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A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο αφορά την ανακατασκευή περιοχών  των επιπέδων -1, 0 , 1 και 7 υφιστάµενου 

κτηρίου επί της Λ. Κηφισίας 36, προκειµένου να εγκατασταθούν σε αυτές τα νέα  γραφεία της 

Γ.Γ.Π.Π.. 

Η µελέτη συντάχθηκε σύµφωνα µε το κτιριολογικό πρόγραµµα και τις απαιτήσεις της 

υπηρεσίας και αφορά αποκλειστικά εσωτερικές αναδιαρρυθµίσεις  χωρίς παρέµβαση στον 

φέροντα οργανισµό και τις όψεις του κτηρίου. 

Υπόβαθρο της µελέτης αποτέλεσε λεπτοµερής αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης του 

κτηρίου, η οποία ελέγχθηκε και συµπληρώθηκε. 

Με δεδοµένο ότι οι παρεµβάσεις εκτελούνται σε περιορισµένες περιοχές ενός εν λειτουργία 

κτηρίου, ένας πρόσθετος περιορισµός ήταν η αποφυγή διατάραξης των υφιστάµενων 

υποδοµών που εξυπηρετούν τους λοιπούς χώρους. Κατά συνέπεια οι παρεµβάσεις διατηρούν 

τα ύψη των υφιστάµενων ψευδοροφών και τη γενικότερη µορφολογία τους, οι δε αναγκαίες 

καθαιρέσεις εσωτερικών τοιχοπετασµάτων ή ψευδοροφών θα πρέπει να εκτελεσθούν µε 

τρόπο ώστε να µη προξενηθούν βλάβες στις υπερκείµενες εγκαταστάσεις. 

2. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΙ∆ΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

Οι περιοχές παρέµβασης περιγράφονται στα σχέδια κατόψεων της µελέτης και έχουν ως εξής: 

� ΕΠΙΠΕ∆Ο -1 
Αφορά τµήµα του επιπέδου -1 το οποίο περιλαµβάνει αίθουσες συνεδρίων και προθάλαµο 

(lobby). 

Η κατάσταση των υφιστάµενων εγκαταστάσεων είναι ικανοποιητική και απαιτείται µόνο 

έλεγχος της λειτουργίας των πτυσσόµενων χωρισµάτων των αιθουσών καθώς και των 

ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. 

� ΕΠΙΠΕ∆Ο 0 
Αφορά τµήµα του επιπέδου 0 και περιλαµβάνει κυρίως το Κέντρο Επιχειρήσεων, βοηθητικούς 

χώρους και Αίθουσα συσκέψεων.  

Οι παρεµβάσεις, στο επίπεδο αυτό είναι συνοπτικά οι εξής: 

� Αποκοπή του κεντρικού διαδρόµου µε θύρες εκατέρωθεν. 

� ∆ηµιουργία 4 κλειστών χώρων µε κινητά χωρίσµατα. 

� ∆ηµιουργία ενός πρόσθετου βοηθητικού χώρου σε συνέχεια των υφιστάµενων. 

� Πρόβλεψη για 3 πρόσθετες θέσεις στο Κέντρο Επιχειρήσεων. 
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� Έλεγχος λειτουργίας των συστηµάτων του Κέντρου και της Αίθουσας συσκέψεων. 

� Παρεµβάσεις στο συγκρότηµα των W.C. που βρίσκονται στην περιοχή παρέµβασης 

ώστε να προκύψουν διακεκριµένοι χώροι γυναικών ανδρών. 

� Χρωµατισµοί των επιφανειών (οροφή-τοίχοι) ξηράς δόµησης. 

� ΕΠΙΠΕ∆Ο  1 
Αφορά τµήµα του επιπέδου 1 και περιλαµβάνει το Κέντρο Επιχειρήσεων µε τα περιφερειακά 

του γραφεία καθώς και  δύο ενότητες χώρων εκατέρωθεν. 

Οι παρεµβάσεις, στο επίπεδο αυτό είναι συνοπτικά οι εξής: 

� Στο Κέντρο Επιχειρήσεων, αποξήλωση της µοκέτας των γραφειακών χώρων και 

προετοιµασία για τοποθέτηση νέου βινυλικού δαπέδου καθώς και δηµιουργία 

πρόσθετων βοηθητικών χώρων µε κινητά χωρίσµατα. 

� Στον  χώρο εισόδου δηµιουργία πύλης ελέγχου εισόδου (access control) και χώρου για 

το προσωπικό ασφαλείας µε πτυσσόµενα υαλοπετάσµατα. 

� Στους εκατέρωθεν χώρους προβλέπεται η καθαίρεση των υφιστάµενων χωρισµάτων 

κάθε τύπου και η οργάνωση του χώρου σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. Όσον 

αφορά τις ψευδοροφές, προβλέπεται καθαίρεση τµηµάτων, στις θέσεις που 

απαιτούνται για τη στήριξη νέων πετασµάτων ξηράς δόµησης και την διέλευση των 

νέων απαιτούµενων εγκαταστάσεων αερισµού-κλιµατισµού και αποκατάσταση αυτής µε 

την ίδια γεωµετρία. 

� Χρωµατισµοί των επιφανειών (οροφή-τοίχοι) ξηράς δόµησης. 

� ΕΠΙΠΕ∆Ο  7 
Αφορά σηµαντικής έκτασης τµήµα του επιπέδου 7 και απαιτεί τον µεγαλύτερο όγκο των 

παρεµβάσεων. Στον χώρο αυτό υπάρχει µεγάλος αριθµός ηµιτελών κατασκευών όπως 

πετάσµατα ξηράς δόµησης, σκελετός κινητών χωρισµάτων, ψευδοδάπεδο και ψευδοροφές 

γυψοσανίδας και πλακών χάλυβα. Σηµαντικό ποσοστό των κατασκευών από γυψοσανίδα 

(ηµιτελή πετάσµατα και ψευδοροφές) εµφανίζουν βλάβες από υγρασία τόσο στις γυψοπλάκες 

όσο και στο σκελετό (οξειδώσεις). Στο ψευδοδάπεδο υπάρχει µεγάλος αριθµός αποξηλωµένων 

πλακών και πλακών που έχουν υποστεί σηµαντική φθορά. Οµοίως, µεγάλος αριθµός από τις 

χαλύβδινες πλάκες της ψευδοροφής είναι στο δάπεδο και εµφανίζουν τραυµατισµούς στην 

επιφάνεια και στο υαλοπίληµα. Επίσης, εµφανείς είναι στρεβλώσεις στον σκελετό της 

µεταλλικής ψευδοροφής. Εκτός των ανωτέρω, εµφανίζεται πρόβληµα εισροής υγρασίας από 

την οροφή σε περιοχές, που θα πρέπει να αντιµετωπισθεί κατόπιν των καθαιρέσεων των 

γυψοσανίδων και προ της ολοκλήρωσης των νέων ψευδοροφών. 

Κατόπιν των ανωτέρω οι παρεµβάσεις που απαιτούνται είναι συνοπτικά οι εξής: 
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� Καθαίρεση όλων των εσωτερικών χωρισµάτων εντός περιγράµµατος της περιοχής 

παρέµβασης που είναι ηµιτελή ή εµφανίζουν βλάβες. 

� Καθαίρεση του συνόλου των ψευδοροφών γυψοσανίδας. 

� Καθαίρεση των τµηµάτων του σκελετού της µεταλλικής ψευδοροφής που εµφανίζει 

στρεβλώσεις ή είναι ασύµβατη µε την νέα διαµερισµατοποίηση. 

� Αποκατάσταση της στεγανότητας της οροφής του επιπέδου 7. 

� Κατασκευή των νέων πετασµάτων ξηράς δόµησης που προβλέπονται από τη µελέτη. 

� Αποκατάσταση της ψευδοροφής, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης, µε γεωµετρία 

παρόµοια της υφιστάµενης. 

� Αποκατάσταση της συνέχειας του ψευδοδαπέδου και προετοιµασία για επίστρωση 

τελικού δαπέδου. 

� Τοποθέτηση κινητών χωρισµάτων σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 

� Χρωµατισµοί των επιφανειών (οροφή-τοίχοι) ξηράς δόµησης. 

Επισηµαίνεται ότι το σύνολο των καθαιρέσεων και νέων κατασκευών θα πρέπει να γίνει µε 

τρόπο ώστε να µη προκληθούν βλάβες στα δίκτυα και τις εγκαταστάσεις µέσα στις 

υφιστάµενες ψευδοροφές.  

Οι χώροι στο επίπεδο αυτό θα διαθέτουν πλήρη ενεργειακή αυτοτέλεια. 
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B. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Η παρούσα Τεχνική περιγραφή συνοδεύει την Μελέτη Εφαρµογής Αρχιτεκτονικών για το έργο 

και αποσκοπεί κυρίως στα παρακάτω: 

• Γενική καταγραφή του συνόλου των απαιτούµενων οικοδοµικών εργασιών για την άρτια 

ολοκλήρωση του έργου, 

• ∆ιατύπωση συγκεκριµένων προτάσεων ως προς τα κύρια υλικά που προσδιορίζουν το 

αρχιτεκτονικό ύφος και την κατασκευαστική λογική του συνόλου. 

2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΥΛΙΚΑ 

2.1 ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ  

Στο εσωτερικό των περιοχών παρέµβασης προβλέπονται εργασίες αποξηλώσεων και 

καθαιρέσεων όπως έχει περιγραφεί στα άρθρα της Τεχνικής έκθεσης. 

2.1.1. Καθαιρέσεις πετασµάτων ξηράς δόµησης και ψευδοροφών γυψοσανίδας. 

Στα επίπεδα 1 και 7 απαιτείται η καθαίρεση  πετασµάτων ξηράς δόµησης είτε διότι έχουν 

προσβληθεί  από υγρασία, είτε διότι είναι ασταθή είτε διότι δεν προσαρµόζονται στη νέα 

διαµερισµατοποίηση. Σε περίπτωση που τµήµατα ψευδοροφής στηρίζονται πάνω σε 

καθαιρούµενο πέτασµα, της καθαίρεσης θα προηγηθεί υποστύλωση της ψευδοροφής. 

Καθαιρέσεις ψευδοροφών από γυψοσανίδα στο επίπεδο 1 θα γίνουν στις περιοχές που 

υποδεικνύονται στα σχέδια της µελέτης και όπου αλλού κριθεί αναγκαίο από την επίβλεψη. 

Στο επίπεδο 7 θα γίνει καθαίρεση του συνόλου των ψευδοροφών γυψοσανίδας, εξαιρουµένου 

του διαδρόµου εισόδου, εκτός αν άλλως προκύψει από την εξέλιξη των εργασιών. 

Κατά τη διάρκεια των καθαιρέσεων, σύµφωνα µε τα περιγραφόµενα στις Τεχνικές 

Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών, θα τίθενται υπόψιν της επίβλεψης ενδεχόµενα αφανή 

προβλήµατα τα οποία θα απαιτούν περαιτέρω µέτρα αντιµετώπισης.  

Οι καθαιρέσεις θα γίνουν µε το χέρι και ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να µη προκληθούν  βλάβες 

στα υφιστάµενα δίκτυα και τις εγκαταστάσεις µεταξύ οροφής και ψευδοροφής. 

Τα προϊόντα των καθαιρέσεων αυτών θα τεµαχιστούν, στοιβαχθούν, αποθηκευτούν σε ειδικούς 

σάκους για µεταφορά και απόρριψη. 

2.1.2. Αποξηλώσεις µεταλλικών ψευδοροφών. 

Στο επίπεδο 1 η υφιστάµενη ψευδοροφή από διάτρητες πλάκες χάλυβα είναι ολοκληρωµένη. 
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Θα απαιτηθούν αποξηλώσεις στις θέσεις που υποδεικνύονται στα σχέδια ψευδοροφών της 

µελέτης για την ορθή κατασκευή των νέων πετασµάτων ξηράς δόµησης και για την 

εγκατάσταση των νέων συστηµάτων αερισµού – κλιµατισµού των χώρων. Ειδικότερα, στην 

περιοχή δεξιά του Κ.Ε. προβλέπεται η συνολική καθαίρεση της ψευδοροφής λόγω της 

πλήρους αλλαγής διαµερισµατοποίησης. 

Στις θέσεις όπου θα γίνει αποµάκρυνση µόνο των πλακών θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 

προστασία του σκελετού από παραµορφώσεις. 

Κατόπιν της νέας διαµερισµατοποίησης θα αντικατασταθούν όλες οι πλάκες που έχουν 

διατρηθεί (καθαιρούµενα πετάσµατα- αλλαγή θέσεων φωτιστικών κλπ.) ώστε η τελική εικόνα 

της  ψευδοροφής να είναι αισθητικά άρτια. 

Στο επίπεδο 7 η ψευδοροφή είναι ηµιτελής. Μεγάλος αριθµός πλακών είναι στοιβαγµένος στο 

δάπεδο και έχει εµφανείς φθορές στην επιφάνεια και το υαλοπήλιµα. Ειδικότερα στην 

κατακόρυφη πτέρυγα υπάρχουν εµφανείς παραµορφώσεις του σκελετού και κρίνεται αναγκαία 

η συνολική καθαίρεση της ψευδοροφής. Εκτιµάται ότι οι υφιστάµενες στο χώρο πλάκες θα 

καλύψουν το 20% της συνολικής τελικής επιφάνειας αυτού του τύπου της ψευδοροφής 

(περίπου 215 µ2). 

2.1.3. Αποξηλώσεις κινητών χωρισµάτων και θυρών αλουµινίου. 

Στο επίπεδο 7 υπάρχει περιορισµένος αριθµός ηµιτελών κινητών χωρισµάτων τα οποία θα 

αποξηλωθούν και απορριφθούν.  

Στο επίπεδο 1, στις περιοχές εκατέρωθεν του Κ.Ε. υπάρχει σηµαντικός αριθµός κινητών 

χωρισµάτων µε πλαίσιο αλουµινίου και πλήρωση µε µονή µοριοσανίδα επενδεδυµένη µε 

µελαµίνη. Τα πετάσµατα αυτά θα αποξηλωθούν µε προσοχή, µε στόχο την αποθήκευση σε 

χώρο του κτηρίου που θα υποδειχθεί από τον εργοδότη. Προσοχή θα δοθεί στη στήριξη των 

χωρισµάτων στην ψευδοροφή, ώστε να µη προκληθούν αναίτιες φθορές. 

Στο επίπεδο 1 θα αποξηλωθούν επιπλέον 4 υαλόθυρες αλουµινίου, τοποθετηµένες σε 

καθαιρούµενα τοιχοπετάσµατα, οι οποίες οµοίως, θα παραδοθούν για αποθήκευση.  

2.1.4. Αποξηλώσεις δαπέδων. 

Στο επίπεδο 7 το σύνολο της επιφάνειας της περιοχής παρέµβασης είναι διαστρωµένο µε 

ηµιτελές ψευδοδάπεδο. Μέρος των πλακών έχει αφαιρεθεί και σηµαντικός αριθµός εµφανίζει 

φθορές όπως στρεβλώσεις και προσβολή από υγρασία. 

Σε κάθε περίπτωση, προκειµένου να κατασκευασθούν τα νέα πετάσµατα ξηράς δόµησης και , 

κυρίως, να τοποθετηθούν σχάρες για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση των νέων γραφείων, θα 

απαιτηθεί επιπλέον αποξήλωση εκτεταµένων επιφανειών του δαπέδου που εκτιµάται σε 

ποσοστό 20% της συνολικής επιφάνειας (περίπου 370µ2). Οι πλάκες που θα αποξηλωθούν θα 
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ελεγχθούν και θα αποθηκευθούν µε προσοχή στο χώρο για επανατοποθέτηση εφόσον είναι 

άρτιες. 

2.1.5. Αποξηλώσεις µοκετών. 

Στο επίπεδο 1, ο κεντρικός χώρος του Κέντρου Επιχειρήσεων έχει δάπεδο κολυµπητό ξύλινο, 

σε κατάσταση ικανοποιητική. Τα περιµετρικά γραφεία, έχουν επίστρωση µοκέτα µε εµφανή 

γήρανση και ρύπανση. Οι µοκέτες αυτές θα αποξηλωθούν και θα απορριφθούν. Μετά την 

αποµάκρυνση της µοκέτας θα πρέπει να γίνει διεξοδικός καθαρισµός του δαπέδου από κόλλες 

και άλλα υπολείµµατα ώστε να είναι έτοιµο για τη διάστρωση άλλου δαπέδου. 

2.2  ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΝ - ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ  

Τα άρτια και κατάλληλα για επαναχρησιµοποίηση προϊόντα (κατόπιν έγκρισης από την 

επίβλεψη)  των αποξηλώσεων είτε εναποτίθενται σε κατάλληλα διαµορφωµένο χώρο εντός 

των περιοχών παρέµβασης  και επαναχρησιµοποιούνται (πλάκες ψευδοδαπέδου, 

ψευδοροφής) είτε αποθηκεύονται σε χώρο που θα υποδειχθεί από τον εργοδότη. 

Τα ακατάλληλα προϊόντα αποξηλώσεων και καθαιρέσεων µετά την παραγωγή τους 

στοιβάζονται σε ειδικούς σάκους και µεταφέρονται µέσω των ανελκυστήρων σε χώρο 

στάθµευσης  όπου φορτοεκφορτώνονται επί αυτοκινήτου και αποµακρύνονται. Εν γένει, η 

διαχείρηση του συνόλου των στερεών αποβλήτων από καθαιρέσεις, αποξηλώσεις και 

κατασκευές γίνεται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ.. 

Ειδική µέριµνα θα δοθεί στην προστασία των ανελκυστήρων – κλιµακοστασίων και εν γένει 

των χώρων διέλευσης των απορριµµάτων ώστε να αποφευχθούν ζηµιές και ρύπανση. 

2.3  ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ  

Εσωτερικά του περιοχών παρέµβασης και στις θέσεις που επισηµαίνονται στην αρχιτεκτονική 

µελέτη προτείνονται χωρίσµατα ξηράς δόµησης καθώς και ειδικά χωρίσµατα πολλαπλών 

τυποποιηµένων στοιχείων όπως αναλυτικά περιγράφονται στις ακόλουθες παραγράφους. 

2.3.1  Χωρίσµατα γυψοσανίδας  

Μη φέρουσα εσωτερική τοιχοποιία ξηράς δόµησης (ενδεικτικού τύπου W112 (2+2) της 

KNAUF) που αποτελείται από  µεταλλικό σκελετό από µονούς ορθοστάτες τύπου CW 

50X50mm ή CW 75X75 mm τοποθετηµένους σε αξονική απόσταση των 60cm και διπλή 

επίστρωση γυψοσανίδας 12,5mm αµφίπλευρα για επίτευξη πάχους τοίχου 10εκ έως 13εκ και 

σε ύψος έως την οροφή της φέρουσας πλάκας ή δοκού.  Η επιλογή του ύψους προκύπτει από 

τη δοµική επάρκεια του κάθε χωρίσµατος αλλά και την απρόσκοπτη διέλευση των 

υπερκείµενων ΗΜ εγκαταστάσεων.  
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Με δεδοµένη την ύπαρξη µεγάλου αριθµού ογκωδών αεραγωγών υπεράνω της ψευδοροφής, 

θα απαιτηθεί ενδεχοµένως πύκνωση των ορθοστατών ώστε να εξασφαλισθεί η ασφαλής 

πάκτωση των πετασµάτων στην οροφή.  

Μεταξύ των ορθοστατών παρεµβάλλεται η  ηχοµονωτική στρώση ορυκτοβάµβακα (ενδεικτικού 

τύπου TP116 της KNAUF INSULATION µε ECOSE Technology, συντελεστή λ = 0,037 W/mK 

και αντίδραση στη φωτιά Euroclass A1) πάχους 50mm.  

Ειδικά στους χώρους των wc και στα σηµεία στήριξης των ειδών υγιεινής στα χωρίσµατα θα 

προβλεφθεί ειδική µεταλλική κατασκευή ενίσχυσης του πετάσµατος για την ασφαλή στήριξη 

αυτών. Η ίδια πρόβλεψη θα γίνει και όπου ενδεχοµένως απαιτηθούν άλλες αναρτηµένες 

κατασκευές µε σηµαντικό βάρος. 

Μετά την στερέωση, οι αρµοί των γυψοσανίδων θα στοκάρονται µε δυο στρώσεις ειδικού 

στόκου (ενδεικτικού τύπου KNAUF-FUGENFULLER) και ταινία αρµού.  

Η γυψοσανίδα θα είναι ανθυγρή στους χώρους των wc και κοινή στους λοιπούς χώρους 

σύµφωνα µε τα σχετικά σχέδια. 

Η γυψοσανίδα θα είναι πυράντοχη σε server rooms ή όπου απαιτηθεί από την επίβλεψη 

Στις θέσεις όπου θα τοποθετηθούν µεταλλικές κάσες και πόρτες θα διαµορφώνεται άνοιγµα 

από ειδικά UA µεταλλικά προφίλ, πάχους 2mm, UA: 50x40x2 mm.. 

Για την εξασφάλιση επαρκούς ηχοµόνωσης, στα διευθυντικά γραφεία, στην περίµετρο του 

χώρου, θα κατασκευασθούν ηχοπαγίδες πάνω από την ψευδοροφή, µε αµφίπλευρη διπλή 

standard γυψοσανίδα KNAUF ή άλλου οίκου, πάχους 12,5mm µε τοποθέτηση ορυκτοβάµβακα 

στο ενδιάµεσο κενό. 

Η κατασκευή θα γίνει σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης και τις τεχνικές 

οδηγίες του κατασκευαστή.  

Ειδικότερα για το ελεύθερο πέτασµα στο γραφείο του Γενικού Γραµµατέα, θα χρησιµοποιηθεί 

σκελετός από κοιλοδοκούς σύµφωνα µε το σχέδιο λεπτοµερειών της µελέτης. 

2.3.2  Επενδύσεις γυψοσανίδας  

Σε θέσεις που επισηµαίνονται στα σχέδια της µελέτης, και όπου αλλού, κατόπιν των 

καθαιρέσεων προκύψει ανάγκη για την αισθητική αρτιότητα του έργου, θα κατασκευασθεί 

εσωτερική επένδυση ξηράς δόµησης (ενδεικτικού τύπου W626 (0+2) της KNAUF)   µε 

µεταλλικό σκελετό από µονούς ορθοστάτες, τύπου CD 60X27mm τοποθετηµένους σε αξονική 

απόσταση των 60cm, µε διπλή επίστρωση από standard γυψοσανίδα KNAUF ή άλλου οίκου, 

πάχους 12,5mm. Μετά το βίδωµα των γυψοσανίδων οι αρµοί τους θα στοκάρονται µε δυο 

στρώσεις ειδικού στόκου  και ταινία αρµού.  
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2.3.3  Κινητά χωρίσµατα πολλαπλών τυποποιηµένων στοιχείων 

Για την διαµερισµατοποίηση των χώρων στα επίπεδα 0, 1 και 7 προτείνονται χωρίσµατα σε 

συνδυασµούς τυποποιηµένων στοιχείων κινητών χωρισµάτων ώστε να εξασφαλισθεί ταχύτητα 

κατασκευής, ευελιξία για ενδεχόµενη µελλοντική αναδιάταξη, προσαρµοστικότητα στις 

ιδιαιτερότητες του κτηρίου και κυρίως στο ανελαστικό ανάγλυφο των ψευδοροφών και 

αισθητική αρτιότητα. 

Ανάλογα µε τις απαιτήσεις του κάθε χώρου, έχουν προβλεφθεί διαφορετικοί τύποι κινητού 

χωρίσµατος που προσδιορίζονται σαφώς στα σχέδια της µελέτης. Οι διαφορετικοί τύποι θα 

ανήκουν στο ίδιο σύστηµα, ώστε να υπάρχει κατασκευαστική και αισθητική οµοιογένεια. Τα 

χωρίσµατα θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή ηχοµονωτική ικανότητα για γραφειακούς χώρους 

(ενδεικτικός τύπος ASSET T-100). 

Τα χωρίσµατα θα εξασφαλίζουν τη δυνατότητα διέλευσης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων για 

την εξυπηρέτηση των θέσεων εργασίας που απεικονίζονται στα σχέδια της µελέτης.  

2.3.3.1  Τύπος 1  - Κινητά χωρίσµατα συµπαγή 

Θα διαθέτουν σκελετό µε µεταλλικούς ορθοστάτες και οριζόντια συνδετικά στοιχεία, έτσι ώστε 

να σχηµατίζονται σταθερές πλαισιωτές µονάδες (modules), ενδεικτικού τύπου ASSET T-100.   

Όλα τα ορατά προφίλ αλουµινίου  θα είναι σε φυσικό ανοδειωµένο αλουµίνιο mat satine.  

Οι ορθοστάτες θα στερεώνονται µέσα σε οδηγούς που πακτώνονται στις πλάκες δαπέδου ή 

ψευδοδαπέδου  και οροφής. Η στήριξη των ορθοστατών θα γίνεται µε προένταση µε τη 

βοήθεια ρεγουλατόρων στο κάτω και πάνω µέρος. Ο ρεγουλατόρος του πάνω µέρους 

λειτουργεί µε τη βοήθεια ελατηρίου. 

Οι µονάδες θα συνδέονται µεταξύ τους εσωτερικά χωρίς εµφανή συνδετικά εξαρτήµατα. 

Περιµετρικά του χωρίσµατος θα τοποθετηθούν ελαστικά παρεµβύσµατα για την εξασφάλιση 

ακουστικής σφράγισης. 

Όλη η κατασκευαστική δοµή του χωρίσµατος, µε το συνδυασµό των µεταλλικών οδηγών και 

των ρεγουλατόρων των ορθοστατών, θα επιτρέπει την εξισορρόπηση των φυσιολογικών 

οικοδοµικών παραµορφώσεων και των κατασκευαστικών ανοµοιοµορφιών του χώρου έως και 

±2εκ.  

Μέσα στο πλαίσιο της µονάδας θα τοποθετούνται 2 πλευρικά πάνελ από µοριοσανίδα πάχους 

16χιλ. µε ενδιάµεση µόνωση από  πετροβάµβακα  50kg πάχους 50 χλστ.. Εξωτερικά τα πάνελ 

θα είναι επενδεδυµένα µε µελαµίνη χρώµατος σύµφωνου µε τη χρωµατική µελέτη.  Τα πάνελ 

θα πρέπει να µπορούν να αφαιρεθούν ευχερώς για ενδεχόµενη πρόσβαση σε εσωτερικές 

ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Το συνολικό πάχος του πετάσµατος θα είναι 10 εκ. 
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2.3.3.2  Τύπος 2  - Κινητά χωρίσµατα µε υαλοστάσιο σε όλο το ύψος 

Θα ισχύει η ίδια κατασκευαστική λογική, όσον αφορά το σκελετό και το πλαίσιο. Στον Τύπο 2, 

ενδεικτικού τύπου ASSET T-100, στον µεταλλικό σκελετό της παραπάνω περιγραφής, θα 

προσαρµόζονται µε ελαστικά παρεµβύσµατα 2 κρύσταλλα securite πάχους 5 χλστ. ενιαία σε 

όλο το ύψος του πετάσµατος (2,25-2,85µ). 

2.3.3.3  Τύπος 3  - Κινητά χωρίσµατα µε υαλοστάσιο και συµπαγή ποδιά (µισό-µισό) 

Αποτελεί συνδυασµό των ανωτέρω και διέπεται από τις ίδιες προδιαγραφές. 

2.3.3.4  Τύπος 4  - Κινητά χωρίσµατα µε υαλοστάσιο και περσίδες. 

Είναι καθόλα όµοιο µε τον τύπο 2, µε ενσωµατωµένες περσίδες µεταξύ των δύο κρυστάλλων. 

Τοποθετείται σε γραφεία διευθυντών προκειµένου να εξασφαλισθεί ταυτόχρονα ιδιωτικότητα 

και φωτεινότητα για τα όµορα γραφεία.  

2.3.3.5  Τύπος 5  - Χαµηλά χωρίσµατα. 

Πρόκειται για αυτοστήρικτα χαµηλά  ηχοαπορροφητικά διαχωριστικά πάνελ σε modules 

πλάτους 1,10 – 1,60 µ. και ύψους 1,40µ.-1,60µ.. Τα διαχωριστικά, πάχους 5 εκ., είναι 

πλαισιωτά µε γέµισµα ηχοαπορροφητικού υλικού, πλήρως επενδυµένα µε πιστοποιηµένο 

συνθετικό οικολογικό ύφασµα τύπου LUCIA του οίκου CAMIRA  . 

Περιλαµβάνονται πέλµατα µεταλλικά ανάλογα µε τη διάταξη (καθώς τα διαχωριστικά µπορούν 

να είναι ενωµένα σε συγκεκριµένη διάταξη ή αυτοτελή). 

2.3.3.6  Πτυσσόµενο υαλοπέτασµα 

Τα πτυσσόµενα υαλοστάσια θα τοποθετηθούν σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης στο επίπεδο 

1, στον χώρο της εισόδου. Προτείνεται η τοποθέτηση τυποποιηµένων πτυσσόµενων 

υαλόφυλλων της εταιρίας ANDROMEDA σύστηµα Variotec, ή άλλου αντίστοιχου 

κατασκευαστικού οίκου, από κρύσταλλο security πάχους 10χιλ µε φάσα ανοδειωµένου 

αλουµινίου πάνω και κάτω. Τα φύλλα θα κινούνται πάνω σε κατάλληλο οδηγό ο οποίος 

πακτώνεται σε ειδικά διαµορφωµένο πρέκι σύµφωνα µε την προδιαγραφή του κατασκευαστή 

και το ένα από αυτά λειτουργεί ως ανοιγόµενο θυρόφυλλο σύµφωνα µε τη διάταξη που 

παρουσιάζεται στα αρχιτεκτονικά σχέδια.  Το κάθε σύστηµα θα έχει από ένα parking που θα 

παρκάρουν και τα φύλλα. 

Το σύστηµα θα πρέπει να τοποθετηθεί σε σιδηροκατασκευή από κοιλοδοκούς διάταξης και 

διαστάσεων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και τις οδηγίες του κατασκευαστή, για τη σταθερή 

διαστάσεων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και τις οδηγίες του κατασκευαστή, για τη σταθερή 
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στήριξη του οδηγού, των φύλλων και του parking. Η κατασκευή θα γίνει έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται αντοχή των συστηµάτων σε βαρειά χρήση. 

2.4  ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ  ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 

Τα κουφώµατα των εσωτερικών χώρων  θα είναι γενικά:  

� µονόφυλλες θύρες µε επίστρωση µελαµίνης σε κινητά χωρίσµατα µε κάσσα αλουµινίου 

(τύπος ΘΞ1), 

� µονόφυλλες και δίφυλλες θύρες µε επίστρωση µελαµίνης σε πετάσµατα γυψοσανίδας 

µε κάσσα αλουµινίου (τύποι ΘΞ2 – ΘΞ3), 

� δίφυλλες υαλόθυρες (τύπος ΥΘΑ), 

� δίφυλλες υαλόθυρες securite (ΥΘS), 

� παράθυρο αλουµινίου επάλληλο (ΚΑΛ) 

Τα κουφώµατα περιγράφονται αναλυτικά στα σχέδια της µελέτης καθώς και στους πίνακες 

κουφωµάτων. 

2.4.1    Ξύλινες θύρες 

2.4.1.1 Ξύλινες θύρες τύπου (ΘΞ1) 

Πρόκειται για τις θύρες που θα τοποθετηθούν στα τυποποιηµένα χωρίσµατα. Τα θυρόφυλλα 

θα είναι τυφλά, συµπαγή από µοριοσανίδα κατηγορίας Ε1 µε κυψελωτό πυρήνα και τελική 

επίστρωση µελαµίνης µε κάσσα αλουµινίου. Η µελαµίνη θα είναι της ίδιας ποιότητας και 

χρώµατος µε αυτήν των συµπαγών χωρισµάτων, η δε κάσσα θα είναι όµοια µε τα πλαίσια των 

χωρισµάτων. Θα έχουν πλήρες ύψος (δάπεδο έως ψευδοροφή) χωρίς φεγγίτη ή συµπαγές 

πανωκάσι.  

2.4.1.2 Ξύλινες θύρες τύπου (ΘΞ2-ΘΞ3) : 

Πρόκειται για τις θύρες που θα τοποθετηθούν σε τοίχους ξηράς δόµησης και οι οποίες λόγω 

της γειτνίασής τους µε τα τυποποιηµένα χωρίσµατα θα είναι ίδιας ποιότητας µε τα θυρόφυλλα 

των τυποποιηµένων χωρισµάτων, για την εξασφάλιση οµοιοµορφίας. Τα θυρόφυλλα θα είναι 

τυφλά, συµπαγή από µοριοσανίδα κατηγορίας Ε1 µε κυψελωτό πυρήνα και τελική επίστρωση 

µελαµίνης µε κάσσα αλουµινίου. 

2.4.2    Μεταλλικά  κουφώµατα  

Είναι κυρίως πόρτες ανοιγόµενες µονόφυλλες ή δίφυλλες απλές ή ειδικής κατασκευής 

(securite) και τοποθετούνται σύµφωνα µε τις υποδείξεις της αρχιτεκτονικής µελέτης.  
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2.4.2.1 Υαλόθυρες αλουµινίου (ΥΘΑ): 

Πρόκειται για δίφυλλες υαλόθυρες µε κρύσταλλο διαυγές securite 10χλστ. και κάσσα 

αλουµινίου.    

Θα ακολουθούν είτε την τυπολογία των ήδη υφιστάµενων δίφυλλων θυρών του κτηρίου είτε 

την τυπολογία των κινητών χωρισµάτων, όσον αφορά πλαίσιο και κάσσα. 

Στο επίπεδο -1, οι θύρες (3) του κεντρικού διαδρόµου θα διαθέτουν, πέραν των λοιπών 

εξαρτηµάτων και µπάρες πανικού. 

2.4.2.1 Επάλληλο κούφωµα αλουµινίου (ΚΑΛ): 

Πρόκειται για παράθυρο επάλληλο συρόµενο, στο χώρο ασφαλείας του επιπέδου 7. Θα 

κατασκευαστεί από ορθογωνικές (όχι καµπύλες) διατοµές αλουµινίου τύπου Ε19 της ΕΤΕΜ σε 

χρωµατισµό φυσικού ανοδειωµένου αλουµινίου mat satine, µε κρύσταλλο διαυγές securite 10 

χλστ.. Εναλλακτικά,  είναι δυνατή η κατασκευή ανάλογου κουφώµατος από τις διατοµές των 

κινητών χωρισµάτων, προκειµένου να εξασφαλισθεί η µέγιστη οµοιοµορφία των δοµικών 

στοιχείων. 

2.4.3  Κάσσες κουφωµάτων  

Τα κουφώµατα θα έχουν στο σύνολο τους κάσσες αλουµινίου. Θα παράγονται από τα ίδια 

προφίλ µε αυτά των κινητών χωρισµάτων για λόγους αισθητικής οµοιογένειας. Σε κάθε 

περίπτωση θα έχουν ενιαίο χρωµατισµό φυσικού ανοδειωµένου αλουµινίου mat satine. 

2.4.4  Στήριξη κουφωµάτων 

Η στήριξη του συνόλου των κουφωµάτων θα πρέπει να είναι ιδιαιτέρως ισχυρή, ώστε να 

υφίσταται χωρίς συνέπειες την καθηµερινή βεβαρηµένη καταπόνηση.  Ειδικά στα πετάσµατα 

γυψοσανίδας θα γίνεται ενίσχυση του σκελετού στη θέση του κουφώµατος από ειδικά UA 

µεταλλικά προφίλ ή αντικατάσταση του σκελετού µε κοιλοδοκούς διαστάσεων 50/50 ή 

µεγαλύτερο, µέχρι την οροφή (δίφυλλες πόρτες) για την εξασφάλιση απόλυτης σταθερότητας. 

2.4.4  Υαλόθυρες τύπου securite (ΘS) 

Τοποθετούνται στους διαδρόµους του επιπέδου 7 σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης . Θα 

είναι τύπου securite 10mm µε ανοξείδωτα είδη κιγκαλερίας. 

2.4.5  Εξαρτήµατα κουφωµάτων 

∆ίδονται γενικές περιγραφές για τα εξαρτήµατα των κουφωµάτων.  

Οι θύρες θα περιλαµβάνουν κλειδαριές τύπου  yale ή europrofile ή άλλου αντίστοιχου οίκου. 

Το πλάτος της µετωπικής λάµας θα εξαρτηθεί από τον τύπο της θύρας (πάχος φύλλου, 

διατοµή σόκορου). Θα ληφθεί πρόνοια οι κλειδαριές να συνδυάζονται µε τα προδιαγραφόµενα 
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πόµολα (διάµετρος άξονα πόµολου κλπ.). Τα πόµολα και χειρολαβές θα είναι ΙΝΟΧ, θα  έχουν 

απλή γεωµετρική µορφή και θα είναι βαρέως τύπου.  

2.5  ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ  

Όπως έχει αναλυθεί στην Τεχνική Έκθεση, στις περιοχές παρέµβασης είναι υλοποιηµένες 

(πλήρως ή ηµιτελώς) ψευδοροφές από γυψοσανίδα και χαλύβδινες διάτρητες πλάκες, κρυφού 

σκελετού. Τα ύψη των ψευδοροφών δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθούν αφού έχουν 

καθοριστεί από τις πολλαπλές υπερκείµενες εγκαταστάσεις που αφορούν το σύνολο του 

κτηρίου.  

Στα σχέδια ψευδοροφών της µελέτης περιγράφονται οι αναγκαίες παρεµβάσεις, µε 

αντικατάσταση, συµπλήρωση ή ανακατασκευή των υφιστάµενων ψευδοροφών . 

2.5.1  Ψευδοροφές γυψοσανίδας 

Πρόκειται να διατηρηθούν ή ανακατασκευασθούν στις περιοχές που υποδεικνύονται στα 

αντίστοιχα αρχιτεκτονικά σχέδια.  

Γενικά, αποτελούνται από µεταλλικό σκελετό κύριων και δευτερευόντων οδηγών οι οποίοι 

αναρτώνται από τη φέρουσα πλάκα µε κατάλληλες αναρτήσεις και µία στρώση γυψοσανίδας 

πάχους 12,5 χιλ. της KNAUF ή άλλου κατασκευαστικού οίκου, κοινής ή ανθυγρής (wc) η οποία 

βιδώνεται κάθετα στους δευτερεύοντες οδηγούς. Η τελική επιφάνεια θα είναι συνεχής χωρίς 

ορατούς αρµούς που θα ψιλοστοκάρονται πριν το βάψιµο. Όπου απαιτείται να υπάρχουν 

επισκέψιµα τµήµατα της ψευδοροφής θα τοποθετηθούν ειδικές ανοιγόµενες τυποποιηµένες 

θυρίδες.  

Στο επίπεδο 0 θα γίνουν περιορισµένης έκτασης παρεµβάσεις, στη θέση του νέου χωρίσµατος 

ξηράς δόµησης (βλ. σχέδιο ψευδοροφών στάθµης 0). 

Στο επίπεδο 1, όπου θα γίνουν εκτεταµένες καθαιρέσεις (βλ. σχέδιο ψευδοροφών στάθµης 1), 

θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εξασφάλιση της συνέχειας µεταξύ της υφιστάµενης και της 

νέας κατασκευής. 

Στο επίπεδο 7, η κατάσταση των ψευδοροφών από γυψοσανίδα είναι εξαιρετικά κακή.  

Κατόπιν της καθαίρεσης των γυψοπλακών, θα πρέπει να διενεργηθεί διεξοδικός έλεγχος των 

αναρτήσεων και των κύριων και δευτερευόντων οδηγών, και να γίνει πλήρης αποκατάσταση, 

σύµφωνα µε τις οδηγίες της επίβλεψης. Επιπρόσθετα θα γίνει έλεγχος της κατάστασης των 

υπερκείµενων εγκαταστάσεων (σωληνώσεων) και της στεγανότητας του δώµατος. Σε 

περίπτωση εντοπισµού προβλήµατος, αυτό θα τεθεί υπόψιν της επίβλεψης, προ της 

ολοκλήρωσης των ψευδοροφών. 
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2.5.2 Ψευδοροφή από διάτρητες χαλύβδινες πλάκες  

Πρόκειται για ψευδοροφή κρυφού σκελετού, µε  διάτρητες πλάκες διαστάσεων 60x60 εκ. από 

χάλυβα. Αποτελείται από µεταλλικό σκελετό κύριων και δευτερευόντων οδηγών οι οποίοι 

αναρτώνται από τη φέρουσα πλάκα µε κατάλληλες αναρτήσεις. Οι πλάκες στην άνω παριά 

έχουν επικολληµένο ηχοµονωτικό υαλοπίληµα. 

Στο επίπεδο 1 οι ψευδοροφές είναι αποπερατωµένες. Στο επίπεδο 7 είναι ηµιτελείς µε µικρό 

αριθµό τοποθετηµένων πλακών.  

2.5.2.1 Επανατοποθέτηση µεταλλικής ψευδοροφής  

Κατόπιν των απαιτούµενων αποξηλώσεων, όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 2.1.1 και 

2.1.2 της παρούσης, θα γίνει αποκατάσταση της συνέχειας των ψευδοροφών.  

Αρχικά θα γίνει έλεγχος του φέροντος σκελετού ως προς  τη σταθερότητα της ανάρτησης, την 

απουσία οξειδώσεων και την ορθή ευθυγράµµιση.  Οι πλάκες που θα έχουν αποξηλωθεί, θα 

ελεγχθούν, καθαρισθούν επιµελώς και επανατοποθετηθούν στον διατηρούµενο σκελετό. 

Προσοχή θα δοθεί στην αποµάκρυνση πλακών που έχουν διατρηθεί (στη θέση αποξηλωµένων 

χωρισµάτων ή καταργούµενων φωτιστικών κλπ.) όπως και στην εξασφάλιση οµοιοχρωµίας 

ανά χώρο.  

Ειδικότερα στο επίπεδο 7 θα γίνει έλεγχος και καθαρισµός των πλακών που έχουν εναποτεθεί 

επί µακρόν στο δάπεδο. Προσοχή θα δοθεί στην κατάσταση της επιφάνειας των πλακών και 

στο υαλοπίληµα και θα απορριφθούν όσες δεν είναι άρτιες.  Εκτιµάται ότι από τις υπάρχουσες  

πλάκες  θα καλυφθεί ποσοστό 20% της συνολικής επιφάνειας της ψευδοροφής αυτού του 

τύπου (περίπου 215 µ2). Μετά την επανατοποθέτηση, η ψευδοροφή θα εµφανίζει εικόνα ενιαία 

και άρτια. 

Στο επίπεδο 1 εκτιµάται ότι το ποσοστό της τελικής ψευδοροφής αυτού του τύπου που θα 

καλυφθεί από τις υπάρχουσες αποξηλωµένες πλάκες θα είναι το 50% (περίπου 90µ2 ). 

2.5.2.2 Τοποθέτηση νέας µεταλλικής ψευδοροφής 

Πρόκειται είτε για τοποθέτηση νέων πλακών στον υπάρχοντα σκελετό, είτε για τοποθέτηση 

νέων πλακών σε νέο σκελετό.  

Στο επίπεδο 1 η νέα κατασκευή εκτιµάται ότι αντιστοιχεί σε 50% του συνόλου (≈ 90µ2), ενώ 

στο επίπεδο 7 αντιστοιχεί στο 80% του συνόλου (≈ 860µ2). 

Οι πλάκες θα είναι όµοιες µε τις υπάρχουσες, διαστάσεων 60x60 εκ. από γαλβανισµένο 

χάλυβα, του οίκου ARMSTRONG ή STAMPA (τύπου IMS Panels) ή άλλου αντίστοιχου.  

Η βαφή των πλακών  θα είναι πολυεστερική φούρνου (προβαµµένη) µε την οπίσθια πλευρά 

της µε βαφή προστασίας ή ηλεκτροστατική, µετά τη διάτρηση, µε πούδρα βαφής µη τοξική 

(χωρίς TGIC), χρώµατος κλίµακας RAL όµοιου µε το υπάρχον και πάχους 60-80µm. 
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Η διάτρηση θα είναι όµοια µε των υφιστάµενων πλακών. 

Στο πίσω µέρος της διάτρητης περιοχής θα υπάρχει υαλοπίληµα πάχους 0,3±0,05mm, τάξης 

πυρκαγιάς Β1 κατά DIN 4102/part1 και συντελεστή µείωσης θορύβου “NRC” άνω του 0,70 

σύµφωνα µε EN 20 354, ISO 354 και DIN 52212, για την επίτευξη ηχοαπορρόφησης. 

Νέες πλάκες σε υπάρχοντα σκελετό θα τοποθετηθούν κατόπιν διεξοδικού ελέγχου του 

σκελετού όπως αναφέρεται στο άρθρο 2.5.2.1 της παρούσης.  

Νέο σύστηµα αφανούς σκελετού (τύπου CLIP–IN της STAMPA)  θα κατασκευασθεί στις 

περιοχές που θα έχει γίνει πλήρης καθαίρεση. Θα αποτελείται από κύριους και δευτερεύοντες 

οδηγούς µε ασφαλή ανάρτηση από τη φέρουσα πλάκα.  Θα εξασφαλίζει τη δυνατότητα 

αφαίρεσης πλακών για επίσκεψη των εγκαταστάσεων. Θα περιλαµβάνει το σύνολο των 

απαιτούµενων προφίλ και εξαρτηµάτων (ανάρτησης, σύνδεσης, περιµετρικών, ελαστικών 

παρεµβυσµάτων κλπ.) για άρτια εφαρµογή. Η τελική εικόνα της ψευδοροφής θα είναι όµοια µε 

την  υφιστάµενη. 

2.5.2.3  Κούτελα γυψοσανίδας 

Πρόκειται για κούτελα κάθε µορφής (Ι,Γ,Π) που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των 

ψευδοροφών. 

Με δεδοµένο ότι το ανάγλυφο των υφιστάµενων ψευδοροφών (και των ηµιτελών) δεν είναι 

δυνατόν να τροποποιηθεί, θα ανακατασκευασθούν όλα τα αναγκαία κούτελα, όπως 

αποτυπώνονται στα σχέδια της µελέτης. 

Γενικά θα  κατασκευάζονται από standard γυψοσανίδα  KNAUF ή άλλου οίκου πάχους 

12,5mm, µε µεταλλικό σκελετό 27×60×27×0.6mm. Μετά την στερέωση, οι αρµοί των 

γυψοσανίδων θα στοκάρονται µε δύο στρώσεις ειδικού στόκου τύπου KNAUF-FUGENFULLER 

και ταινία αρµού. Θα περιλαµβάνονται κάθε είδους υλικά, ειδικά εξαρτήµατα βύσµατα, 

γωνιόκρανα κλπ. 

Στο επίπεδο 1, στις περιοχές των αποξηλωµένων ψευδοροφών θα ανακατασκευασθούν 

κεκλιµένα κούτελα σε συνέχεια των υφιστάµενων. 

Στο επίπεδο 7, όπου γίνεται πλήρης καθαίρεση των ψευδοροφών γυψοσανίδας, τα κούτελα θα 

κατασκευασθούν κατακόρυφα ώστε να προκύψει αισθητικά αρτιότερη συναρµογή µε τα κινητά 

χωρίσµατα. 

2.5.2.4  Αρµοκάλυπτρα 

Θα τοποθετηθούν αρµοκάλυπτρα τύπου AR 262-100 της BAUFOX µε επιφανειακή στήριξη 

στους  υφιστάµενους αντισεισµικούς αρµούς του κτηρίου.  

Οι αρµοί θα έχουν συνέχεια στο σύνολο των οικοδοµικών στοιχείων του έργου (χώρισµα, 

ψευδοροφές).  
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Η εργασία θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή του αρµοκάλυπτρου.      

2.6  ∆ΑΠΕ∆Α 

2.6.1  Επανατοποθέτηση αποξηλωµένου ψευδοδαπέδου 

Στο επίπεδο 7, στο σύνολο της περιοχής παρέµβασης υπάρχει ηµιτελές ψευδοδάπεδο από 

πλάκες 60/60 µε επικάλυψη αλουµινίου. Όπως περιγράφηκε στο άρθρο 2.1.4 της παρούσης, 

οι αποξηλωµένες πλάκες που θα κριθούν άρτιες θα επανατοποθετηθούν έτσι ώστε να 

προκύψει δάπεδο ενιαίο, σταθερό και επίπεδο. Εκτιµάται ότι µε επανατοποθέτηση θα γίνει 

συµπλήρωση του 20% του συνόλου του δαπέδου (≈370µ2). 

Τόσο οι εναποµείνασες όσο και οι επανατοποθετούµενες πλάκες θα πρέπει να καθαριστούν 

επιµελώς, να προσαρµοστούν περιµετρικά των νέων πετασµάτων ξηράς δόµησης (που 

εδράζονται στην πλάκα) και να ισοσταθµιστούν µε ιδιαίτερη προσοχή. Θα πρέπει το δάπεδο να 

είναι πλήρες, χωρίς κενά στα περιµετρικά όρια και στην επαφή µε τα πετάσµατα ξηράς 

δόµησης. 

2.6.2  Τοποθέτηση νέου ψευδοδαπέδου 

Για την ολοκλήρωση του δαπέδου θα απαιτηθεί η προµήθεια και τοποθέτηση νέων πλακών 

υπερυψωµένου δαπέδου, ώστε να συµπληρωθούν τα υφιστάµενα κενά και αυτά που θα 

προκύψουν από τις αποξηλώσεις και τη διαλογή των άρτιων πλακών. Εκτιµάται ότι νέες 

πλάκες θα απαιτηθούν σε ποσοστό 20% του συνολικού δαπέδου (≈370µ2). Αυτές θα είναι 

παρόµοιες των υφιστάµενων, τύπου 40LAA Uniflair µε επικάλυψη αλουµίνιο και τις ανάλογες 

ρυθµιζόµενες βάσεις. Η τοποθέτηση θα γίνει έτσι ώστε η επιφάνεια να είναι έτοιµη για την 

επίστρωση του τελικού δαπέδου. 

2.6.3  Περιθώρια – Σοβατεπιά 

Στα χωρίσµατα  και τις επενδύσεις από γυψοσανίδα  αντί  για σοβατεπί θα γίνει κατασκευή 

σκοτίας ύψους 6 εκ.. Η σκοτία θα υλοποιηθεί  µε τη διακοπή της 2ης  γυψοσανίδας υψηλότερα 

από το δάπεδο και τον τερµατισµό της µε ειδικό µεταλλικό γαλβανισµένο προφίλ. Προσοχή θα 

δοθεί στην ευθυγραµµία της σκοτίας καθώς και στις γωνίες όπου θα εµφανίζεται συνεχής 

χωρίς διακοπή.  

2.7  ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ W.C. ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 0 

Το συγκρότηµα των W.C. του επιπέδου 0, που βρίσκεται δεξιά από τις κυλιόµενες  σκάλες 

διαχωρίζεται σε δύο ενότητες (ανδρών-γυναικών) µε τις παρακάτω παρεµβάσεις: 

� Καταργούνται οι ουρητήρες που είναι εγκαταστηµένοι στον δεξιά τοίχο. 
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� Καθαιρείται τµήµα του τοιχοπετάσµατος µπροστά από τα υφιστάµενα κλειστά  W.C. 

πλάτους περίπου 1,00µ.(ακέραιος αριθµός πλακιδίων) . 

� Κατασκευάζονται  2 νέοι κλειστοί χώροι W.C. γυναικών µε ελαφρά διαχωριστικά, όµοια µε 

τα υπάρχοντα. Με ανάλογο χώρισµα, διαχωρίζονται τα W.C. ανά δύο. 

� Αποκαθίσταται η συνέχεια των επενδύσεων των τοίχων µε πλακίδια που θα υποδειχθούν 

από την επίβλεψη. 

2.8  ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 

2.7.1  Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια 

Οι χώροι υγιεινής θα επενδυθούν µε κεραµικά πλακίδια. Προτείνονται πλακίδια του οίκου 

DECO CERAMICA διαστάσεων 20x20εκ, µατ επιφάνειας σε χρωµατισµό ALMOND ή GRAY. Η 

επένδυση µε πλακίδια θα εκτείνεται έως το ύψος της ψευδοροφής. Τα πλακίδια θα 

στερεωθούν µε κόλλα συµβατή µε το υπόστρωµα γυψοσανίδας και η αρµολόγηση θα γίνει µε 

αρµόστοκο της MAPEI ή άλλου επώνυµου κατασκευαστικού οίκου.   

2.9  ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Όλες οι επιχρισµένες επιφάνειες και οι επιφάνειες γυψοσανίδων τοίχων και οροφών των 

εσωτερικών χώρων θα χρωµατιστούν µε πλαστικά χρώµατα εγχώρια ή εισαγωγής, από 

επώνυµη χηµική βιοµηχανία, σε αποχρώσεις  χρωµατολογίου σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 

εργοδότη και σε αρµονία µε τα λοιπά στοιχειά όπως τυποποιηµένα χωρίσµατα – κινητά 

έπιπλα. Οι επιφάνειες των γυψοσανίδων θα υποστούν σχολαστικό τρίψιµο µε κατάλληλο 

σβουράκι, θα ακολουθήσει σπατουλάρισµα σε δύο στρώσεις, αστάρωµα και δύο στρώσεις 

πλαστικού χρώµατος επάλληλες και διασταυρούµενες.  

2.10  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ 7 (∆ΩΜΑΤΟΣ) 

Κατόπιν της καθαίρεσης των ψευδοροφών του επιπέδου 7, θα γίνει διεξοδικός έλεγχος των 

περιοχών όπου έχει διαπιστωθεί αστοχία της στεγανότητας του δώµατος. 

Επιλεκτικά θα υποδειχθεί από την επίβλεψη επιφάνεια 900,00µ2 που χρήζει άµεσης και 

επείγουσας αποκατάστασης της υγροµόνωσης , για την αποφυγή εισροής των οµβρίων στον 

όροφο.  Η αποκατάσταση, στο δώµα, θα γίνει µε υλικά που αντέχουν στην ηλιακή ακτινοβολία 

και σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή και της επίβλεψης. Ειδικότερα, προβλέπονται οι 

παρακάτω εργασίες: 

• Καλός καθαρισµός της επιφάνειας του δώµατος (εαν υπάρχουν θερµοµονωτικές πλάκες, 

αυτές θα αφαιρεθούν πριν τον καθαρισµό και  θα επανατοποθετηθούν στην ολοκλήρωση των 

εργασιών). 
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• Εφαρµογή στρώσης ασταρώµατος, µε εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών  τύπου Sika 

Concrete Primer της εταιρείας Sika για την σωστή προετοιµασία της επιφάνειας και την 

ενίσχυση της πρόσφυσης.  

• Εφαρµογή στρώσης στεγανοποίησης τύπου SikaLastic® 612, ενός συστατικού, 

πολυουρεθανικής βάσεως, τεχνολογίας MTC. Εφαρµογή µε ρολό σε µία στρώση και 

κατανάλωση ~1,0 lt/m2. 

• Εφαρµογή οπλισµού, στις ραφές του υφιστάµενου ασφαλτοπάνου, τύπου Mariseal® Fabric, 

επί νωπού υποστρώµατος της προηγούµενης στρώσης, για την ενίσχυση των µηχανικών 

αντοχών.  

• Εφαρµογή δεύτερης στρώσης στεγανοποίησης τύπου SikaLastic® 612, µε ρολό σε µία 

στρώση και κατανάλωση ~0,5 lt/m2.  

• Σφράγιση αρµών, σωληνώσεων κλπ., µε σφραγιστική µαστίχη τύπου Sikaflex® 11FC, 

πολυουρεθανικής βάσης, ενός συστατικού. 

• Εφαρµογή (µε ρολό και κατανάλωση ~0,3 lt/m2) στρώσης σφράγισης τύπου SikaLastic® 570 

TopCoat, βάσεως αλειφατικής πολυουρεθάνης τεχνολογίας MTC (τεχνολογίας ωρίµανσης 

που δεν επηρεάζεται από τις επικρατούσες συνθήκες υγρασίας), υψηλής αντοχής. 

      

  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020 

      

    Ο  µελετητής 


