΑΠΟ∆ΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 8.09
0.3 ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ
0.4 ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΣ 59.24
0.5 ΑΙΘΟΥΣΑ  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 40.46
0.6 ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 22.53
0.7 ΑΠΟ∆ΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 12.13
0.8 WC/DOUCE ΑΠΟ∆ΥΤΗΡΙΟΥ 7.56
0.9 ΑΠΟ∆ΥΤΗΡΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ 22.52
0.10 WC/DOUCE ΑΠΟ∆ΥΤΗΡΙΟΥ 20.82
0.11 ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
0.12 ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗΣ 7.72
0.13 ΕΙΣΟ∆ΟΣ - ΑΝΑΜΟΝΗ 19.19
0.14 ΧΩΡΟΣ ΜΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ 45.01
0.15 ΘΥΡΩΡΕΙΟ - ΕΛΕΓΧΟΣ 13.73
0.16 ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΣ 40.86
0.17 ΙΑΤΡΕΙΟ 15.05
0.18 WC ΙΑΤΡΕΙΟΥ 4.89
0.19 ΑΠΟ∆ΥΤΗΡΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ 22.53
0.20 WC/DOUCE ΑΠΟ∆ΥΤΗΡΙΟΥ 20.81
0.21 ΑΠΟ∆ΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 12.75
0.22 WC/DOUCE ΑΠΟ∆ΥΤΗΡΙΟΥ 7.99
0.23 ΑΠΟ∆ΥΤΗΡΙΑ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ 13.13
0.24 WC/DOUCE ΑΠΟ∆ΥΤΗΡΙΟΥ 8.00
0.25 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 10.93
0.26 ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 23.22
0.27 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ - 48.50
0.28 ΧΩΡΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 11.21

ΕΠΙΠΕ∆Ο 2

ΑΡΙΘΜΟΣ



ΕΠΙΠΕ∆Ο 3



Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η :
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά το Κλειστό Γυµναστήριο της Τ.Κ.
Πετρούσας  του Δήμου Προσοτσάνης 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ι.      ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.         Αίθουσα Αθλοπαιδιών και Γυµναστικής.

Η Αίθουσα Αθλοπαιδιών και γυµναστικής, καταλαµβάνει το µεγαλύτερο
τµήµα του κτιρίου, είναι ένας ενιαίος χώρος χωρίς εµπόδια. Χρησιµοποιείται για
προπόνηση γυµναστικής, καθώς και για τα παρακάτω αθλήµατα :

α. Χειροσφαίριση (Handball)
Καθαρή διάσταση αγωνιστικού χώρου : 40.00x20.00
β. Καλαθοσφαίριση (Basketball)
Καθαρή διάσταση αγωνιστικού χώρου : 28.00x15.00
γ. Πετοσφαίριση (Volleyball)
Καθαρή διάσταση αγωνιστικού χώρου : 18.00x9.00

Το ελεύθερο ύψος της αίθουσας στο χαµηλότερο σηµείο είναι Η:
9 , 90µ. H είσοδος των θεατών στην αίθουσα και η πρόσβαση στις κερκίδες
γίνεται από τους χώρους του φουαγιέ και µέσω κλίμακας που διέρχεται πίσω από
τις κερκίδες.

O πλήρης φυσικός φωτισµός και αερισµός της αίθουσας είναι σύµφωνος
µε τον Κτιριοδοµικό Κανονισµό και επιτυγχάνεται µε ανοίγµατα περιµετρικά της
αίθουσας και πάνω από την τελευταία κερκίδα. O τεχνητός φωτισµός γίνεται µε
προβολείς, αναρτηµένους από τους φορείς της οροφής (σύµφωνα µε τη µελέτη
H/M εγκαταστάσεων). Το δάπεδο είναι αθλητικό ελαστικό δάπεδο πάχους 9mm.

Η στέγη του κτιρίου κατασκευάζεται µε µεταλλικούς  φορείς µε καµπύλο
σχήµα οι οποίοι  στηρίζονται σε μεταλλικά  υποστυλώµατα  σύμφωνα  με  τη
στατική μελέτη. Η  κατασκευή της στέγης ακολουθεί πιστά τις προδιαγραφές
εργασιών Πολιτικού Μηχανικού.

Τα  υλικά  και  οι  µέθοδοι  κατασκευής, εξασφαλίζουν την  απαραίτητη
θερµοµόνωση, την  απόλυτη  και  µεγάλης  διάρκειας  στεγανότητα,  ενώ  θα
ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα αντιδιαβρωτικής και αντιπυρικής προστασίας
όλων των μεταλλικών μελών. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα ευαίσθητα σηµεία
επαφής διαφορετικών τεµαχίων του ίδιου ή διαφορετικών υλικών µεταξύ τους,
σε αρµούς διαστολής, κανάλια απορροής οµβρίων κλπ.

O τρόπος και τα υλικά κατασκευής της οροφής θα είναι τέτοια που
θα βοηθούν, στην  αποφυγή αντηχήσεων (αυξηµένος συντελεστής
ηχοαπορρόφησης).  Η κάτω τραπεζοειδής λαµαρίνα  είναι διάτρητη, και η
ενδιάµεση µόνωση είναι από πετροβάµβακα. Τα πλευρικά τοιχώµατα  της
αίθουσας αθλοπαιδιών θα κατασκευαστούν από διπλά τοιχία οπτοπλινθοδομής
µέχρις ύψους 3.00  µ. Πίσω από αυτήν υπάρχει µόνωση µε πλάκες
ορυκτοβάµβακα και φράγµα υδρατµών για την εξασφάλιση ηχοµόνωσης Από το
ύψος αυτό και άνω τοποθετούνται σύνθετα ελαφρά µεταλλικά πετάσµατα. 

2.        ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ [επίπεδο στάθµης +0,05]



Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η :
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ  

2.1.     ΑΠΟ∆ΥΤΗΡΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ [4 ΜΟΝΑ∆ΕΣ]

H κάθε µονάδα αποδυτηρίου  αθλητών περιλαµβάνει το χώρο αλλαγής
ρουχισµού και τους χώρους υγιεινής που είναι : O χώρος ντους, πέντε (5) ή (6)
θέσεων, τρία (3) W.C. το ένα εκ των οποίων εξυπηρετεί και ΑµΕΑ, ενιαίο νιπτήρα
µε τρεις (3) κρουνούς, για τον κάθε ένα εκ των οποίων αντιστοιχεί
σαπουνοθήκη,  εταζέρα και καθρέπτης. O χώρος των ντους και των
αποχωρητηρίων φωτίζεται και αερίζεται άµεσα. Τα ενδιάµεσα χωρίσµατα των
χώρων υγιεινής είναι χαµηλά σε ύψος περίπου 2.20µ, για λόγους αερισµού.  Το
δάπεδο κατασκευάζεται µε αντιολισθηρά πλακίδια, µε τις  κατάλληλες κλίσεις
που οδηγούν τα νερά στις αντίστοιχες σχάρες συλλογής.

Κάθε µονάδα αποδυτηρίου εξοπλίζεται µε πάγκο αποδυτηρίου, πλάτους
0.40µ και µήκους  8.00µ. ενιαίο ή σε τεµάχια, όχι µικρότερα του 1.00µ,
ντουλάπια µεταλλικά ή συνθετικά διπλά πλάτους  0.35µ. το καθένα και ύψους
0.90µ, που διαθέτουν κλειδαριά και περσίδες εξαερισµού.  Το δάπεδο
κατασκευάζεται  βιοµηχανικού τύπου, όπως προδιαγράφεται  στο Τεύχος
Προδιαγραφών Οικοδοµικών υλικών και εργασιών.

Σε όλους τους χώρους [απόδυση - ντους - WC] των αποδυτηρίων κάθε
είδους καθώς και  στα W.C. κοινού εσωτερικά οι τοίχοι επενδύονται µε
πλακάκια τοίχου διαστάσεων 20x20εκ., έγχρωµα ή µονόχρωµα, σε απόχρωση
της επιλογής της Υπηρεσίας,  έτσι ώστε να συνδυάζονται  µε τα πλακάκια
δαπέδου. Στο συγκολλητικό κονίαµα προστίθεται στεγανωτικό υλικό µάζας,
ώστε να προφυλάσσονται οι  τοίχοι από την υγρασία. Τα πλακάκια θα φθάνουν
περιµετρικά από το δάπεδο µέχρι  το ύψος της ποδιάς  των κουφωµάτων και
γενικά  [σε τοίχους χωρίς φεγγίτες] µέχρι του τελικού ύψους των διαχωριστικών
[2.20µ] που τοποθετούνται ενδιάµεσα στα WC.

Τα είδη υγιεινής θα είναι λευκού χρώµατος, και στις θέσεις που ορίζουν
οι κατόψεις, θα  τοποθετηθούν  τα πιο κάτω είδη υγιεινής : Ενιαίος νιπτήρας
τριών κρουνών, λεκάνες W.C. και ντους. Πάνω από κάθε κρουνό τοποθετείται
σαπουνοθήκη,  άγκιστρο πετσέτας,  και καθρέφτης. Τα ντους θα αποτελούνται
από µπαταρία ανάµιξης µε σταθερό καταιονιστήρα  που θα  τοποθετηθεί στον
τοίχο σε ύψος περίπου 2,30  µ.  Οι λεκάνες W.C. είναι με  καζανάκι   µε
θήκη/υποδοχή για χαρτί τουαλέτας. Ειδική µέριµνα θα ληφθεί για τον εξοπλισµό
του χώρου  υγιεινής των ΑΜΕΑ µε τα ειδικά απαιτούµενα  είδη υγιεινής και
χειρολαβές. Στις θέσεις που φαίνονται στις κατόψεις (στην είσοδο των ντους)
προβλέπονται κανάλια µε σχάρες για την απορροή των νερών. Πέρα από τις
σχάρες, απαιτούνται  και σιφώνια δαπέδου για να απορρέουν τα νερά από
πλυσίµατα το δαπέδου των αποδυτηρίων. Τα κανάλια επενδύονται εσωτερικά µε
πατητή τσιµεντοκονία πάχους 1 εκ., µε προσθήκη στεγανωτικού υλικού µάζας.

Το δάπεδο των ντους κατασκευάζεται µε αντιολισθητικά πλακάκια.

2.2    ΑΠΟ∆ΥΤΗΡΙΑ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ 

Προβλέπονται μία µονάδα διαιτητών. Η κάθε µία διαθέτει χώρο απόδυσης
µε πάγκο και  ντουλάπια, νιπτήρες, ντους και  W.C.  Τα υλικά  κατασκευής και ο
εξοπλισµός τους θα είναι όµοια µε των αθλητών. Στα αποδυτήρια διαιτητών
προβλέπονται γραφείο και καθίσµατα για τις λειτουργικές τους ανάγκες.
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2.3. ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΙΑΤΡΕΙΟ 

Οι χώροι κατασκευάζονται ελεύθεροι από κάθε δοµικό στοιχείο για την
άριστη ευχέρεια  διεξαγωγής των λειτουργιών τους. Το Ιατρείο διαθέτει ένα
W.C. µε νιπτήρα και ένα ιατρικό κρεβάτι.

2.4.     ΧΩΡΟΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Οι χώροι των Η/Μ εγκαταστάσεων χωροθετούνται στο ίδιο επίπεδο και
έχουν άµεση πρόσβαση  [συντηρητών -  τροφοδοσίας] από τον περιβάλλοντα
χώρο και από τον εσωτερικό διάδροµο των χώρων αθλητών. O αερισµός του
χώρου είναι επαρκής, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της λειτουργίας  του. Οι
ενδιάµεσοι τοίχοι κατασκευάζονται µπατικοί µε επίχρισµα και όλες οι θύρες
είναι πυρασφαλείας µεταλλικές συµπαγείς χωρίς ανοίγµατα.

Με είσοδο από τον εσωτερικό διάδροµο, χωροθετείται αποθήκη υλικών
καθαριότητας και συντήρησης.

3.        ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ 

Στο τµήµα της  κύριας  εισόδου  χωροθετείται   το εξωτερικό
κλιμακοστάσιο. Το κλιµακοστάσιο κατασκευάζεται µε ορθογωνική κάτοψη επτά
επιπέδων ανάβασης από οπλισµένο σκυρόδεµα. Τα πατήµατα και τα ρίχτια
επιστρώνονται µε μάρμαρο σκληρό. 

4.         ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟ∆ΟΣ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΥ  [στάθµη +1,20]

Το κοινό οδηγείται µέσω κλιµάκων από τον περιβάλλοντα χώρο στο
επίπεδο εισόδου [στάθµη+ 1,20] και εισέρχεται άµεσα χωρίς κανένα εµπόδιο στο
κτίριο.  Με ράµπα που κατασκευάζεται  στο άκρο της κύριας εισόδου,
εξυπηρετούνται  τα ΑΜΚ. 

5.   ΚΕΡΚΙ∆ΕΣ

Κατασκευάζονται  συνολικά  τρεις (3)  σειρές  κερκίδων   [από  τη  στάθµη
+1,20] µε  γεωµετρικές διαστάσεις κατάλληλες ώστε να εξασφαλίζεται  η
ορατότητα σύµφωνα µε την αντίστοιχη  προδιαγραφή.  Το σύστηµα κατασκευής
είναι µε βαθµιδοφόρο και µέλη κερκίδων από οπλισµένο σκυρόδεµα.

Η γεωµετρία των κερκίδων σε γραµµική εγκάρσια τοµή θα είναι: πάτηµα
85  εκ. και ρίχτι  κυµαινόµενο σύµφωνα µε  την  εφαρµογή της  γραµµής
ορατότητας. Ενδιάµεσα του  µήκους  των  κερκίδων, και σε θέσεις που
επιλέγονται  από την εφαρµογή  του κανονισµού  πυροπροστασίας,
κατασκευάζονται  τέσσερις (4) εγκάρσιοι διάδροµοι µε σκαλοπάτια πρόσβασης
στις κερκίδες.

Οι επιφάνειες των κερκίδων θα είναι απόλυτα λείες (εμφανή
σκυροδέματα)  και θα επιστρωθούν µε σκληρυντικό υλικό  εποξειδικής βάσης
ώστε να αποκτήσουν την απαιτούµενη αντιολισθηρότητα  και ανθεκτικότητα.
Στην  εξωτερική ακµή διαµορφώνεται φαλτσογωνιά πλάτους 5εκ. και στην
οριζόντια επιφάνεια δίνεται κλίση προς τα έξω 1% για λόγους ευχέρειας στην
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εργασία καθαριότητας  (πλύσιµο). Η ίδια εργασία θα  εκτελεστεί και στα
σκαλοπάτια των εγκάρσιων διαδρόµων.

Στον κάτω διάδροµο των κερκίδων προς την πλευρά του αγωνιστικού
χώρου θα τοποθετηθεί µεταλλικό κιγκλίδωµα ύψους 1.20μ.  αποτελούµενο από
ορθοστάτες  ΙΝΡ 120 ανά 1,00µ που πακτώνονται σε στηθαίο  από οπλισµένο
σκυρόδεµα ύψους  25  εκ. και πλάτους 20 εκ. και τρεις οριζόντιες µεταλλικές
ράβδους από  σιδηροσωλήνες   φ 2½"  και πάχους  3  χιλ.,  γαλβανισµένους και
βαµµένους. Το κιγκλίδωµα και το στηθαίο  θα προβλεφθεί να είναι δυνατή η
διακοπή τους για τη διέλευση των θεατών, εφόσον µελλοντικά εγκατασταθούν οι
πτυσσόµενες κερκίδες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΙΙ.      ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η παρούσα Γενική Περιγραφή  αφορά στις δοµικές εργασίες για την
ανέγερση του κτιρίου του  Κλειστού Γυµναστηρίου και περιλαµβάνει τις
βασικές προδιαγραφές για την κατασκευή τους. Η συνολική Τεχνική Περιγραφή
∆οµικών Εργασιών µαζί µε τον Πίνακα Τελειωµάτων  και Κουφωµάτων  και τις
Τεχνικές Προδιαγραφές αποτελούν το σύνολο τεχνικών όρων των υλικών και
εργασιών που θα ισχύσουν στην κατασκευή του έργου.

Όπου από το Τεύχος Προδιαγραφών  προκύπτει εφαρµογή περισσοτέρων
της µιας λύσεως  εργασίας ή υλικού, εάν δεν ορίζεται µονοσήµαντη λύση στα
σχέδια ή στα λοιπά συµβατικά τεύχη, τότε ο εργολάβος έρχεται σε συνεννόηση
µε τον µελετητή του έργου. Σε περίπτωση  αλλαγής υλικού,  εργασίας,
τροποποίησης σχεδίων και γενικά κάθε αλλαγή εκτέλεσης εργασιών και
υλικών  θα γίνεται µετά από την έγγραφη έγκριση της ∆ιευθύνουσας
Υπηρεσίας.

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συµπληρώνεται από τα σχέδια της µελέτης
και τις υπάρχουσες  κανονιστικές διατάξεις που αφορούν την εκτέλεση
παρεµφερών  έργων. Όπου δεν αναφέρεται ρητά  τρόπος εκτέλεσης εργασίας ή
χρησιµοποιούµενο υλικό, ισχύουν οι κανόνες της τέχνης και της επιστήµης
προς   επίτευξη του   αρίστου αποτελέσµατος. Στο κτίριο θα
χρησιµοποιηθούν υλικά νέας τεχνολογίας και άριστης ποιότητας.

Υπέργεια, ο φέρων οργανισµός στα  δύο  χαμηλά  κτίρια  των  χώρων
διοίκησης  και  αποδυτηρίων  είναι από οπλισµένο  σκυρόδεµα ενώ  ο  φέρων
οργανισμός της αίθουσας αθλοπαιδιών και κερκίδων θα είναι μεταλλικός  . Τα
κενά µεταξύ των υποστυλωµάτων και δοκών πληρούνται µέχρις ορισµένου
ύψους µε  µεταλλικά  φύλλα διπλής όψης και ενδιάµεσης  µόνωσης  που
αναρτώνται σε µεταλλικό  σκελετό από  διατοµές που θα καθοριστούν  στη
στατική µελέτη. Σε συνέχεια καθ’ ύψος, τοποθετούνται υαλοπετάσµατα διπλών
θερµοµονωτικών υαλοπινάκων που φέρονται σε σκελετό από προφίλ αλουµινίου
βαρέως τύπου.

Η τοιχοποιία µεταξύ των εσωτερικών χώρων είναι µε οπτοπλινθοδοµές. Η
επικάλυψη της επιφάνειας της στέγης   είναι µεταλλική µε µονόπλευρη κλίση
καµπύλης µορφής. Προβλέπονται  πόρτες µεταλλικές, απλές και πυρασφάλειας
για τους χώρους που  ορίζουν πυροδιαµερίσµατα, σύµφωνα µε την µελέτη
Παθητικής Πυροπροστασίας. Τα παράθυρα του κτιρίου είναι structural και θα
αποτελούνται από προφίλ αλουµινίου, όπως προβλέπεται από τη µελέτη. 
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Ο εξοπλισµός των WC, λεκάνες, ντουζιέρες, νιπτήρες κλπ., θα αποτελείται
από τεµάχια υψηλού  σχεδιασµού και ποιότητας, και κατάλληλα για
µακροχρόνια αντιβανδαλιστική χρήση. Κάθε W.C. και  ντουζιέρα είναι
εξοπλισµένα µε ventil (βαλβίδα) εξαερισµού προς αποµάκρυνση δυσάρεστων
οσµών και υγρασίας. Αναλυτικότερα, το κτίριο αποτελείται από τα κάτωθι κύρια
δοµικά στοιχεία και υλικά : 

ΣΤΕΓΗ/ΟΡΟΦΕΣ

Η τελική επικάλυψη της επιφάνειας της στέγης πάνω από τα ελαφρά
θερµοµονωτικά πανέλα είναι  µεταλλική από λαµαρίνα 0.5χλστ. Η τοποθέτησή
της γίνεται µε αποστάτες επάνω σε τραπεζοειδή λαµαρίνα που στηρίζεται στον
µεταλλικό φορέα του κτιρίου. Επί της τραπεζοειδούς  λαµαρίνας,  τοποθετείται
φράγµα υδρατµών και µόνωση από πετροβάµβακα. 

ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

Αναρτηµένα πετάσµατα
Σύνθετα ελαφρά µεταλλικά θερµοηχοαπορροφητικά πετάσµατα αποτελούµενα
από :

α) επίπεδη γαλβανισμένη λαμαρίνα

β) Θερμομονωτικό υλικό αφρώδους πολυουρεθάνης 8cm

γ) επίπεδη γαλβανισμένη λαμαρίνα

Τα  πάνελ  θα  τοποθετηθούν  σε  οριζόντια  διάταξη και  στους  αρμούς  θα
τοποθετηθούν προφίλ αλουμινίου βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώματα
επιλογής της υπηρεσίας.

ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ Ε∆ΑΦΟΥΣ/ΜΟΝΩΣΕΙΣ/∆ΑΠΕ∆Α

Η πλευρά της πλάκας που εδράζεται στο έδαφος, καθώς και τα τοιχεία,
υγροµονώνονται και στεγανοποιούνται µε  πλάκες  εξηλασµένης πολυστερίνης,
στεγανωτικές επαλείψεις και   µεµβράνες, σύµφωνα µε τη στατική µελέτη. Η
πλευρά της πλάκας στον εσωτερικό χώρο επιστρώνεται µε βιοµηχανικό δάπεδο. 

Τα δάπεδα διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες [ανάλογα µε τη
χρήση] :
Υγρών χώρων [W.C., ντους, ενδιάµεσοι διάδροµοι] µε επίστρωση αντιολισθηρών
κεραµικών πλακιδίων
Χώρων κοινού,  διοίκησης και αποθηκών µε επίστρωση κεραμικών πλακιδίων
Κύριας Αίθουσας αθλοπαιδιών µε επίστρωση πλαστικού αθλητικού δαπέδου
Πλευρικοί διάδρομοι ασφαλείας με επίστρωση βιομηχανικού δαπέδου
Χώρων Η/Μ εγκαταστάσεων µε επίστρωση τσιμεντοκονίας
Η εξωτερική κλίµακα εισόδου με επίστρωση σκληρού μαρμάρου
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Οι  ράµπες και οι λοιπές κλίμακες  του κτιρίου καθώς έχουν φορέα οπλισµένου
σκυροδέµατος και πατήµατα δάπεδο µε τελείωµα επίστρωση τσιμεντοκονίας

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ/ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ

Τα παράθυρα  του κεντρικού  κτιρίου είναι σταθερά  από προφίλ
αλουµίνιου µε θερµοδιακοπτόµενα  προφίλ και πλήρωση θερµοµονωτικών
υαλοπινάκων, µε µεµβράνη σκίασης. Τα παράθυρα των χαμηλών κτιρίων, καθώς
και οι φεγγίτες  αποδυτηρίων – βοηθητικών αιθουσών κλπ θα είναι
προβαλλόµενα  µε στόχο την αποφυγή θαµβώσεων  αλλά και της ευθείας
κατεύθυνσης αέρος.

Προβλέπονται πόρτες   µεταλλικές πυρασφάλειας για τους χώρους  που
ορίζουν πυροδιαµερίσµατα, σύµφωνα µε την µελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας
και στους υπόλοιπους χώρους, µεταλλικές. 

ΦΥΣΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ – ΑΕΡΙΣΜΟΣ

Σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του κτιρίου εξασφαλίζεται ο απαιτούµενος
φυσικός αερισµός και φωτισµός σύµφωνα µε τον Κτιριοδοµικό Κανονισµό.

Γενικός  όρος είναι ότι  όλα  τα  υλικά  που  ενσωµατώνονται στην
κατασκευή του  κτιρίου, πρέπει να ανταποκρίνονται  στα πρότυπα και
προδιαγραφές που περιλαµβάνονται  στα συµβατικά τεύχη και σχέδια,
να είναι Α’ ποιότητας και vα υποβάλλονται προηγουµένως για έγκριση
∆ιασφάλισης Ποιότητας στον υπεύθυνο της Υπηρεσίας, µε κατάλληλα
δείγµατα πληροφοριακά έντυπα, πιστοποιητικά  ποιότητας,
προδιαγραφές και τον απαραίτητο  συσχετισµό µε συµβατικές
προβλέψεις. ∆εν θα ενσωµατώνεται στο έργο κανένα υλικό, για το οποίο
δε θα έχει προηγηθεί η ανωτέρω διαδικασία και η σχετική έγκριση.

Επισηµαίνεται ότι:

Όπου στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή όπως και στα τεύχη Προδιαγραφών
υλικών και εργασιών της Μελέτης αναφέρεται ο όρος "ενδεικτικός τύπος" για
ορισµένες κατασκευές, συσκευές, υλικά ή µηχανήµατα, διευκρινίζεται ότι αυτό
αποσκοπεί στον σαφέστερο καθορισµό των επιθυµητών  ιδιοτήτων  φυσικών ή
χηµικών των χρησιµοποιούµενων υλικών και την ποιότητα τους. Η αναφορά
αυτή σε καµία  περίπτωση δεν δεσµεύει τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος του έργου
µπορεί να χρησιµοποιήσει  οποιοδήποτε  ισοδύναµο υλικό, οποιουδήποτε
κατασκευαστικού οίκου, µε τις αντίστοιχες ιδιότητες και ύστερα από  την
έγκριση της επίβλεψης. Απαραίτητη προϋπόθεση  είναι το κάθε υλικό να
συνοδεύεται από τα  απαιτούµενα  πιστοποιητικά ποιότητας και τα τεχνικά
φυλλάδια του οίκου παραγωγής του. Ειδικά για  εξειδικευµένα υλικά
αποκλειστικής αθλητικής χρήσης θα πρέπει να προσκοµίζονται  οι
πιστοποιήσεις και  εγκρίσεις των συγκεκριµένων υλικών από τις
αντίστοιχες ∆ιεθνείς Αθλητικές Οµοσπονδίες 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΙΙΙ.    ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1.           ΠPOEPΓAΣIEΣ

Οι προεργασίες και συγκεκριµένα  οι Χωµατουργικές εργασίες και οι
Γενικές εκσκαφές θα  εκτελεστούν σύµφωνα µε τις Εθνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές  του Ινστιτούτου Οικονοµίας Κατασκευών  του πρώην ΥΠΕΧΩ∆Ε
[ΠΕΤΕΠ/02-03-00-00].

1.1         Γενικά

Στις προεργασίες περιλαµβάνονται  καθαιρέσεις, αποξηλώσεις, και
αποµακρύνσεις από το χώρο του εργοταξίου κάθε κατασκευής ή εγκατάστασης
ή άχρηστων υλικών που δεν εντάσσεται λειτουργικά σ' αυτό ή που θα µπορούσε
να δηµιουργήσει οποιοδήποτε πρόβληµα στην κατασκευή ή και στην λειτουργία
του έργου εφόσον δεν συµβαδίζουν µε την µελέτη, στην περιοχή που θα
καταληφθεί από το  κτίριο, ή γενικά όπου θα γίνουν εκσκαφές ή  επιχώσεις. Οι
εργασίες θα εκτελεσθούν µε συµβατικά µέσα (µηχανικά και χειρωνακτικά).

1.2         Αποµάκρυνση προϊόντων

Τα προϊόντα εκσκαφών  κλπ  θα αποµακρυνθούν από τον χώρο του
εργοταξίου σε περιοχές που επιτρέπεται η ρίψη τους από τις αρµόδιες αρχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΙΙΙ.    ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1.           ΠPOEPΓAΣIEΣ
Οι προεργασίες και συγκεκριµένα  οι Χωµατουργικές εργασίες και οι

Γενικές εκσκαφές θα  εκτελεστούν σύµφωνα µε τις Εθνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές  του Ινστιτούτου Οικονοµίας Κατασκευών  του πρώην ΥΠΕΧΩ∆Ε
[ΠΕΤΕΠ/02-03-00-00].

1.1         Γενικά

Στις προεργασίες περιλαµβάνονται  καθαιρέσεις, αποξηλώσεις, και
αποµακρύνσεις από το χώρο του εργοταξίου κάθε κατασκευής ή εγκατάστασης
ή άχρηστων υλικών που δεν εντάσσεται λειτουργικά σ' αυτό ή που θα µπορούσε
να δηµιουργήσει οποιοδήποτε πρόβληµα στην κατασκευή ή και στην λειτουργία
του έργου εφόσον δεν συµβαδίζουν µε την µελέτη, στην περιοχή που θα
καταληφθεί από το  κτίριο, ή γενικά όπου θα γίνουν εκσκαφές ή  επιχώσεις. Οι
εργασίες θα εκτελεσθούν µε συµβατικά µέσα (µηχανικά και χειρωνακτικά).

1.2         Αποµάκρυνση προϊόντων

Τα προϊόντα εκσκαφών  κλπ  θα αποµακρυνθούν από τον χώρο του
εργοταξίου σε περιοχές που επιτρέπεται η ρίψη τους από τις αρµόδιες αρχές.
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2.      KONIO∆EMATA - OΠΛIΣMENA ΣKYPO∆EMATA – ΥΠΟΒΑΣΕΙΣ
∆ΑΠΕ∆ΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Ο φέρων οργανισµός στο  κτίριο αποτελείται από  οπλισµένο σκυρόδεµα.
Στις  κατασκευές  στεγών κυρίας αίθουσας και βοηθητικών αιθουσών θα
χρησιµοποιηθεί  µεταλλική φέρουσα κατασκευή.  Για όλες τις κατασκευές από
οπλισµένο σκυρόδεµα είτε εντάσσονται, είτε όχι στο φέροντα οργανισµό ισχύει
το αντίστοιχο τεύχος της Στατικής Τεχνικής Περιγραφής και Προδιαγραφών.

2.1         Γενικά

Η αντίστοιχη περιγραφή αφορά στην κατασκευή των κάθε φύσης απλού ή
οπλισµένου σκυροδέµατος οικοδοµικών έργων, περιλαµβάνει τις απαιτήσεις για
τα υλικά και την ποιότητα του σκυροδέµατος, τον σιδηρό οπλισµό, τους τύπους
και τις µεθόδους κατασκευής.

H περιγραφή περιλαµβάνει επίσης και τις εξής εργασίες :
1. Γαρµπιλοδέµατα εξίσωσης στάθµης δαπέδων
2. Έργα περιβάλλοντος χώρου από απλό ή οπλισµένο σκυρόδεµα.
3. Πρέκια ή σενάζ διαφόρων διατοµών.

Tα σκυροδέµατα θα είναι :

1. Εργοστασιακό έτοιµο σκυρόδεµα. Στην περίπτωση αυτή τα δοκίµια θα είναι
κυβικά ακµής 20cm.
2. Eργοταξιακό έτοιµο σκυρόδεµα
- Σε περίπτωση  διάστρωσης σκυροδέµατος επί του εδάφους  πρέπει
προηγουµένως να έχουν εκτελεσθεί  όλες οι εργασίες προετοιµασίας της
επιφάνειας, µονώσεων, τοποθέτηση σωληνώσεων κλπ.
- Το  εργοστασιακό  (έτοιµο)  σκυρόδεµα  θα  διαστρώνεται  αµέσως  µετά  την
παράδοσή   του   στο  εργοτάξιο.  Tο εργοταξιακής παραγωγής σκυρόδεµα θα
διαστρώνεται αµέσως µετά την ανάµειξή του και  σε καµιά  περίπτωση δεν
επιτρέπεται ο χρόνος µεταξύ της τοποθέτησης του τσιµέντου στον αναµικτήρα
και της διάστρωσης να ξεπερνά τα 3/4 του χρόνου έναρξης της πήξης του
τσιµέντου.
- H διάστρωση θα γίνεται έτσι ώστε να αποκλείεται η µετάθεση των σιδηρών
οπλισµών και των άλλων ενσωµατωµένων εξαρτηµάτων.
- H διάστρωση θα γίνεται σε οµοιόµορφες στρώσεις, µε πάχος που εξασφαλίζει
τη σωστή συµπύκνωση  και µε ταχύ ρυθµό που να αποκλείει το σχηµατισµό
οριζόντιων αρµών εργασίας
-  H συµπύκνωση θα γίνεται µε δονητές και ο  Ανάδοχος πρέπει  να  εξασφαλίζει
επαρκή αριθµό  κατάλληλων δονητών, που θα είναι σε άψογη κατάσταση από
άποψη λειτουργίας.

Σε περίπτωση χρησιµοποιήσεως µόνο εσωτερικών δονητών κατ’
ελάχιστον και πέραν των εφεδρικών, πρέπει να υπάρχουν :
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- 1 δονητής ανά 150 µ2 οριζοντίου ξυλοτύπου (πλάκας), µε ελάχιστον αριθµό 3
δονητές

- 2 δονητές σε κάθε θέση σκυροδετήσεως, µε εξαίρεση τα υποστυλώµατα
µεγίστης πλευράς 0,80µ. όπου θα χρησιµοποιείται ένας δονητής.

2.2.        Σκυροδέµατα

2.2.1Σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 (μπετόν καθαριότητας)

Προβλέπεται σύµφωνα µε την στατική µελέτη :
Ως σκυρόδεµα διαµόρφωσης της επιφάνειας έδρασης των θεµελίων (σκυρόδεµα
καθαριότητας)

2.2.2     Σκυρόδεµα κατηγορίας C 16/20

Προβλέπεται σύµφωνα µε την στατική µελέτη: 
Στην κατασκευή πεζοδροµίων, σε πάχος 10εκ.  Στα δάπεδα αυτά

προβλέπονται  αρµοί εργασίας, πλάτους 2 εκ και βάθους όσο το πάχος του
δαπέδου,  που θα  πληρωθούν µε  φύλλο διογκωµένης πολυστερίνης, βάρους
10χγρ/µ3, ούτως ώστε η  όλη  επιφάνεια να χωρίζεται σε τµήµατα, επιφάνειας
20µ2-25µ2. Στα δάπεδα αυτά, θα τοποθετηθεί δοµικό πλέγµα.

Στα δάπεδα γενικά περιβάλλοντος χώρου που έρχονται σε επαφή µε το
έδαφος. Στις περιπτώσεις αυτές προβλέπεται στεγανοποιητικό υλικό µάζας
σκυροδέµατος της έγκρισης  της Yπηρεσίας, στις αναλογίες που προβλέπουν οι
προδιαγραφές του υλικού αυτού.

Στην κατασκευή των κλιµάκων, πλατύσκαλων,  ραµπών (και των  τυχόν
στηθαίων τους ) ανόδου ή καθόδου, από υπαίθριο χώρο στο ισόγειο του κτιρίου
και σε ισόγειους στεγασµένους χώρους που η µελέτη προβλέπει την κατασκευή
τους από σκυρόδεµα C16/20.

Στην κατασκευή πρεκιών, σενάζ, ποδιών, στέψεων, πλινθοδοµών,
υπερυψωµένων δαπέδων, ερµαριών  κλπ. που καµιά τους επιφάνεια δεν θα
παραµείνει ανεπίχριστη και  η µελέτη προβλέπει να  κατασκευαστούν από
σκυρόδεµα C16/20

Σε οποιαδήποτε άλλη κατασκευή που η µελέτη προβλέπει να γίνει από
σκυρόδεµα C16/20

2.2.3     Σκυρόδεµα κατηγορίας C 25/30. Προβλέπεται σύµφωνα µε τη µελέτη
:

Στην κατασκευή του συνόλου του φέροντος οργανισµού του κτιρίου
(θεµελίωση και ανωδοµή) καθώς και τυχόν απαιτούµενων τοίχων αντιστήριξης.
Η σκυροδέτηση αντεστραµµένων δοκών και στηθαίων [εφόσον απαιτηθεί] θα
γίνεται ταυτόχρονα µε την διάστρωση της πλάκας. Στην διάστρωση των πλακών
από οπλισµένο σκυρόδεµα του ορόφου των χαμηλών  κτιρίων. 

Στεγανοποιητικό  υλικό µάζας σκυροδεµάτων,  της εγκρίσεως της υπηρεσίας
και σε αναλογία που προβλέπουν οι προδιαγραφές του υλικού προβλέπεται. 
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2.3.        Υποβάσεις δαπέδων

Η διαµόρφωση της υπόβασης των δαπέδων επί του εδάφους, από την στάθµη
εκσκαφής µέχρι την στάθµη σκυροδέτησης των πλακών επί εδάφους γίνεται µε
την ακόλουθη σειρά :
1.  Δάνεια Ε1-Ε4
2.  Στρώση από συµπυκνωµένο θραυστό υλικό 3Α [0155] πάχους 15 εκ.
3.  ∆ιάστρωση µε φύλλα πολυαιθυλενίου [Φράγµα υδρατµών]
4.   Θερµοµονωτικό υλικό εξηλασµένη πολυστερίνη
5.  Σκυροδέτηση πλακών επί εδάφους C25/30, πάχους 20 εκ.

2.4.  Υγροµόνωση των δαπέδων - Τοιχωµάτων

Η υγροµόνωση των δαπέδων επί του εδάφους γίνεται ως εξής:
Οι επιφάνειες σκυροδέµατος που βρίσκενται σε επαφή µε το έδαφος
στεγανοποιούνται µε τον ακόλουθο τρόπο :
-  Γίνεται  επιµεληµένη  επισκευή  των  σκελετών  του  σκυροδέµατος  το  οποίο
καθαρίζεται  από υπολείµµατα ξύλων, πρόκες κ.λ.π.
- Δημιουργία  φράγματος  υδρατμών  με  διάστρωση  φύλλων  πολυαιθυλενίου
πάχους 0,4mm

2.5.        Ξυλότυποι

2.5.1   Γενικά

Προβλέπονται στη µορφή και τις διατάξεις που καθορίζονται στην µελέτη
για τον εγκιβωτισµό των πάσης φύσεως διαστρωµένων σκυροδεµάτων.

Θα κατασκευασθούν ούτως ώστε να φέρουν ασφαλώς το βάρος του
σκυροδέµατος, µετά του όποιου  σιδηρού οπλισµού του, καθώς και των
κυκλοφορούντων φορτίων, των δονήσεων κλπ., κατά την  διάρκεια της
διάστρωσης. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις προβλέψεις στον ξυλότυπο, που
απορρέουν από τις ανάγκες H/M εγκαταστάσεων ή άλλων οικοδοµικών
εργασιών, έτσι που να εξασφαλίζεται το επιθυµητό αποτέλεσµα.

2.6.2     Ξυλότυποι κοινοί

Οι κοινοί ξυλότυποι αποτελούνται από ξύλινα µέρη, (τάβλες, καδρόνια,
µαδέρια, ξύλινες δοκούς,  πλάκες τεχνητής ξυλείας - µπετοφόρµ,  κ.λ.π.) που θα
στηρίζονται πάνω στο δάπεδο εργασίας µέσω  ξύλινων ή µεταλλικών
ικριωµάτων.

Προβλέπεται  να  χρησιµοποιηθούν σε   όλες τις  µη  ορατές  επιφάνειες
σκυροδέµατος.  Σε  όλες  τις  περιπτώσεις σαν υλικό κατασκευής ξυλότυπου θα
χρησιµοποιηθούν:

Σανίδες σουηδικής ξυλείας πλάτους περίπου 10 - 12εκ. και πάχους 2,5εκ.
σε άριστη κατάσταση, ώστε να εξασφαλίζεται η ακρίβεια των διαστάσεων, η
ακαµψία της κατασκευής και η επιπεδότητα του ξυλοτύπου.

Τυποποιηµένοι ξυλότυποι από σανίδες ή ξυλεία άλλου τύπου σε
συναρµολογούµενα  και  αποσυναρµολογούµενα  τεµάχια για τις
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επαναλαµβανόµενες όµοιες κατασκευές. ∆εν θα γίνει  συµπλήρωση των
ξυλοτύπων µε µικροσανίδες, λαµαρίνες κ.λ.π.

Γενικά, οι οπές και αυλάκια στον Φ.O. για την εξυπηρέτηση των
εγκαταστάσεων θα προβλέπονται στην  µελέτη του Φ.O. και θα εξασφαλισθούν
κατά την φάση κατασκευής των ξυλοτύπων.

2.6.3   Ξυλότυποι εµφανούς σκυροδέµατος

Θα χρησιµοποιηθούν  όπου προβλέπεται στη µελέτη. Η επιφάνεια του
σκυροδέµατος θα είναι τελείως λεία και επίπεδη και κάθε ίχνος αρµού θα είναι
ελαχιστοποιηµένο και σε καθορισµένη διάταξη.  Το πέτσωµα θα γίνει από
Betoform ή άλλο ανάλογο υλικό.

2.7.        Σιδηροί Οπλισµοί

Οι σιδηροπλισµοί που τοποθετούνται στα στοιχεία απο σκυρόδεµα C12/15,
C16/20,  C20/25 και  C25/30 θα είναι του τύπου  B500c. Σιδηροπλισµοί ST IV
(δοµικό πλέγµα T 131) προβλέπονται σε όλα τα δάπεδα, από σκυρόδεµα C16/20,
των χώρων του περιβάλλοντος χώρου. Όλοι οι σιδηροπλισµοί θα καλύπτονται µε
σκυρόδεµα, όπως ορίζεται στη στατική µελέτη. Οι καµπυλότητες των κάµψεων
των οπλισµών για ηµικυκλικά και ορθογωνικά άγκιστρα, αναβολείς, συνδετήρες,
καθώς και για κεκαµένες ράβδους θα διαµορφώνονται σύµφωνα µε τον ισχύοντα
Νέο ελληνικό κανονισµό Σκυροδέµατος.

2.8.        Μεταλλικές φέρουσες κατασκευές

O φέρων πρωτεύων και δευτερεύων  οργανισµός των µεταλλικών
κατασκευών  (στέγες -  στέγαστρα, κλπ) θα γίνει από ανοιχτές ή κλειστές
διατοµές ποιότητας χάλυβα S 235, S275.

Οι σιδηρές κατασκευές θα προστατεύονται  µε αντιδιαβρωτική  στρώση
µινίου. Tα υλικά προστασίας και  βαφής  θα προσκοµίζονται κατάλληλα
συσκευασµένα και  θα συνοδεύονται από τα σχετικά πιστοποιητικά
καταλληλότητας και τις οδηγίες χρήσης. Οι οριστικές διατοµές των µεταλλικών
στοιχείων των µεταλλικών κατασκευών προσδιορίζονται στην στατική µελέτη.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στα σηµεία συγκόλλησης και προσαρµογής. H
αντισκωριακή επάλειψη και  χρωµατισµός των µεταλλικών διατοµών
περιγράφονται στο κεφάλαιο περί “χρωµατισµών”.

3.           ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ – ∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ Γενικά

Οι τοιχοποιίες που αναφέρονται στη συνέχεια αφορούν στην πλήρωση των
κατακόρυφων  πλευρών του κλειστού Γυµναστήριου  και των εξωτερικών
βοηθητικών κτισµάτων (αποδυτήρια και χώρων υγιεινής). 

3.1.  Πλινθοδοµές ψαθωτές (“σάντουιτς”) εξωτερικών τοίχων
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Πλινθοδοµές ψαθωτές (“σάντουιτς”) εξωτερικών τοίχων του κτιρίου µε
πλίνθους, διαστάσεων  9/19/24εκ. ή και µεγαλύτερους, οι οποίοι θα
κατασκευασθούν για λόγους θερµοµόνωσης, ψαθωτοί  (τύπος "σάντουιτς") και
θα αποτελούνται από δύο δροµικές πλινθοδοµές µε διάκενο για την υποδοχή
του θερµοµονωτικού υλικού (εξηλασµένη πολυστερίνη 25 Kg/m3). Στο ύψος των
ποδιών υαλοστασίων ή φεγγιτών ή στο µέσο του ύψους του τοίχου θα
κατασκευασθεί σενάζ από οπλισµένο σκυρόδεµα C16/20. Η αγκύρωση θα γίνει ή
µε υπάρχοντα  τσέρκια (αναµονές)  του υποστυλώµατος, στο κατάλληλο ύψος ή
µε φουρκέτες Φ12 σχήµατος  Π που οι άκρες τους εισδύουν σε  οπές που
ανοίγονται στο υποστύλωµα, σε βάθος 5εκ από την επιφάνειά του. H δόµηση των
πλινθοδοµών θα γίνει µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1:2,5 των 150Kgr τσιµέντου.
Tο σενάζ στις ποδιές  των παραθύρων (όπου υπάρχουν) κατασκευάζεται µε
µεγαλύτερο πλάτος για να δηµιουργήσει φωλιά  για τα σώµατα κεντρικής
θέρµανσης, [εφόσον προβλέπονται].

Στις θέσεις έδρασης των εξωτερικών τοίχων προβλέπεται σε οριζόντια στρώση
υγροµονωτικό  φύλλο ασφαλτόπανου που προστατεύει από τις υγρασίες που θα
γυρίζει στον τοίχο σε ύψος τουλάχιστον 10εκ. και θα στερεώνεται κατάλληλα.

3.2      Εσωτερικές πλινθοδοµές, µπατικές-δροµικές- Πρέκια - Σενάζ

Προβλέπονται στην κατασκευή :

Εσωτερικών τοίχων κτιρίου που κατασκευάζονται  είτε δροµικοί από
διάτρητους οπτόπλινθους α’ ποιότητας τυποποιηµένων  διαστάσεων 9x19x24
είτε µπατικοί όπου επιβάλλεται το µεγαλύτερο πάχος π.χ. ανάµεσα σε χώρους
για λόγους ηχοµόνωσης, όπως φαίνεται στα Αρχιτεκτονικά σχέδια. Σενάζ από
σκυρόδεµα C16/20 κατασκευάζεται πάντα στο ύψος των πρεκιών ή στο µέσον
του ύψους.

Οι διαχωριστικές τοιχοποιίες, [όπου προβλέπονται κατασκευές από
οπτοπλινθοδοµή] µεταξύ  των   χώρων   υγιεινής   που   χρησιµοποιούνται   από
διαφορετικούς χρήστες (άνδρες, γυναίκες) θα κατασκευασθούν µέχρι την οροφή
ενώ οι τοίχοι ανάµεσα στις κυψέλες των WC και των ντους δεν θα  φθάνουν
µέχρι την οροφή, αλλά µέχρι ύψους 2,20µ. [πρέκι θυρών].

Τοίχοι  που δε φθάνουν µέχρι  την οροφή (οι διαχωριστικοί τοίχοι  των
κυψελών των WC και των  ντους) θα φέρουν στη στέψη σενάζ σκυροδέµατος
C16/20. Οπλισµός σενάζ σε τοίχους, 2Φ10 κάτω + 2Φ10 (S 500) άνω µε τσέρκια
Φ8/20.

Οι διατοµές όλων των πάρα πάνω σενάζ και πρεκιών θα είναι ύψους 15εκ.,
πλάτους όσο το  πλάτος του αντίστοιχου τοίχου και µήκους όσο το µήκος του
ανοίγµατος αυξηµένο κατά 20εκ. από κάθε  πλευρά. Πλίνθοι τελευταίας σειράς
λοξοί σφηνωτοί. Επιµεληµένο γέµισµα διακένων µε κονίαµα.
 
3.4      Πρόσθετες εργασίες

Με το σύνολο  των οπτοπλινθοδοµών σχετίζονται οι εξής βασικές ειδικές
κατασκευές και προβλέψεις :
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 Οι προβλέψεις όλων των Η/Μ διελεύσεων που µετά την εγκατάσταση και τον
έλεγχο των δικτύων αποκαθίστανται, έτσι ώστε να αποφεύγονται όλες οι εκ των
υστέρων διανοίξεις οπών, που αποµειώνουν την αντοχή του τοιχώµατος.

 Όλες οι εξειδικευµένες κατασκευές σενάζ και πληρώσεων που αφορούν στην
κατασκευή των  φωλεών πυρόσβεσης, ένταξης των ηλεκτρολογικών πινάκων
κ.λ.π.

 Όλες οι κατασκευές πρόσθετων σενάζ  που εξασφαλίζουν αναρτήσεις ερµαρίων
ή  άλλων στοιχείων µόνιµου εξοπλισµού (π.χ. νιπτήρες), όπου και αν ορίζονται,
σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης.

4.           ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

4.2         Σιδηρές πόρτες

Οι σιδηρές πόρτες χωρίς ειδικές ιδιότητες αντοχής σε φωτιά, θα είναι
διπλού πετσώµατος µε συνολικό πάχος 53 χλστ. ενώ το κάθε φύλλο επένδυσης
θα αποτελείται από γαλβανισµένη  λαµαρίνα  πάχους 1,5 χλστ. Μεταξύ των δύο
φύλλων θα υπάρχει γέµισµα από ορυκτές ίνες. Θα υπάρχουν  "πατούρες" στις 3
πλευρές του φύλλου. Όπου απαιτείται, θα υπάρχουν περσίδες για τον αερισµό
των χώρων ή φεγγίτες, για την εξασφάλιση οπτικής επικοινωνίας µεταξύ των
χώρων. Οι κάσες θα είναι  χαλύβδινες πάχους 1,5 χλστ. σε σχήµα και  µορφή
σύµφωνα µε τα σχέδια.

4.3         Σιδερένιες πυράντοχες πόρτες

Οι πυράντοχες πόρτες διακρίνονται σε δίφυλλες ή µονόφυλλες
ενδεικτικού τύπου ΠΥR – Π53  της «ΟΜΑ∆ΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΚΗ» ή
άλλου οίκου αντίστοιχων προδιαγραφών. Ο βαθµός  πυραντίστασης  τους είναι
60’ και 90’ λεπτά. Πρόκειται για θύρες τυποποιηµένες  οι οποίες
κατασκευάζονται από λαµαρίνα ποιότητας SL12 κατά DIN 1623, πάχους 1,5 χιλ.
χωρίς εµφανή ραφή βάσει DIN 18082. Εσωτερικά περιέχει ειδικό πυράντοχο
υλικό, κλειδαριά πυρασφαλείας βάσει DIN 18250, µεντεσέδες  γαλβανισµένους
πυρασφαλείας µε ελατήριο βάσει DIN 18272 και θερµοδιογκούµενη ταινία.

4.4      Σιδερένιες κάσες κουφωµάτων

Οι µεταλλικές κάσες που χρησιµοποιούνται στο έργο είναι βιοµηχανικής
κατασκευής  από λαµαρίνα πάχους 2 χλστ. με πλήρωση ορυκτοβάμβακα των
50Κγρ/μ3 Εάν καθορισθεί διαφορετικά από την Υπηρεσία, οι σιδηρές κάσες των
κουφωµάτων για ξύλινες πόρτες θα είναι στραντζαριστές από χαλυβδολαµαρίνα
πάχους  1,5 χλστ, µε 2 γλώσσες  κλειδαριάς και 3 τζινέτια  τοιχοποιίας σε κάθε
πλευρά. Οι κάσες θα έχουν υποδοχή για  την τοποθέτηση ελαστικού
παρεµβύσµατος  για την προστασία του φύλλου κατά το  κλείσιµο και την
απόσβεση θορύβου.
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Πριν την τοποθέτηση θα έχουν υποστεί αντιπυρική προστασία µε
αµµοβολή, πέρασµα primer σε δύο στρώσεις και  στη συνέχεια βάψιµο όπως
περιγράφεται στο Κεφάλαιο των Χρωµατισµών.  Το εσωτερικό της κάσας θα
πληρωθεί µε αριάνι.

Όλες οι κάσες των πορτών θα είναι τυποποιηµένων διαστάσεων και
σχεδιασµένες ειδικώς για τις πόρτες. Τόσο οι πόρτες όσο και οι κάσες τους θα
είναι σύµφωνα µε το ίδιο εθνικό πρότυπο που έχει επιλεγεί.

4.5         Εξαρτήµατα

4.5.1     Μεντεσέδες

Οι µεντεσέδες θα είναι από επιχριωµένο  χάλυβα διπλές ροδέλες από
ανοξείδωτο χάλυβα. Θα  υπάρχουν 3 µεντεσέδες για  κάθε θυρόφυλλο, µε 8
φρεζαριστές βίδες στον κάθε µεντεσέ.

4.5.2     Συστήµατα αυτόµατου επαναφοράς πόρτας

Τα συστήµατα  αυτοµάτου κλεισίµατος των πορτών θα είναι στερεωµένα
στην επιφάνεια της  πόρτας και θα είναι τελειωµένα  µε αλουµίνιο σε σατινέ
ανοδική οξείδωση. Η όλη στερέωση θα γίνεται  σύµφωνα µε τις οδηγίες του
κατασκευαστή.

4.5.3     Κλειδαριές και µάνταλα

Οι κλειδαριές  και τα µάνταλα θα είναι χωνευτά µέσα στις πόρτες εκτός
εάν έχει καθορισθεί διαφορετικά. Οι κλειδαριές, για τις δίφυλλες πόρτες που
τοποθετούνται στις κάθετες συναντώµενες  πλευρές κάθε θυρόφυλλου θα είναι
ραµποτέ και  θα έχουν επίσης ραµποτέ πρόσθιες πλάκες. Οι πρόσθιες  αυτές
πλάκες όλων των κλειδαριών  θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα χωνευτά
µάνταλα θα είναι  κατακορύφου τύπου, ύψους 102χλστ µε σταµπαρισµένη
χαλύβδινη θήκη και ορειχάλκινους µοχλούς.

Οι χωνευτές κλειδαριές θα είναι κατακορύφου τύπου, ύψους 102 χλστ, µε τρεις
µοχλούς κλειδώµατος, µε σταµπαρισµένη θήκη και ορειχάλκινους µοχλούς.

4.5.4     Χειρολαβές

4.5.5     Πλάκες προστατευτικές
Οι χειρολαβές  τύπου µοχλού θα έχουν σχήµα " U " µε κυκλική διατοµή

διαµέτρου 23 χλστ. Η αντίστοιχη πλάκα θα έχει διαστάσεις 154χλστ. x 165χλστ.
µε στρογγυλεµένες  γωνίες. Το υλικό της  χειρολαβής θα είναι πλαστικό ή
µέταλλο.

Οι πλάκες προσόψεως θα είναι από αλουµίνιο κατάλληλου µεγέθους µε
ενσωµατωµένη  οπή  κλειδιού. Οι πλάκες προσόψεως θα στερεώνονται µε
χωνευτές σταυρωτές βίδες που θα προµηθεύσει ο κατασκευαστής της πλάκας.
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4.5.6     Πλάκες στο κάτω µέρος της πόρτας

Οι πλάκες στο κάτω µέρος της πόρτας που θα προστατεύουν την
πόρτα από κτυπήµατα ποδιών, θα είναι από αλουµίνιο, πάχους 2χλστ. Οι πλάκες
αυτές θα είναι στερεωµένες µε χωνευτές σταυρωτές βίδες που θα προµηθεύσει ο
κατασκευαστής της πλάκας.

4.5.9     Χειρολαβές αναπήρων

Προβλέπονται  στην πόρτα του χώρου υγιεινής των αναπήρων και στον
τοίχο εντός του χώρου και αποτελούνται από :
- ορειχάλκινο σωλήνα επιχρωµιωµένο Φ 25 χλστ. µε φλάντζες 76 χλστ.

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

4.5.10   Εξαρτήµατα για µεταλλικές πόρτες

O Ανάδοχος θα προµηθεύσει τα εξής εξαρτήµατα για τις πόρτες :

- πορταδέλλα ελευθέρου πίρου από ανοξείδωτο χάλυβα

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

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

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

- εξάρτηµα για σταµάτηµα και κράτηµα πόρτας φτιαγµένο από αλουµίνιο,  το
άγκιστρο φτιαγµένο από συνθετικό   υλικό   και   τα   εσωτερικά   τµήµατα   από
γαλβανισµένο  σίδηρο  αυτόµατο  µηχανισµό επαναφοράς.

4.5.11   Εξαρτήµατα για πυράντοχες πόρτες

Ο Ανάδοχος θα προµηθεύσει τα εξής εξαρτήµατα για τις πυράντοχες πόρτες :
- µεντεσέδες από χάλυβα επιχρωµιωµένο για πόρτες πυροπροστασίας που
λειτουργούν µε ελεύθερους πίρους.
-   χωνευτή   κλειδαριά   για   µεταλλικές   πόρτες   σύµφωνα   µε   το   DIN
18250/µέρος  1ο,  για  πόρτες πυροπροστασίας µε κλειδαριά ασφαλείας
- σύνολο πόµολου, πλαστικού, µε πόµολο από την µία πλευρά µορφής U και
διαµέτρου 23 χλστ µε  ροζέτες και  από την άλλη πλευρά σταθερή λαβή, για
κλειδαριά ασφαλείας µε αφανείς ενώσεις.
- κλειδαριά ασφαλείας για γενικό σύστηµα (masters key), η κλειδαριά θα
λειτουργεί από την µία πλευρά, από την άλλη θα υπάρχει µικρό πόµολο, κατά
τα άλλα θα ακολουθήσει τις προδιαγραφές  της  διπλής όψεως κλειδαριάς
ασφαλείας.
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- σύρτη µε πόµολο από γαλβανισµένο χάλυβα, µε ράβδους 13 χλστ. για πόρτες
µέχρις 220 εκ. ύψος.
- υδραυλικό µηχανισµό επαναφοράς πόρτας
- κρυφό αυτόµατο οδηγό επαναφοράς.
- σύστηµα αυτοµάτου κλεισίµατος πυράντοχης πόρτας που θα είναι
στερεωµένο στην επιφάνεια της πόρτας. Η όλη στερέωση θα γίνεται σύµφωνα µε
τις οδηγίες του κατασκευαστή του µηχανισµού.
- οι πυράντοχες πόρτες θα έχουν µπάρα πανικού από την πλευρά της  κίνησης
προς την έξοδο διαφυγής.

4.6         Πόρτες αγωνιστικού χώρου

Οι πόρτες εισόδου-εξόδου στον αγωνιστικό χώρο από τα αποδυτήρια
καθώς και εκείνες προς τον εξωτερικό χώρο κατασκευάζονται όµοιες µε αυτές
που περιγράφονται στην παρ. 4.3. θα φέρουν  στο άνω µέρος στρογγυλό
σταθερό παράθυρο ασφαλείας [φινιστρίνι] και θα είναι ανοιγόµενες µε
µεταλλική κάσα. Στην εσωτερική επιφάνεια τοποθετείται µπάρα πανικού.

Τα ανοιγόµενα φύλλα θα έχουν σκελετό από χαλύβδινες διατοµές και
αµφίπλευρη επένδυση µε λαµαρίνα βαµµένη. Η κάσα θα είναι σιδερένια µε ειδικές
πατούρες και ελαστικά παρεµβύσµατα.

4.7         Κουφώµατα αλουµινίου

Τα κουφώµατα που θα χρησιµοποιηθούν στο Έργο περιλαµβάνουν :

α. Εξωτερικά παράθυρα ή φεγγίτες, σταθερά ή προβαλλόµενα 
β. Υαλόθυρες ανοιγόµενες
γ. Υαλοπετάσµατα

α. Εξωτερικά κουφώµατα [παράθυρα – φεγγίτες]

Θα κατασκευασθούν από διατοµές αλουµινίου κλειστές, χρωµατισµένες
µε ηλεκτροστατική βαφή κόνεως πάχους 80 µικρών, ελάχιστου πλάτους 42
χιλ. και πάχους τοιχώµατος τουλάχιστον  1,7χιλ., µε όλα τα εξαρτήµατα
σύνδεσης και στερέωσης (στροφείς, ράουλα ενισχυµένα µε ρόδες πολυαµίδης,
βίδες επικαδµιωµένες,  µπουλόνια κ.λπ.) και τα κατάλληλα ελαστικά
παρεµβύσµατα (τάπες, βουρτσάκια κ.λ.π.) ανθεκτικά στην  ηλιακή ακτινοβολία,
καθώς και τις κατάλληλες µαστίχες (πολυουρεθάνης,  ακρυλικές) για τη
σφράγιση  των εξωτερικών και εσωτερικών αρµών. Όλα τα εξωτερικά
κουφώµατα θα είναι εφοδιασµένα  µε τις  κατάλληλες κλειδαριές ασφαλείας,
χειρολαβές, µηχανισµούς επαναφοράς, όπου απαιτούνται κλπ.  Η κίνηση
ανοίγµατος θα επιτυγχάνεται µε οριζόντιες ντίζες ανά οµάδες παραθύρων και οι
οποίες θα κινούνται µε κατακόρυφα κουµπάσα η λαβή των οποίων θα βρίσκεται
σε ύψος περίπου 2.20µ. από το εκάστοτε δάπεδο.
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β. Σύνθετα υαλοστάσια αλουµινίου

Προβλέπονται σύνθετα  υαλοστάσια αλουµινίου, µε σταθερά  και ανοιγόµενα
τµήµατα, σύµφωνα µε τα αντίστοιχα σχέδια της µελέτης. Κατασκευάζονται από
διατοµές αλουµινίου, όπως περιγράφεται πιο πάνω και φέρουν τους ακόλουθους
τύπους υαλοπινάκων :

 ∆ιπλούς υαλοπίνακες πάχους 5-12-5χιλ.  φέρουν όλα τα εξωτερικά υαλοστάσια,
εκτός από αυτά στους χώρους διακίνησης θεατών και δηµοσιογράφων.

5.  ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Οι πλευρικές [κατακόρυφες] καλύψεις θα κατασκευαστούν µε δύο τρόπους :

α. στην αίθουσα αγώνων [3 πλευρές] µέχρις ύψους 3.00µ. µε διπλά τοιχία µε
εξωτερική µόνωση.

β.   Από το ως άνω ύψος και µέχρι την στέγη θα αναρτηθούν  µεταλλικά
θερµοηχοµονωτικά πετάσµατα  όπως  περιγράφονται  στην  τεχνική  μελέτη.  Η
ανάρτηση αυτών των πετασµάτων θα γίνει σε µεταλλικό σκελετό που σχηµατίζει
πλαίσια από δοκούς σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια. 

5.1.        Θερµοηχοµονωτικά πετάσµατα

Σύνθετα ελαφρά µεταλλικά θερµοηχοαπορροφητικά πετάσµατα αποτελούµενα
από 

 Τεγίδα και Γαλβανισμένη λαμαρίνα προβαμμένη στο εργοστάσιο, επίπεδη,
τραπεζοειδή ή αυλακωτή, (στην εσωτερική και εξωτερική πλευρά πάχους
0,0005m)  και  ενδιάμεσα  με  θερμομονωτικό  υλικό  από  αφρώδη
πολυουρεθάνη πάχους 8cm. (CFC &  HCFC Free), με τις προβλεπόμενες
από την μελέτη απαιτήσεις ηχομόνωσης και πυραντοχής. Τα πάνελ θα
τοποθετηθούν σε οριζόντια διάταξη και στους αρμούς θα τοποθετηθούν
προφίλ  αλουμινίου  βαμμένα  με  ηλεκτροστατική  βαφή  σε  χρώματα
επιλογής της υπηρεσίας. 

5.2.     Επενδύσεις

5.2.1.  Επιχρίσµατα

Όλα τα επιχρίσµατα κατασκευάζονται  σε τρεις στρώσεις συνολικού
πάχους 2 - 2,5 εκ., έτσι ώστε να  ενσωµατώνουν τις µεταλλικές ψευτόκασες
στους λαµπάδες των κουφωµάτων. Ολες οι στρώσεις θα ενισχυθούν µε τσιµέντο
σε αναλογία 150 kg/m3 κονιάµατος. Οι µεταλλικές ψευτόκασες προστατεύονται,
πριν την τοποθέτηση, µε αντισκωριακή βαφή  και µετά την ολοκλήρωση των
επιχρισµάτων µε ντούκο στις ορατές τους επιφάνειες.
Όλες οι εξωτερικές επιφάνειες τόσο πλινθοδοµών όσο και σκυροδέµατος  του
κτιρίου προβλέπονται επιχρισµένες. 
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Πριν την κατασκευή των επιχρισµάτων τοποθετούνται οι ποδιές των
παραθύρων από µάρµαρο και τα κατώφλια των εξωτερικών θυρών, πάχους 3 εκ.,
από το ίδιο µάρµαρο.

Για την εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας  του εξωτερικού κελύφους
του κτιρίου προβλέπεται η  προσθήκη ειδικού στεγανωτικού µάζης, στην τρίτη
στρώση των επιχρισµάτων.

Θα  επιχρισθούν όλες οι εσωτερικές  και  εξωτερικές κατακόρυφες
επιφάνειες σκυροδέµατος και  οπτοπλινθοδοµών καθώς  και όλες οι οροφές
σκυροδέµατος.

5.2.2.  Επιχρίσµατα τσιµεντοκονίας

Με τριπτή τσιµεντοκονία των 450kg τσιµέντου θα επιχρισθούν οι επιφάνειες
του κτιρίου που σύµφωνα µε τους πίνακες τελειωµάτων χώρων θα επενδυθούν µε
κεραµικά πλακίδια.

5.2.3.  Ψευδοροφές

Οι   ψευδοροφές  όπου  προβλέπονται  θα αποτελούνται  από  έτοιμες  πλάκες
ορυκτών ινών

5.3.     Πλακίδια επί τοίχου

Με πλακίδια επενδύονται όλοι οι χώροι υγιεινής του κτιρίου, ο χώρος
παρασκευαστηρίου  του  κιλικίου, οι υγροί χώροι των αποδυτηρίων αθλητών,
προπονητών, διαιτητών  και προσωπικού σε όλα τα  επίπεδα  του κτιρίου καθώς
και χώροι υγειονοµικής και ιατρικής υποστήριξης, σύµφωνα µε τους Πίνακες
Τελειωµάτων χώρων της Αρχιτεκτονικής µελέτης και τις αντίστοιχες
λεπτοµέρειες.

Τα πλακίδια τοποθετούνται µέχρι του ύψους των 2.20 µ. [στέψη χαµηλών
τοίχων] και γενικά µέχρι  τις ποδιές  των φεγγιτών. Χρησιµοποιούνται κεραµικά
πλακίδια άριστης ποιότητας, διαστάσεων 20Χ20εκ.  Τα πλακίδια τοποθετούνται
κολλητά επάνω στις επιχρισµένες  επιφάνειες των τοίχων, µε ειδική κόλλα
πλακιδίων. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί κατά την κατασκευή της επένδυσης :

 Στις διελεύσεις των σωληνώσεων των υδραυλικών υποδοχών σε σχέση µε τους
αρµούς της επένδυσης.

 Στα σηµεία τελειώµατος της επένδυσης και σύνδεσης µε άλλα υλικά (π.χ.
κάσες, κουφώµατα κ.λ.π.).

Σε περίπτωση επιφάνειας επένδυσης µήκους µεγαλύτερου  των 4 - 5µ.
γίνεται κατακόρυφος ή  οριζόντιος αρµός ελέγχου, πλάτους 1εκ. που
συµπληρώνεται µε υλικό γεµίσµατος αρµών στο χρώµα των πλακιδίων, το οποίο
ισοπεδώνεται στην περασιά της υπόλοιπης επιφάνειας. Για καµπύλες επιφάνειες ή
κυρτές, καθώς και τέρµατα σε γωνίες, τα πλακίδια κόβονται οι ακµές τους
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λειαίνονται  και οι αρµοί  επικαλύπτονται  µε ρευστή κόλλα πλακιδίων. Οι
επιφάνειες της επένδυσης, όταν τελειώσουν όλες οι εργασίες, θα είναι τελείως
επίπεδες, κατακόρυφες, χωρίς ανωµαλίες, µε αρµούς ευθύγραµµους, οριζόντιους
και κατακόρυφους και µε το ίδιο πάχος.

6.         ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ  ΣΤΕΓΗΣ

Η  επικάλυψη  στη  στέγη  πραγµατοποιείται επίσης µε ελαφρά θερµοµονωτικά
πετάσµατα τύπου «ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ» όπως περιγράφεται στη συνέχεια :
Α.       Η κατασκευή της στέγης περιλαμβάνει:

 Τα  πάσης  φύσεως  απαιτούμενα  ειδικά  τεμάχια  (κορφιάδες,  λούκια,  πλαϊνές
καταλήξεις  κλπ).  Οι  διαμορφώσεις  διόδων  σωληνώσεων,  μεταλλικών
στοιχείων κλπ. Η σφράγιση των απολήξεων των κορφιάδων. Τοποθέτηση
ανοξείδωτων κτενών ή  σίτας  για την  σφράγιση  των οπών στις  κάτω
απολήξεις  επιστέγασης.  Αυτοκόλλητες  ασφαλτικές  μεμβράνες  για  την
στεγάνωση αρμών απολήξεων καπνοδόχων κλπ.  

 Τεγίδες  και  Γαλβανισμένη  λαμαρίνα  προβαμμένη  στο  εργοστάσιο,
επίπεδη,  τραπεζοειδή  ή  αυλακωτή,  (στην  εσωτερική  και  εξωτερική
πλευρά πάχους  0,0005m) και  ενδιάμεσα με  θερμομονωτικό  υλικό από
αφρώδη  πολυουρεθάνη  πάχους  8cm.  (CFC &  HCFC Free),  με  τις
προβλεπόμενες από την μελέτη απαιτήσεις ηχομόνωσης και πυραντοχής,
και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-05-02-01 «Επιστεγάσεις με
μεταλλικά  φύλλα  αυτοφερόμενα».  Τα  πάνελ  θα  τοποθετηθούν  σε
οριζόντια  διάταξη  και  στους  αρμούς  θα  τοποθετηθούν  προφίλ
αλουμινίου βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώματα επιλογής της
υπηρεσίας.

 Στο  σύστηµα της τελικής επικάλυψης περιλαµβάνονται  τα ειδικά στηρίγµατα
αλουµινίου τύπου τα  οποία στερεώνονται  επί των χαλύβδινων οδηγών της
θερµοµόνωσης καθώς επίσης και τα σφραγιστικά παρεµβύσµατα πολυαιθυλενίου
µε την γωνία αλουµινίου που χρησιµοποιούνται  για τη σφράγιση των  φύλλων
στις απολήξεις τους στις υδρορροές.

Β.        Κατασκευή υδρορροών, σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης, την
Τεχνική Περιγραφή και τις  Προδιαγραφές : Για την ορθή συµπεριφορά της
υδρορροής σε καιρικές θερµοκρασιακές  µεταβολές  προβλέπεται
αλουµινοκόλληση  σε κάθε αρµό συνέχειας ενώ για την παραλαβή των
συστολοδιαστολών  προβλέπεται  τοποθέτηση ειδικού παρεµβύσµατος  κάθε
3,00m περίπου, το οποίο αποτελείται από δύο  τεµάχια αλουµινίου που
συνδέονται µε ελαστικό υλικό.

Γ.         Οι µετόπες του κτιρίου θα κατασκευαστούν βάσει των σχεδίων και
λεπτοµερειών, και θα περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων τα εξής :
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 Καπάκια από αλουµίνιο αφαιρούµενα στις απολήξεις των πλαγιοκαλύψεων µε
τα απαραίτητα  συνοδευτικά εξαρτήµατα συγκράτησης και του σκελετού
στήριξης αποτελούµενου από λάµες,  κοχλίες, µεµβράνες υγροµόνωσης (τύπου
EPDM ή αντίστοιχων προδιαγραφών), στράντζες κλπ.

 Μετόπες  από  φύλλα  αλουµινίου,   αφαιρούµενα  και   από  σκελετό  στήριξης,
λάµες,   γωνίες,  κοχλίες, µεµβράνη υγροµόνωσης, θερµοµόνωση από
ορυκτοβάµβακα, στράντζες κλπ.

7.           ∆ΑΠΕ∆Α & ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ

7.1.        Αντιολισθηρά πλακίδια υγρών χώρων

Με κεραµικά πλακίδια επιστρώνονται όλοι οι χώροι υγιεινής του κτιρίου,
ο χώρος παρασκευαστηρίου  του κυλικείου, οι υγροί χώροι στα αποδυτήρια
αθλητών, προπονητών, διαιτητών και προσωπικού σε όλες τις στάθµες καθώς
και χώροι  υγειονοµικής και ιατρικής υποστήριξης, σύµφωνα και µε την
Αρχιτεκτονική µελέτη.

Θα  χρησιµοποιηθούν  πλακάκια  κεραµικά  µιας  µάζας µε
αντιολισθηρότητα  18%  και  χωρίς  επιφανειακό σµάλτο, διαστάσεων  20x20 εκ.
πάχους 8χιλ. Θα πληρούν τις προδιαγραφές της C.E.N. και του ΕΛΟΤ, θα είναι Α’
ποιότητας και θα τοποθετηθούν µετά από την ακόλουθη προεργασία :

Η πλάκα του δαπέδου θα διαστρωθεί µε πατητή τσιµεντοκονία  πάχους
τουλάχιστον  1,5  εκ., σωστά  αλφαδιασµένη, η οποία θα επαλειφθεί µε δύο
στρώσεις εποξειδικού υλικού δύο συστατικών χωρίς ίχνος  διαλύτη  και
κατανάλωση τουλάχιστον 300γρ./µ2 για κάθε στρώση. Πάνω στη δεύτερη
στρώση και πριν στεγνώσει θα γίνει επίπαση χοντρόκοκκης άµµου θαλάσσης για
την ασφαλή πρόσφυση των πλακιδίων. Η τοποθέτηση όλων των πλακιδίων θα
γίνει µε ειδική κόλλα. Στους χώρους των W.C. και ντους θα δοθεί ρύση προς τις
σχάρες και τα σιφώνια που προβλέπονται για  να συγκεντρώνουν τα νερά. Ως
σοβατεπί θα τοποθετηθεί το ίδιο πλακάκι του δαπέδου σε όλους τους χώρους
που επενδύονται και οι τοίχοι. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην αρµολόγηση
των πλακιδίων ώστε οι αρµοί να είναι ισοπαχείς και ευθύγραµµοι. Οι αρµοί των
πλακιδίων θα  γεµίζονται  µε  ελαστική  µαστίχα σιλικονούχου βάσης, χρώµατος
αντιστοίχου των πλακιδίων μετα από εγκριση της υπηρεσίας, θα στοκαριστούν
και στη συνέχεια θα καθαρισθούν καλά όλες οι  επενδεδυµένες, µε πλακίδια,
επιφάνειες.

Σε όσους χώρους δεν προβλέπεται επένδυση µε κεραµικά πλακίδια
τοίχου, τοποθετείται περιµετρικά σοβατεπί από ειδικά τεµάχια 10Χ25Χ4 εκ.

7.2.        ∆άπεδα υψηλής αντοχής [βιοµηχανικά]

7.2.1.     ∆άπεδα βιοµηχανικά απλά [λεία επιφάνεια]
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Προβλέπονται στους περισσότερους χώρους του κτιρίου και σύµφωνα µε
τους  Πίνακες  Τελειωµάτων Χώρων της µελέτης, δάπεδα υψηλής αντοχής σε
µηχανικές ή χηµικές καταπονήσεις, σε  υπόστρωµα από γαρµπιλόδεµα  των
300χλγ. τσιµέντου πάχους 5εκ., για τους εσωτερικούς χώρους, και  σε
υπόστρωµα από ισχυρή τσιµεντοκονία  των 600χλγ. πάχους 1 – 3εκ. για τους
εξωτερικούς περιµετρικούς διαδρόµους του κτιρίου.

Κατασκευάζονται µε επίστρωση έγχρωµου εποξειδικού συστήµατος δύο
συστατικών, αφού προηγηθεί αστάρωµα της επιφάνειας µε εποξειδικό αστάρι.

Το υλικό εφαρµόζεται µε ρολό σε δύο στρώσεις και σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές  του  κατασκευαστή, σε επιφάνεια στεγνές και απαλλαγµένες από
υλικά που εµποδίζουν την πρόσφυση.

Περιµετρικά στους χώρους προβλέπεται η κατασκευή περιθωρίου µε
τσιµεντοκονίαµα  των 600χλγ.  τσιµέντου, σε ειδικά διαµορφωµένη  εγκοπή στο
υπόστρωµα του δαπέδου ελαχίστου πλάτους 15εκ. 

Ακολουθεί κοπή, χάραξη και πλήρωση του αρµού περιθωρίου και δαπέδου
µε ασφαλτική µαστίχη. Στα περιθώρια προβλέπεται διπλή επάλειψη µε εποξειδικό
σκληρυντικό.

7.2.2.     ∆άπεδα βιοµηχανικά απλά (αντιολισθηρή επιφάνεια)

Στις κερκίδες και τους διαδρόµους κυκλοφορίας αθλητών – θεατών σε
όλα τα επίπεδα, τα κλιµακοστάσια, τους στεγνούς χώρους [απόδυσης – ένδυσης]
των αποδυτηρίων κάθε τύπου τις ράµπες  [εσωτερικές – εξωτερικές] και  τις
αποθήκες κάθε τύπου [εκτός των δύο αποθηκών εντός της  αίθουσας],
κατασκευάζονται βιοµηχανικά δάπεδα µε τελική επιφάνεια αντιολισθηρή.

Οι ως άνω επιφάνειες επαλείφονται  µε αντιολισθητική  εποξειδική
επίστρωση, το οποίο προσφέρει υψηλή σκληρότητα  και αντοχή στις τριβές. Το
υλικό αυτό εφαρµόζεται κατ’αρχήν µε ρολό σε µία  στρώση και ακολουθεί
επίπαση της ακόµα νωπής επίστρωσης µε χαλαζιακή άµµο κοκκοµετρίας Φ0,6 –
1,2mm ή Φ0,4 – 0,8mm ανάλογα µε την επιθυµητή αντιολισθηρότητα. Μετά την
σκλήρυνση του υλικού οι µη επικολληµένοι κόκκοι αποµακρύνονται µε σκούπα
υψηλής απορροφητικότητας.

Τα µέτωπα (ρίχτια) σε όλες τις περιπτώσεις επαλείφονται µε
αυτοεπιπεδούµενο εποξειδικό, το οποίο προσφέρει επίσης υψηλή σκληρότητα και
αντοχή στις τριβές. Το υλικό εφαρµόζεται τραβηχτά µε οδοντωτή σπάτουλα σε
πάχος 2–3mm. Σε όλα τα κλιµακοστάσια τοποθετείται περιµετρικά σοβατεπί από
µάρµαρο.

7.2.3.  ∆άπεδα βιοµηχανικά βαρείας κυκλοφορίας

Βιοµηχανικά δάπεδα βαρείας κυκλοφορίας κατασκευάζονται στους
χώρους των Η/Μ εγκαταστάσεων όπου προβλέπεται η κυκλοφορία τροχήλατων
µέσων για την µετακίνηση εξοπλισµού και στους αποθηκευτικούς χώρους του
αθλητικού εξοπλισµού.

Κατασκευάζονται  σε υπόστρωµα από ισχυρή τσιµεντοκονία είτε σε
υπόστρωµα από γαρµπιλόδεµα  (χώροι Η/Μ  εγκαταστάσεων), µε   επίστρωση
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έγχρωµου εποξειδικού συστήµατος και   τηρώντας τις  προδιαγραφές του
κατασκευαστή.

Σε όλους τους  ώρους προβλέπεται η κατασκευή περιθωρίων από ισχυρή
τσιµεντοκονία  µε επάλειψη εποξειδικού σκληρυντικού, σύµφωνα µε τα όσα έχουν
ήδη αναφερθεί.

7.3.     ∆άπεδα Αθλητικά ελαστικά - συνθετικά

Γενικά

Τα ελαστικά –  συνθετικά δάπεδα οποιασδήποτε χρήσης τοποθετούνται
σε   βιοµηχανικό δ ά π ε δ ο  απλό  5  ε κ . που  κατασκευάζεται προκειµένου η
επιφάνεια επίστρωσης να είναι απόλυτα επίπεδη και λεία.

7.3.1.  Ελαστικά – συνθετικά δάπεδα κοινής χρήσης
Προμήθεια  φορτοεκφόρτωση  μεταφορά  και  τοποθέτηση  δαπέδου  από

ελαστικό δάπεδο  πάχους  9 χιλιοστών,  με την αντίστοιχη γραμμογράφηση του
αγωνιστικού χώρου για αθλητική χρήση μπάσκετ, βόλει και χάντμπολ, σύμφωνα
με  τα  σχέδια  της  μελέτης  και  τους  κανονισμούς  των  αντίστοιχων  διεθνών
ομοσπονδιών και αθλημάτων. 

Το αθλητικό ελαστικό δάπεδο τοποθετείτε επί λείου καθαρού και στεγνού
δαπέδου με ειδική κόλλα και θα πρέπει να είναι άκαυστο, αντιολισθητικό, καθώς
και να έχει μεγάλη αντοχή, απορρόφηση στους κραδασμούς και να παρέχει υψηλή
αναπήδηση της μπάλας.  

Περιγραφή Πρότυπο Προδιαγραφές
Πάχος - 9mm
Βάρος - 5,4 Kg/m²
Κάθετη παραμόρφωση ASTM F2772 <=3mm
Αναπήδηση μπάλας ASTM F2772 >=96%
Αντοχή στην κρούση IPI 82%
Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω 
τριβής

- Προστασία Protecsol

Αντίσταση σε τραχηλάτο 
φορτίο

- >=1500 Ν

Ακαυστότητα ASTM E648 Κλάση 1
Αντιβακτηριδιακή προστασία Sanosol
Απορρόφηση  των κραδασμών ASTM F2772 Κλάση 3 :>=34%-<46%

8.      ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Γενικά
Προετοιµασία - υποστρώµατα χρωµατισµών

Το είδος του χρωµατισµού που χρησιµοποιείται κατά χώρο και το υλικό
επιφανείας, αναφέρεται  στους πίνακες τελειωµάτων χώρων. Για την
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προετοιµασία, τα υποστρώµατα των χρωµάτων κ.λ.π., θα ακολουθήσουν τα όσα
αναφέρονται στη συνέχεια καθώς και στις οδηγίες των εργοστασίων παραγωγής.

Ειδικά για τα µεταλλικά µέλη του κτιρίου απαιτείται :

Όλες οι µεταλλικές κατασκευές θα παραδίδονται στο εργοτάξιο µε
εργοστασιακή επεξεργασία  βαφής µε υπόστρωµα ή   γαλβανισµένες. Αν η
επιφάνεια παρουσιάζει σκουριά µέσω αµµοβολής ή µηχανικών τριβείων, τότε
θα καθαρίζεται. Γενικότερα, για βαθµό οξείδωσης έως 5% η αποµάκρυνση θα
γίνεται χειρωνακτικά, έως 15% µηχανικά και έως 40% µε αµµοβολή. Η σηµειακή
σκουριά θα  αποµακρύνεται µέχρι γυµνό  µέταλλο. Στις  περιοχές που έχουν
υποστεί καθαρισµό θα εφαρµόζεται διπλή  προεπάλειψη αντισκωριακού. Θα
αποµακρύνονται τα υπολείµµατα συγκόλλησης. Ιδιαίτερη προσοχή θα  δίνεται
στην επεξεργασία των δύσκολων σηµείων, σε οξείες ακµές, τρίεδρες γωνίες, µη
προσβάσιµες επιφάνειες. Σε αυτά τα σηµεία θα γίνονται διπλές προεπαλείψεις –
επαλείψεις. Η αραίωση και εφαρµογή των υποστρωµάτων, ασταριών του τελικού
χρωµατισµού θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του  προµηθευτή. Ο τελικός
χρωµατισµός θα γίνεται µε πιστόλι σε δύο στρώσεις για την επίτευξη υµένα
πάχους 80χιλ.

8.1.     Πλαστικά

8.1.α. Πλαστικά απλά  (επί τοίχου εσωτερικού-εξωτερικού)
Χρωµατισµοί κοινοί µε πλαστικά απλά, χωρίς προετοιµασία

(σπατουλάρισµα),  εφαρµόζονται σε  βοηθητικούς χώρους του κτιρίου, χώρους
Η/Μ εγκαταστάσεων  καθώς και στους χώρους υγιεινής και αποδυτήρια από το
ύψος της επένδυσης µε κεραµικά πλακίδια και µέχρι το  κάτω µέρος της
ψευδοροφής ή της υπερκείµενης δοµικής οροφής.

Με τον ίδιο τρόπο θα βαφούν και οι επιφάνειες των εσωτερικών τοίχων
των αιθουσών [κύριας και  βοηθητικών]  Οι  προπαρασκευαστικές εργασίες θα
είναι οι παρακάτω :
α. Λείανση της επιφάνειας των τοίχων από κάθε ανωµαλία µε σπάτουλα.
β. Ελαφρό τρίψιµο µε γυαλόχαρτο, καθάρισµα από τη σκόνη και στοκάρισµα.
γ. Βάψιµο µε λεπτόρρευστο πλαστικό (αστάρωµα), ψιλοστοκάρισµα µε καθαρό
στόκο και επεξεργασία  των ψιλοστοκαρισµένων επιφανειών µε ειδική ψήκτρα
(ξεσκονίστρα). Στη συνέχεια θα επακολουθήσει η  εφαρµογή του πλαστικού
χρώµατος, σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου  κατασκευής, σε δύο
στρώσεις.

8.4.     Βερνικοχρώµατα συνθετικών ρητίνων (ντούκο)

Εφαρµόζονται σε όλες τις µεταλλικές επιφάνειες του κτιρίου, κύριες και
δευτερεύουσες.

8.5.     Τσιµεντοχρώµατα

Εφαρµόζονται σε επιφάνειες από ανεπίχριστο σκυρόδεµα.
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8.6.     Χρωµατισµοί µε ειδικά υλικά

8.6.α.  Αντιρρυπαντικές βαφές επιφανειών

Εφαρµόζονται σε όλες τις επιφάνειες από ανεπίχριστο σκυρόδεµα του
περιβάλλοντος χώρου.

8.6.β   Αντιπυρική βαφή χάλυβα

Χρωµατισµοί εξωτερικών µεταλλικών κατασκευών ΜΕ απαίτηση
Παθητικής Πυροπροστασίας όπου προβλέπεται από την στατική µελέτη και την
µελέτη παθητικής πυροπροστασίας.

Επικάλυψη όλου του µεταλλικού στατικού φορέα του κτιρίου βάση σχεδίων
Πολ. Μηχανικού του έργου,µε πυραντοχο χρώµα, κατάλληλο για δείκτες
πυραντίστασης από 30 έως 120 λεπτά στα αντίστοιχα πάχη επιστρώσεων πού
αναφέρονται στις προδιαγραφές  τού υλικού. Μετά την κατάλληλη επεξεργασία
των επιφανειών, το υλικό εφαρµόζεται σε τρία στάδια, PRIMER-30 150gr/m², 30-
D 1400 gr/m², TOP COAT 150 gr/m² σε διάφορους χρωµατισµούς,  µε πινέλο,
ρολό, ή AIRLESS. Το υλικό θα πληρεί την Γερµανική κατηγορία αντίστασης στη
φωτιά F-90 σύµφωνα µε DIN 4102 µέρος Ζ.

8.8.        ∆ΟΚΙΜΙΑ - ΕΛΕΓΧΟΙ

Θα προσκοµισθούν δείγµατα από κάθε τύπο υλικών για έγκριση. Τα
δείγµατα θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά ελέγχου και όλες
τις διαθέσιµες τεχνικές πληροφορίες του  κατασκευαστή ή παραγωγού τους. Ο
Επιβλέπων µπορεί να ζητήσει τη διενέργεια ελέγχων και δοκιµών  στα
προτεινόµενα υλικά, οπότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύσει τα
απαραίτητα δοκίµια.

9.        ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ

9.α.     ∆ωµάτων πλακών οπλισµένου σκυροδέµατος

Για την στεγανοποίηση των δωµάτων από Ο. Σ. προβλέπονται οι ακόλουθες
εργασίες :

 Επιµελής καθαρισµός της πλάκας για την αποµάκρυνση υλικών, ώστε η τελική
επιφάνεια να είναι επίπεδη και σχετικά λεία.

       Στεγανωτική µεµβράνη PVC.

9.β.     Μεταλλικών στεγών
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Όπως περιγράφεται στην παρ. 6

9.γ.     Τοιχωµάτων Οπ. Σκυροδέµατος

Οι επιφάνειες σκυροδέµατος που βρίσκεται σε επαφή µε το έδαφος
στεγανοποιούνται µε τον ακόλουθο τρόπο :
 Γίνεται επιµεληµένη επισκευή των σκελετών του σκυροδέµατος το
οποίο καθαρίζεται από υπολείµµατα ξύλων, πρόκες κ.λ.π.
 Γίνεται επάλειψη της   καθαρής επιφάνειας, σε   δύο   αλλεπάλληλες
στρώσεις, µε  ασφαλτικό γαλάκτωµα.
  Επίστρωση µεµβράνης PVC πάχους 1,5 χιλ.

  Επίστρωση αποστραγγιστικής µεµβράνης, πάχους 2 εκ.

 Περιµετρικά των τοιχωµάτων του υπογείου τοποθετείται διάτρητος
σωλήνας αποστράγγισης  φ300 και το  σκάµµα επιχώνεται µε βραχώδη υλικά
εκσκαφής.

10.    Θερµοµονώσεις

10.α. Τοίχων

Στους εξωτερικούς τοίχους και στο ενδιάµεσο κενό που προβλέπεται
µεταξύ των δύο  οπτοπλινθοδοµών  τοποθετείται  θερµοµονωτικό  υλικό από
πλάκες αφρώδους εξηλασµένης πολυστερίνης. Για την στήριξη του υλικού στην
εσωτερική οπτοπλινθοδοµή χρησιµοποιούνται ειδικά στηρίγµατα σε πυκνότητα 6
τεµάχια / πλάκα.

10.β. Στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος

Για την θερµοµόνωση των γραµµικών στοιχείων του φέροντος οργανισµού
χρησιµοποιούνται  πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης. Οι πλάκες κόβονται
κατάλληλα και στερεώνονται στον ξυλότυπο.  Επί των πλακών στερεώνεται
νερβοµετάλ για την καλύτερη πρόσφυση των επιχρισµάτων.

10.γ. Μεταλλικών Τοιχωµάτων όψεων

Όπως περιγράφεται στην παρ. 5.1.

11       ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

11.2.   Φέροντες σκελετοί, στέγες
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Μεταλλικές φέρουσες κατασκευές προβλέπονται για την µεταλλική στέγη,
καθώς και για την κατασκευή των  εξωτερικών µεταλλικών πετασµάτων  των
όψεων. Όλες οι φέρουσες µεταλλικές κατασκευές περιγράφονται αναλυτικά στην
στατική µελέτη.
11.3.   Οροφές - Επενδύσεις

Προβλέπονται οι ακόλουθοι τύποι επενδύσεων – επικαλύψεων οροφών µε
µεταλλικά στοιχεία :

       Επενδύσεις στεγών µε θερµοµονωτικά πανέλα διάτρητης λαµαρίνας –
µόνωσης - λαµαρίνας

       Επικαλύψεις οροφών µε λαµαρίνα

Σε  όλες  τις θέσεις  του κτιρίου  προβλέπεται  εξωτερική  επικάλυψη  του
φορέα της στέγης µε  τραπεζοειδείς λαµαρίνες επί µεταλλικών τεγίδων, όπως
προβλέπονται από την στατική µελέτη.

11.6     Μεταλλικές κλίµακες κιγκλιδώµατα

11.6.1. Μεταλλικές ανεµόσκαλες (εφόσον απαιτηθεί)

Κατασκευάζονται χαλύβδινες  ανεµόσκαλες µε   προστατευτικό κλωβό,
που  στηρίζονται στα υποστυλώµατα του κτιρίου. Προβλέπονται µε σκελετό από
γωνία 60 Χ 60 Χ 8 χιλ. και αντιολισθητικά σκαλοπάτια από ειδικό διάτρητο
προφίλ σχήµατος Π πλάτους 50χιλ. και ύψους 37χιλ. Έχουν πλάτος
50εκ. και φέρουν προστατευτικό κλωβό, όλα τα στοιχεία προβλέπονται
γαλβανισµένα, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

11.6.2. Κιγκλιδώµατα

Προβλέπονται οι ακόλουθοι τύποι µεταλλικών κιγκλιδωµάτων :

Κιγκλιδώµατα σταθερών κερκίδων

 Κιγκλιδώµατα διαδρόµων συντηρητών

11.6.2.1. Κιγκλιδώµατα σταθερών κερκίδων και κλιµάκων

Μεταλλικό κιγκλίδωµα αποτελούµενο από ορθοστάτες ΙΝΡ 120 ανά 1,00µ.,
που πακτώνεται σε στηθαίο από οπλισµένο σκυρόδεµα ύψους 25εκ. και πλάτους
20εκ. σύµφωνα µε τις κατασκευαστικές  λεπτοµέρειες, και τρεις οριζόντιες
µεταλλικές ράβδους από σιδηροσωλήνες  φ 2½" και πάχους 3χιλ.,
γαλβανισµένους  και βαµµένους, προβλέπεται στις κερκίδες του Γυµναστηρίου
και συγκεκριµένα σε όλη  την περίµετρο του κάτω διαδρόµου κυκλοφορίας και
των δωµάτων των αποθηκών.
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Το ίδιο κιγκλίδωµα κατασκευάζεται και για όλες τις εξωτερικές κλίµακες
του κτιρίου στις θέσεις που υποδεικνύονται από τα αντίστοιχα σχέδια.
11.6.2.2. Κιγκλιδώµατα διαδρόµων συντηρητών (εφόσον απαιτηθεί)

Όλοι οι διάδροµοι των συντηρητών φέρουν µεταλλικό κιγκλίδωµα που
κατασκευάζονται  από  ορθοστάτες ΙΡΕ 100 ηλεκτροσυγκολληµένους στις
φέρουσες δοκούς των διαδρόµων και τρεις οριζόντιες  ράβδους από
σιδηροσωλήνες φ 1½".

Οι διάδροµοι που εντάσσονται στα επίπεδα δικτυώµατα της στέγης φέρουν
κιγκλιδώµατα που αποτελούνται  από χειρολισθήρα διατοµής φ2", ορθοστάτες
από λάµες 60/6 ανά 1µ.  ηλεκτροσυγκολληµένες στις φέρουσες δοκούς  και δύο
οριζόντιες ράβδους µεταξύ των ορθοστατών από σιδηροσωλήνες φ 1½".

Όλα τα στοιχεία κατασκευής των κιγκλιδωµάτων προβλέπονται
γαλβανισµένα και βαµµένα.

11.7.1.1.   Χειρολισθήρες

Στους πλευρικούς τοίχους του εσωτερικού κλιµακοστασίου τοποθετούνται
χειρολισθήρες από σιδηροσωλήνα φ 60 χιλ. σε ύψος 1,00µ. από το τελικό δάπεδο.

Οι  εξωτερικές  ράµπες  φέρουν  χειρολισθήρες  από  σιδηροσωλήνες
γαλβανισµένους  και βαµµένους διατοµής φ 50χιλ. που στηρίζονται σε στηθαίο
από οπλισµένο  σκυρόδεµα  πάχους 20εκ. και  ύψους 80εκ., µέσω µεταλλικών
σωλήνων διατοµής φ 30χιλ.

11.7.1.2.   Σχάρες

Προβλέπονται βιοµηχανοποιηµένες σχάρες φρεατίων διαστάσεων 40x40εκ.
από δοµικό χάλυβα, για κυκλοφορία βαρέων οχηµάτων, µε λάµα στήριξης 50/5,
τοποθετηµένες  σε τελάρο από γωνιακά  ελάσµατα  60/60/6.  Η  επικάλυψη  των
καναλιών  συλλογής οµβρίων στον  περιβάλλοντα  χώρο  προβλέπεται από
χυτοσιδηρές εσχάρες µε κατάλληλη αντισκωριακή προστασία συµβατικού τύπου.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ 23-10-2015

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
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ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΗΧ/ΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


