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1. ΓΕΝΙΚΑ  
 

Το κτίριο του Δημοτικού Σχολείου Παντοκράτορα Ζακύνθου αποτελείται απο δύο ομάδες κτιρίων 

τα οποία συνδέονται λειτουργικά. 

Ένα ισόγειο κτίριο που περιλαμβάνει και τμήμα υπογείου που αποτελείται από τρία στατικώς 

ανεξάρτητα τμήματα , κατασκευής έτους 1959 και ένα διώροφο κτίριο κατασκευής έτους 2000, 

θεμελιωμένο σε χαμηλότερη στάθμη,  όπου το ισόγειο αυτού επικοινωνεί με το υπόγειο του 

πρώτου. 

Όλο το συγκρότημα διαθέτει επτά (7) αίθουσες διδασκαλίας , εκ των οποίων η μία δεν 

λειτουργεί για λόγους ασφαλείας , λόγω των βλαβών σε δύο υποστυλώματα του υπογείου κάτωθεν 

αυτής. Οι εν λόγω βλάβες προήλθαν από τις οξειδώσεις του σιδηρού οπλισμού με συνέπεια την 

αποκόλληση των επικαλύψεων. 

Ενα δεύτερο πρόβλημα που παρατηρήθηκε ειναι στην παλαιότερη ενίσχυση των 

υποστυλωμάτων του ημιυπαιθρίου χώρου, η οποία δέν έγινε σε όλο το ύψος αυτών , αλλά 

σταμάτησε με το τελευταίο τμήμα των 70 εκ. στο άνω μέρος χωρίς ενίσχυση. 

Η κατασκευή αυτή ειναι επισφαλής και επιρρεπής σε σεισμική αστοχία λόγω της δημιουργίας 

κοντού υποστυλώματος και θα πρέπει να συνεχιστεί η ενίσχυση μέχρι τη δοκό , επί πλέον δε στις 

τρείς θέσεις των σεισμικών αρμών τα γειτονικά υποστυλώματα έχουν περισφιχθεί ως ενιαία και 

πρέπει να διαχωριστούν.   

Επίσης παρατηρήθηκαν ορισμένα προβλήματα με εισρροή υγρασίας στις αίθουσες από τη βόρεια 

πλευρά του παλαιού κτιρίου λόγω ελλείψεως πεζοδρομείου, σε ορισμένα παλαιά παράθυρα του 

κτιρίου τα οποία πρέπει να αντικατασταθούν κλπ. 

Σήμερα στο σχολείο εκπαιδεύονται  εκατόν τριάντα (130) μαθητές.  

Αναλυτικά στο κτιριακό συγκρότημα θα εκτελεσθούν οι παρακάτω εργασίες:  

 

2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

2.1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ  - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ -  ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ 

• Καθαιρούνται τα εξωτερικά κουφώματα (ξύλινα, μεταλλικά ή αλουμινίου) που 

αντικαθίστανται με νέα, όπως περιγράφεται παρακάτω. 

• Καθαιρούνται πλήρως  όλα τα επιχρίσματα των φερόντων στοιχείων που ενισχύονται.  

• Καθαιρούνται όλα τα αρμοκάλυπτρα και τμήματα των δαπέδων και τοίχων, προκειμένου να 

επιτευχθεί η διάνοιξη των  σεισμικών αρμών. 

• Καθαιρούνται τμήματα των εδαφοπλακών στις θέσεις των ενισχύσεων. 

• Καθαιρούνται τμήματα των δαπέδων με χρήση κόφτη σε ευθείες γραμμές προκειμένου να 

γίνουν οι εργασίες ενισχύσεων. 
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• Καθαιρείται ο παλιός βόθρος προκειμένου να κατασκευασθεί νέος.  

2.2. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΕΚΣΚΑΦΕΣ- ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-
ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ 

 
2.2.1. Θα εκτελεσθούν όλες οι απαιτούμενες εργασίες εκσκαφών, επιχώσεων, φορτοεκφορτώσεις 

και μεταφορές προιόντων δια χειρός και χρήση μονότροχου, προκειμένου να αποκαλυφθεί ο 

φέρων οργανισμός που ενισχύεται. 

Οι επιχώσεις στα ορύγματα που θα δημιουργηθούν από τις εκσκαφές για την αποκάλυψη των 

θεμελίων θα επιχωθούν με διαβαθμισμένο θραυστό υλικό κροκάλας. 

2.2.2. Θα εκτελεσθούν όλες οι απαιτούμενες εργασίες , εκσκαφών , φορτοεκφόρτωσης , 

μεταφοράς, αποκομμιδής των προιόντων εκσκαφών και οι απαραίτητες περιμετρικές 

επιχώσεις με θραυστό υλικό για την κατασκευή του στεγανού βόθρου σύμφωνα με το 

στατικό σχέδιο.  

Επίσης θα συλλεχθούν από τον περιβάλλοντα χώρο τα υπάρχοντα προιόντα εσκαφών και 

καθαιρέσεων πρός αποκομμιδή. 

 

2.3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ.  
 

2.3.1. Επισκευή – ενίσχυση υποστυλωμάτων , δοκού και τοιχείων υπογείου 

Θα επισκευασθούν τα δύο υποστυλώματα του υπογείου διαστάσεων 35Χ35Χ190 , η δοκός 

35Χ 33 (κρέμαση) μεταξύ αυτών , το τοιχείο δεξιά του ανοίγματος της πόρτας διαστάσεων 

1.00Χ2.00 μ και τα περιμετρικά τοιχία του υπογείου διαστάσεων 9.00Χ2.20  και 5.90Χ2.20 μ,  

εκτελώντας τις παρακάτω εργασίες:  

• Καθαίρεση με χειροκίνητα μηχανικά μέσα των επιχρισμάτων από τις επιφάνειες των εν 

λόγω στοιχείων και των αποκολληθέντων ή σαθρών επικαλύψεων. 

• Καθαίρεση του δαπέδου σε βάθος 5 εκ. με αδιατάρακτη κοπή , της εδαφόπλακας με 

χειροκίνητα μηχανικά μέσα και εκσκαφή πέριξ των πρός ενίσχυση στοιχείων σε πλάτος 60 

εκ. μέχρι αποκαλύψεως των θεμελίων , ώστε να γίνει αγκύρωση του κατακορύφου 

οπλισμού ενίσχυσης σ΄αυτά. 

• Καθαρισμός όλων των επιφανειών με υδροβολή υψηλής πιέσεως 160 bar. 

• Αποκατάσταση των αποκαλυφθέντων οξειδωμένων χαλύβδινων οπλισμώνμε καθαρισμό των 

χαλύβδινων οπλισμών σύμφωνα με την προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-01-01, μέθοδοι 

Μ6 και Μ7 (καθαρισμός επιφάνειας σκυροδέματος από  αποσαθρώσεις ή ξένα υλικά) και με 

την προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-01-02, μέθοδοι Μ5 και Μ7 (Προετοιμασία 

επιφάνειας σκυροδέματος για επεμβάσεις επισκευών –ενισχύσεων). Εντός τριών ωρών από 

τον καθαρισμό, εφαρμόζεται υλικό αντιδιαβρωτικής προστασίας τσιμεντοειδούς βάσης 
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τριών συστατικών, τροποποιημένο με εποξειδικές ρητίνες και αναστολείς διάβρωσης για 

χρήση ως γέφυρα πρόσφυσης και προστατευτικό κονίαμα κατά της διάβρωσης του 

οπλισμού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΝ1504-7, τύπου sikaTop armatec -110 EpoCem 

της sika.  

• Τοποθέτηση του οπλισμού και βλήτρων με εποξειδική ρητίνη , σύμφωνα με τα 

σκαριφήματα. Ο κατακόρυφος οπλισμός θα αγκυρωθεί στα θεμέλια και στην πλάκα της 

οροφής του υπογείου, στη δοκό και στα τοιχώματα ο οριζόντιος οπλισμός αγκυρώνεται στα 

παρακείμενα υποστυλώματα ή τοιχεία και οι συνδετήρες της δοκού αγκυρώνονται στην 

πλάκα.  

• Σκυροδέτηση των επιφανειών ενίσχυσης με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα πάχους 7 εκ. με 

περιεκτικότητα 600 kg/m3  τσιμέντου, με χρήση οδηγών για διαμόρφωση επιπέδων 

επιφανειών. 

• Επίχωση των κενών εκσκαφής με διαβαθμισμένα σκύρα λατομείου και κατασκευή των 

τμημάτων της εδαφόπλακας που καθαιρέθηκε. 

• Αποκατάσταση του δαπέδου με στρώση μαρμάρου λευκού Καβάλας πάχους 3 εκ. 

• Επίχριση των εμφανών επιφανειών ενίσχυσης με τελική στρώση μαρμαροκονιάματος. 

• Χρωματισμός όλων των επιφανειών του υπογείου (υπόγειο διαστάσεων 9.00Χ5.90Χ2.20) 

υφισταμένων και επισκευασμένων με αστάρι και δύο χέρια ακρυλικού πλαστικού. 

 

2.3.2. Επισκευή – ενίσχυση υποστυλωμάτων ισογείου. 

Στον ισόγειο εξώστη του παλαιότερου κτιρίου υπάρχουν 15 υποστυλώματα , τα οποία έχουν 

ενισχυθεί σε προηγούμενη επέμβαση από αρχική διάσταση 30Χ30 σε διάσταση 65Χ65 , όχι σε 

όλο το ύψος αυτών, αλλά αφήνοντας στο άνω μέρος μήκος 70 εκ. έως την πλάκα του ισογείου 

χωρίς ενίσχυση. Επίσης σε τρείς περιπτώσεις από τα ανωτέρω στις θέσεις των σεισμικών 

αρμών τα δίδυμα υποστυλώματα έχουν σκυροδετηθεί κακώς ως ενιαία και θα πρέπει να 

διαχωριστούν. 

Στα υποστυλώματα αυτά θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:  

•  Καθαίρεση με χειροκίνητα μηχανικά μέσα επί μήκους 70 εκ. του άνω μέρους της παλαιάς 

ενίσχυσης με προσοχή χωρίς να καταστραφεί ο οπλισμός , ώστε να ηλεκτροκολληθεί ο νέος 

οπλισμός της ελλείπουσας ενίσχυσης με τον υφιστάμενο της παλαιάς ενίσχυσης. 

• Καθαίρεση με χειροκίνητα μηχανικά μέσα των επιχρισμάτων επί ύψους 70 εκ. των 

υποστυλωμάτων και στα τμήματα των αντίστοιχων δοκοών , στις επιφάνειες που δέν έγινε 

ενίσχυση. 

• Τοποθέτηση του νέου οπλισμού και βλήτρων σύμφωνα με τα σκαριφήματα. 
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Ο κατακόρυφος οπλισμός θα ηλεκτροκολληθεί στον υπάρχοντα και θα αγκυρωθεί με 

εποξειδική ρητίνη στην πλάκα της οροφής του υσογείου. 

• Σκυροδέτηση της ενίσχυσης των υποστυλωμάτων με χυτό σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 ή 

εκτοξευόμενο με περιεκτικότητα 600 kg/m3  τσιμέντου αναλόγου πάχους , ώστε η νέα 

ενίσχυση να προκύψει στο ίδιο επίπεδο με την παλαιά. 

• Επίχριση των επιφανειών με τσιμεντοκονίαμα. 

• Χρωματισμός όλων των επιφανειών των εν λόγω υποστυλωμάτων υφισταμένων τμημάτων 

και επισκευασμένων με αστάρι και δύο χέρια ακρυλικού πλαστικού. 

• Στις θέσεις των σεισμικών αρμών πέραν των ανωτέρω εργασιών θα γίνει αδιατάρακτη διπλή 

κοπή καθ΄όλο το ύψος των υποστυλωμάτων για την πλήρη διάνοιξη του αρμού. 

Για την περίσφιξη των δίδυμων υποστυλωμάτων θα τοποθετηθούν μεταλλικά ελάσματα 

λαμαρίνας καθ΄όλο το ύψος πάχους 5 χιλ. (δύο σε κάθε αρμό) πάνω στα οποία θα 

ηλεκτροκολληθούν οι υφιστάμενοι και νέοι συνδετήρες αυτών.  

 

2.4. ΔΙΑΝΟΙΞΗ – ΚΑΛΥΨΗ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΑΡΜΩΝ. 

 

2.4.1. Θα γίνει διάνοιξη των σεισμικών αρμών στις πλάκες του ισογείου και ορόφου επί   

συνολικού μήκους 18 μ. Στα κενά θα τοποθετηθούν τα παρακάτω αρμοκάλυπτρα. 

• Στους σεισμικούς αρμούς των κτιρίων μεταξύ των οροφών πλακών, θα γίνει κάλυψη με 

αρμοκάλυπτρο αλουμινίου, για πλάτος αρμού 10 εκ. και ορατό πλάτος 20 εκ. , τύπου AR200-

DTD της Baufox Ltd. 

• Στους επιδαπέδιους σεισμικούς αρμούς θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες: 

- Καθαιρείται με κόφτη επιφάνεια του δαπέδου σε πλάτος 5 εκ. εκατέρωθεν και πέραν του 

σεισμικού αρμού.  

- Καθαρίζεται ο αρμός από τυχόν οικοδομικά υπολείμματα και τοποθετείται πετροβάμβακας. 

- Αγκυρώνονται σε σκυρόδεμα επί της πλάκας με διαστελλόμενα ανά 20 εκ. και στις δύο 

πλευρές του αρμού γαλβανισμένες σιδηρογωνιές L 50Χ50Χ4, ώστε να αφήνουν το κενό 

του αρμού ελεύθερο και με τις ακμές των συνεπίπεδες με το υπόλοιπο δάπεδο. 

- Τοποθετείται εντός του αρμού αφρώδες κορδόνι διογκωμένου πολυαιθυλενίου σε βάθος 

50% του πλάτος του αρμού. 

- Επάλλειψη των παρειών του αρμού με primer για την ισχυροποίηση της πρόσφυσης. 

- Εφαρμογή του σφραγιστικού υλικού τύπου ΕLASTOTET EB13 με βάση την πολυουρεθάνη 

σε συσκευασία δύο συστατικών (2Κ) και διαμόρφωση αυτού με σπάτουλα για σχηματισμό 

αποδεκτού αισθητικού αποτελέσματος, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
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- Τέλος θα γίνει συμπλήρωση εκατέρωθεν του αρμού της επιφάνειας του δαπέδου με 

φιλέτα μαρμάρου πάχους 3 εκ. με το απαιτούμενο πλάτος. 

 

2.4.2 Κάλυψη αρμών μεταξύ υποστυλωμάτων. 

Θα καλυφθούν τα κενά των σεισμικών αρμών μεταξύ των υποστυλωμάτων σε όλο το ύψος 

αυτών με αρμοκάλυπτρο αλουμινίου, για πλάτος αρμού 10 εκ. και ορατό πλάτος 20 εκ. , τύπου 

AR200-DTD της Baufox Ltd.  

 

 

2.5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. 

 

2.5.1. Νέα παράθυρα αλουμινίου  

Θα αντικατασταθούν τα παράθυρα αίθουσας (5 τεμάχια) της βόρειας όψης διαστάσεων 

1.20Χ1.60 και τα παράθυρα του υπογείου διαστάσεων 1.00Χ1.10 (2 τεμάχια) και 1.50Χ1.20 

(6 τεμάχια) , με νέα ιδίου σχεδίου και διαστάσεων με τα υφιστάμενα και συγκεκριμμένα:  

Η αποξήλωση  των πρός αντικατάσταση κουφωμάτων να γίνει προσεκτικά προκειμένου να 

αποφευχθεί η εξωτερική πτώση αντικειμένων και να ελαχιστοποιηθούν οι φθορές και 

αποκολλήσεις, ποδιών, επιχρισμάτων και τμημάτων τοιχοποιιών ή φερόντων στοιχείων 

ιδιαίτερα κατά την αφαίρεση κασωμάτων, και στηριγμάτων αυτών (τζινετιών) με χρήση 

ηλεκτρικών  εργαλείων  κοπής όπου απαιτείται. Η απομάκρυνση  του εξοπλισμού των 

υφιστάμενων κουφωμάτων θα υλοποιείται με τα χέρια ή με χρήση μηχανικών μέσων. Στους 

εκάστοτε χώρους αποξηλώσεων θα λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία του υπάρχοντος 

εξοπλισμού αυτών (κλιματιστικών συσκευών, ηλεκτρονικού / επικοινωνιακού και γραφειακού 

εξοπλισμού κλπ) με ειδική κάλυψή τους. Όλα τα παραπάνω προϊόντα αποξηλώσεων και 

καθαιρέσεων και το σύνολο των αχρήστων αντικειμένων και υλικών θα απομακρύνονται 

χειρωνακτικά από τους χώρους του κτιρίου. 

Τα κιγκλιδώματα των κουφωμάτων θα αφαιρεθούν μετά προσοχής και θα 

επανατοποθετηθούν μετά την τοποθέτηση των νέων κουφωμάτων. 

 Τα νέα κουφώματα θα είναι ιδίων εξωτερικών διαστάσεων με τα υφιστάμενα, 

κατασκευασμένα από διατομές αλουμινίου ηλεκτροστατικής βαφής χρώματος ιδίου με τα 

υπόλοιπα, προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ISO 9001 παραγωγική διαδικασία, 

συντελεστή θερμοπερατότητας  Uw ≤ 1,80  W/(m2*k) και  συνοδευόμενα  από  διπλούς 

ενεργειακούς υαλοπίνακες, όπως περιγράφονται παρακάτω.  
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Όλα τα κουφώματα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από πιστοποιημένο εργαστήριο κατά ΕΝ  

για Θερμομόνωση (ΕΝ 10077), Υδατοστεγανότητα (ΕΝ12154) τουλάχιστον Κλάση E1200, 

Αεροπερατότητα (ΕΝ12152) τουλάχιστον Κλάση 4, Αντοχή σε ανεμοποίηση (ΕΝ13116) 

τουλάχιστον Κλάση C5, Αντιδιαρρηκτική  προστασία (ΕΝ14019) τουλάχιστον RC2 και 

Ηχοαπορρόφησης  με δείκτη ηχομείωσης Rw>40dB. 

Η διαδικασία βαφής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη και να διενεργείται σύμφωνα με το 

Ευρωπαικό πρότυπο βαφής QUALICOAT. 

Ειδικότερα: 

• Τα κουφώματα παραθύρων περιλαμβάνουν ανοιγόμενα – ανακλινόμενα παράθυρα και 

σταθερούς ή ανακλινόμενους φεγγίτες, θα φέρουν σύστημα θερμοδιακοπής συντελεστού 

θερμικής αγωγιμότητος λ=0,023 w/Mk και συντελεστή θερμοπερατότητος profile Uf≤2,0 

W/m2K, ενδεικτικού τύπου σειρά ΕΤΕΜ Ε45 πολύφυλλο, με φύλλα ανοιγόμενα και 

ανακλινόμενα με οποιοδήποτε τρόπο ή και σταθερά, οποιoνδήποτε συνολικών 

διαστάσεων, μορφής και αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου και φύλλων και 

δυνατότητα υποδοχής διπλών υαλοπινάκων. 

 Όλα τα κουφώματα θα φέρουν στους υαλοπίνακες λάστιχα σφράγισης εσωτερικά και 

εξωτερικά. 

 Τα ανοιγόμενα φύλλα παραθύρων θα φέρουν μηχανισμούς ακινητοποίησης και 

συγκράτησης σε οποιαδήποτε θέση ανοίγματος. 

 Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τα πιστοποιητικά των κουφωμάτων σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις και ένα δείγμα κουφώματος για έγκριση του υλικού. 

 Ο ανάδοχος επίσης θα κατασκευάσει και θα τοποθετήσει ένα πλήρες κούφωμα (παράθυρο 

και θύρα) για τελική έγκριση του τρόπου τοποθέτησής του. 

 Όπου για την τοποθέτηση του κουφώματος απαιτείται η προσωρινή μετακίνηση εμποδίου, 

αυτό θα αφαιρείται προσεκτικά και θα επανατοποθετείται. 

 Η στήριξη των κουφωμάτων θα γίνει με ειδικές βίδες τοιχοποιίας (τρείς τουλάχιστον σε 

κάθε πλευρά της κάσας). 

Η όλη κατασκευή θα είναι πλήρης και θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά, μικροϋλικά 

και εξαρτήματα για την πλήρη λειτουργία (μεντεσέδες, βουρτσάκια, ελαστικά παρεμβύσματα, 

ειδικές τάπες στις οπές των κασών για την ασφαλή απορροή των ομβρίων, πόμολα, κλειδαριές 

κ.λ.π.). 

 Οι μηχανισμοί ασφάλισης θα είναι ίδιου χρώματος με τα προφίλ αλουμινίου των 

κουφωμάτων.  
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Όλα τα μπουλόνια, βίδες και παξιμάδια που χρησιμοποιούνται για την συναρμολόγηση και 

στερέωση του κουφώματος θα είναι επαρκούς αντοχής και για το σκοπό που χρησιμοποιούνται 

και θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Τα υλικά θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά του εργοστασίου από τα οποία να προκύπτει 

ότι έχουν υποστεί όλες τις δοκιμασίες που προδιαγράφονται από τους αντίστοιχους 

κανονισμούς. 

Επίσης θα συνοδεύονται με πλήρη τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή και με οδηγίες 

εφαρμογής και συντήρησής των.  

Όλα τα υλικά θα τύχουν της απολύτου εγκρίσεως της επίβλεψης.  

Οι οίκοι παραγωγής των υλικών θα διαθέτουν ISO 9001. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει οποιεσδήποτε τυχόν ζημιές που 

θαπροκύψουν (μερεμέτια) τόσο κατά την αποξήλωση των υφιστάμενων κουφωμάτων όσο και 

κατά την τοποθέτηση των νέων. Ειδικότερα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά καλείται να προβεί 

σε εργασίες τοπικών αποκαταστάσεων σε περιπτώσεις αποκόλλησης επιχρισμάτων και 

επικαλύψεων φερόντων στοιχείων και αποκαλύψεων ράβδων οπλισμού που τυχόν προκύψουν 

κατά τις εργασίες αποξηλώσεων. Η επισκευή των τοπικών επιχρισμάτων (μερεμετιών), η 

ανάγκη των οποίων θα προκύψει κατά την εκτέλεση των εργασιών, θα γίνει έντεχνα και από 

το ίδιο υλικό της επιφάνειας που επισκευάζεται, θα επακολουθήσει τοπικός χρωματισμός και οι 

ενώσεις μεταξύ των παλαιών και των νέων επιχρισμάτων θα είναι τελείως αφανείς.  

 Υαλοπίνακες κουφωμάτων  

Το σύνολο κρύσταλλα - πλαίσιο θα είναι σφραγισμένο περιμετρικά με την τεχνική της διπλής 

σφράγισης (Double Sealing System) κατά ΕΝ1279 με ειδικά υλικά ώστε να παρέχουν πλήρη 

στεγανότητα του εσωτερικού κενού, αναλλοίωτη στο χρόνο. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται ώστε οι εσωτερικές κλειστές επιφάνειες των 

υαλοπινάκων να είναι απολύτως καθαρές. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει στην Υπηρεσία 

βεβαίωση του προμηθευτή-κατασκευαστή των εγκριθέντων υαλοπινάκων που προσκομίσθηκαν 

στο έργο, και βεβαίωση για την τοποθέτηση από εξειδικευμένα πιστοποιημένα συνεργεία. 

Αναλυτικότερα: 

Οι υαλοπίνακες όλων των κουφωμάτων θα είναι διπλοί, ενεργειακοί, χαμηλής εκπομπής και 

ηλιακού ελέγχου (Low-e & solar control), μαλακής επίστρωσης, με αεροστεγές διάκενο, 

συνολικού ονομαστικού πάχους 30 mm με επιδόσεις: LT≥70%/ RLe≤13%/ g-value≤0,37/ 

μέγιστου θερμικού συντελεστή  κατά ΕΝ673-2011 Ug=1,3 W/(m2.K) και Solar Factors κατά 

ΕΝ410-2011 g: 0,37 αποτελούμενοι από: 
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- Υαλοπίνακας laminated ονομαστικού πάχους 4mm +4mm με μαλακή επίστρωση αργύρου 

στη θέση #2 της διπλής υάλωσης και ενδιάμεση μεμβράνη PVB – ενδεικτικού προμηθευτή 

Saint-Gobain. 

- διάκενο πάχους 15 mm πληρούμενου με Argon 90% και ξηρό αέρα 10% και θερμομονωτικό 

αποστάτη διπλής υάλωσης με ψ≤0,047W/mΚ – ενδεικτικού τύπου Swisspacer Advance. 

- Υαλοπίνακας laminated 3mm+3mm με ενδιάμεση μεμβράνη PVB - ενδεικτικού τύπου Saint-

Gobain Glass Stadip Protect 44.2. 

   

2.5.2. Κάγκελα προστασίας παραθύρων. 

Θα τοποθετηθούν κάγκελα προστασίας στα παράθυρα της βόρειας όψης , από συμπαγείς 

διατομές μορφοσιδήρου , ιδίου σχεδίου με τα υπόλοιπα υπάρχοντα της όψης , διαστάσεων 

1.20Χ1.60 (2 τεμάχια) και 1.50Χ1.20 (6 τεμάχια). 

 

2.5.3. Συντήρηση εξωτερικών υφισταμένων κουφωμάτων. 

Θα γίνει συντήρηση στα υφιστάμενα εξωτερικά κουφώματα που δεν αντικαθίστανται ήτοι, 

έλεγχο της στεγανότητας με αντικατάσταση των ελαστικών στους υαλοπίνακες, έλεγχο και 

επισκευή των μηχανισμών ασφάλισης, καθαρισμός των διόδων αποχέτευσης κλπ. 

 

2.5.4. Προστασία παραθύρων λουτρών. 

Θα τοποθετηθούν στέγαστρα μορφής Ζ από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 2 χιλ. σε πλάτος 

25 εκ. και μήκος όσο το άνοιγμα του παραθύρου προσυξημένου κατά 10 εκ. εκατέρωθεν 

αυτού, στα παράθυρα των λουτρών (νότια) μήκους 2.30 μ και 1.20 μ.  

 

2.6. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ. 

• Θα επισκευαστεί η υπάρχουσα περίφραξη του πλακόστρωτου χώρου από σιδηρό κιγκλίδωμα 

με έλεγχο της στήριξης και πάκτωσης αυτής.  

• Θα κατασκευαστεί η υπολειπόμενη περίφραξη του γηπέδου μπάσκετ στη νότια πλευρά επί 

συνολικού μήκους 34 μ. από ισουψείς ορθοστάτες διατομής 2’’ ανά 3.00 μ μέγιστης 

απόστασης, γαλβανισμένου σωλήνα βαρέως τύπου ύψους 4.60 μ. με έμπηξη κατά 60 εκ. σε 

βάση 50Χ50Χ50 από σκυρόδεμα C20/25 με περιμετρική όπλιση πλέγματος Τ131. Στο άνω 

πέρας οι ορθοστάτες θα συνδέονται διαμέσου ειδικών γαλβανισμένων τεμαχίων Τ με 

σπειρώματα με τους οριζόντιους γαλβανισμένους σωλήνες βαρέως τύπου Φ 2’’ σε όλη τη 

περίμετρο. Για την στήριξη του πλέγματος περίφραξης θα τοποθετηθούν τέσσερις οριζόντιες 

σειρές (ούγιες) γαλβανισμένου σύρματος Φ 4mm σε ίσες παράλληλες αποστάσεις σε όλη τη 
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περίμετρο της περίφραξης (η πρώτη επί του δαπέδου θα αγκυρώνεται ανά διαστήματα 

επ΄αυτού με μεταλλικά ούπα).  Η περίφραξη θα είναι από μονοκόμματο ύψους 4.00 μ 

γαλβανισμένο συρματόπλεγμα βρόχου 40Χ40 χιλ και διατομής σύρματος 3,4 χιλ. , το οποίο θα 

στερεωθεί με σύρματα περαστά από τρύπες επί των ορθοστατών. Σε κάθε αλλαγή 

κατεύθυνσης της περίφραξης θα τοποθετηθούν ζεύγη ορθοστατών. 

• Το πλακόστρωτο τμήμα του περιβάλλοντος χώρου έχει σε πολλά σημεία με λακούβες όπου 

λιμνάζουν όμβρια. Θα γίνει αποκατάσταση αυτών με διόρθωση των ρύσεων σε εμβαδό 20 μ2. 

• Το δάπεδο του γηπέδου μπάσκετ παρουσιάζει διάφορες λακούβες όπου λιμνάζουν όμβρια και 

πρός τούτο θα επιπεδοθεί με ασφαλτικό μίγμα επί επιφανείας 25 μ2. 

Μετά την επιπέδωση του γηπέδου και αφού καθαρισθεί με υδροβολή όλη η επιφανειά του, θα 

εφαρμοστεί επίστρωση αθλητικού δαπέδου με ελαστικό δάπεδο συνθετικού τάπητα πάχους 3 

χιλιοστών με όλες τις διαγραμμίσεις ενός γηπέδου μπάσκετ και ενός γηπέδου βόλλευ 

(διαστάσεων 28Χ15).  

 Ο αθλητικός ελαστικός τάπητας θα είναι κατασκευασμένος από μίγμα ακρυλικών ρητινών με 

πυριτικά ορυκτά. Μετά την συμπίεση της ασφαλτικής στρώσης θα γίνει προεπάλειψη με ειδικό 

εξισωτικό, ακρυλικό γαλάκτωμα σε δύο στρώσεις. Η τοποθέτηση του ελαστικού τάπητα θα 

γίνει με ακρυλικά ελαστοσυνθετικά υλικά σε αλλεπάλληλες διασταυρούμενες στρώσεις 

(τουλάχιστον τρείς), μέχρι να επιτευχθεί το συνολικό πάχος έως 3mm. Η γραμμογράφηση των 

γηπέδων θα γίνει με λευκές γραμμές για το μπάσκετ και κίτρινες για το βόλλευ, με χρώματα 

ανθεκτικά στην χρήση κατά την υπεριώδη ακτινοβολία. Η εμφάνιση θα είναι αντιολισθηρή, 

ομοιόμορφη, χωρίς αρμούς. Η επιφάνεια θα έχει ιδιότητες ευκαμψίας, αντιολισθητικής 

ικανότητας, με αντοχή σε φθορά από αθλητικά υποδήματα και στην υπεριώδη ακτινοβολία, 

ικανότητα αυτοανόρθωσης και αντοχής στη φωτιά. Η επιφάνεια του αγωνιστικού χώρου του 

γηπέδου μπάσκετ θα είναι γαλάζιας απόχρωσης και η επιφάνεια έξω από τις γραμμές του 

αγωνιστικού χώρου μέχρι τις γραμμές των περιθωρίων θα έχει απόχρωση κεραμιδί. 

• Από κομμένα δένδρα στον περιβάλλοντα χώρο (πχ. συκιά) έχει προκληθεί βλάβη στον τοίχο 

της μάντρας. Πρός τούτο θα γίνει πλήρης εκρίζωση των εναπομείναντων ριζών και θα 

επισκευαστεί ο τοίχος της μάντρας. 

• Θα αποκατασταθεί η πλακόστρωση που έχει αποκολληθεί πέριξ των δένδρων με παράλληλη 

διεύρυνση της επιφάνειας χώματος γύρω από κάθε δένδρο. 

• Θα γίνει πλήρης εγκατάσταση λυομένου συγκροτήματος πετοσφαίρισης (βόλεϋ), σύμφωνα με 

την το σχέδιο Π-2/Τ-Α3 της Γ.Γ.Α.  και θα περιλαμβάνει:    

α) δύο ορθοστάτες με έγκριση UNI-EN 1271, από σωλήνα αλουμινίου πάχους 3mm, σχήματος 

οβάλ 120x100mm, συνολικού ύψους 2,84 m, κάθε ορθοστάτης φέρει εσωτερικό μηχανισμό 
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τανύσεως με αποσπώμενη μανιβέλα και στερεώνεται εντός ειδικής βάσης (μανσόν) ύψους 35 

cm, φέρουσα πώμα για την ισόπεδη σφράγιση όταν δέν γίνεται χρήση, η οποία πακτώνεται 

σε βάση από σκυρόδεμα, θα έχει δε την δυνατότητα ρύθμισης του ύψους για ανδρικό, 

γυναικείο και παιδικό άθλημα. Το προφίλ του ορθοστάτη θα είναι υπολογισμένο, ώστε κατά 

το τέντωμα του φιλέ να παίρνει αμελητέα κλίση. 

β) Δύο προστατευτικές επενδύσεις των ορθοστατών, ύψους 200 cm και πάχους 5cm, 

αποτελούμενες από εξωτερική δερματίνη Α΄ποιότητος, αδιάβροχη και υψηλής αντοχής, 

γέμιση από ενισχυμένο–συμπιεσμένο αφρώδες υλικό foam υψηλής πυκνότητος Νο 250 και 

κλείσιμο από 5 ανεξάρτητους αυτόδετους ιμάντες στο πίσω μέρος με ισχυρή ταινία velcro 

(χρώματος μπλέ).  

γ) Δίχτυ βόλλευ (φιλέ) διαστάσεων 10,00 m Χ1 m  κατασκευασμένο από τετράγωνο μαύρο 

πλέγμα πολυαιθυλενίου διαστάσεων κενού περίπου 10x10 cm,  πάχους νήματος 3 mm 

στριφτό με κόμπους με περιμετρική υφασμάτινη φάσα πάνω και κάτω και ιμάντες στα 

πλαινά, το άνω μέρος θα δένεται με συρματόσχοινο 4 mm διερχόμενο εντός της φάσας, 

μήκους 14 μέτρων με επικάλυψη PVC και ειδικούς ιμάντες, το κάτω μέρος επίσης θα 

τεντώνεται από τους στυλοβάτες με σχοινί διερχόμενο εντός της κάτω φάσας. Τέλος δύο 

λευκές ταινίες πλάτους 5 cm και μήκους 1 m θα είναι στερεωμένες κάθετα στο φιλέ και 

τοποθετημένες ακριβώς επάνω από κάθε πλάγια γραμμή. 

 δ) Δύο ενιαίες αντένες από fiberglass διαμέτρου 10 mm και μήκους 180 cm, που 

τοποθετούνται μέσα σε ειδικές θήκες.   

• Στο υφιστάμενο γήπεδο μπάσκετ θα τοποθετηθούν προστατευτικά ασφαλείας σε κάθε 

στυλοβάτη , μπλέ χρώματος, τετράπλευρης κάλυψης ύψους 200cm από υλικό foam υψηλής 

πυκνότητος Νο 250 , πάχους 7cm και επένδυση από σαγρέ δερματίνη. 

• Στη δυτική πλευρά του παλαιοτέρου κτιρίου στη συμβολή με τον δρόμο επί μήκους 7 μ. 

παρουσιάζεται εισερχόμενη υγρασία, πρός τούτο, αφού γίνει εκσκαφή σε όλο το μήκος βάθους 

20 εκ. θα κατασκευαστεί μπατικό σενάζ , όπου στο άνω μέρος θα διαμορφωθεί λούκι από 

επισκευαστικό ινοπλισμένο σκυρόδεμα με προσθήκη ρητίνης , ώστε να απομακρύνονται τα 

όμβρια από τον τοίχο. 

• Θα κατασκευαστεί νέος στεγανός βόθρος λυμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30 στη 

θέση του παλιού, ο οποίος καθαιρείται, σύμφωνα με το σχέδιο. Μετά την κατασκευή του 

βόθρου ολοκληρώνεται η σύνδεση των αποχετεύσεων με τοποθέτηση μηχανοσίφωνα και 

αναμονή για μελλοντική σύνδεση με κεντρικό δίκτυο ακαθάρτων και τοποθετείται νέο δάπεδο 
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από τσιμεντόπλακες. Επίσης πλησίον του φρεατίου ελέγχου του βόθρου θα τοποθετηθεί εντός 

αυτού πλωτήρας βαρέως τύπου με υδραργυρικό διακόπτη  για ειδοποίηση με  ηχητικό και 

φωτεινό σηματοδότη  όταν τα λύματα υπερβούν τη στάθμη ασφαλείας. Λόγω στενότητας του 

χώρου όπου κατασκευάζεται ο βόθρος η εκσκαφή και σκυροδέτηση αυτού θα γίνει τμηματικά 

(με ντουλάπια). Τέλος για την πλήρη στεγανοποίηση του βόθρου θα εφαρμοστούν δύο χέρια 

επαλλειπτικού τσιμεντοειδούς κονιάματος  δύο συστατικών τύπου CERESIT CR166. 

• Επί της βόρειας όψης του κτιρίου και αριστερά της κεντρικής εισόδου θα κατασκευαστεί 

πεζοδρόμιο πλάτου 1.20 μ. και συνολικού μήκους 22.00 μ , καθώς επίσης και σκάλα καθόδου 

(7 ρίχτυα , 6 πατήματα 30 εκ.) από οπλισμένο σκυρόδεμα για τη κάλυψη της υψομετρικής 

διαφοράς του 1.00μ. Το πεζοδρόμιο θα έχει ρύσεις απορροής και θα κατασκευαστεί από βάση 

πάχους 12 εκ. ελαφρά οπλισμένου σκυροδέματος C20/25 με πλέγμα Τ131. Στη τελική 

επιφάνεια θα γίνει συμπύκνωση του σκυροδέματος και λείανση με χρήση στροφείου 

(ελικόπτερο), συγχρόνως με επίπαση μίγματος αποτελούμενο κατά 60% περίπου από 

χαλαζιακή άμμο και 40% από τσιμέντο. Επίσης θα διαμορφωθούν αρμοί με κοπή εκ των 

υστέρων με αρμοκόφτη, πλάτους 3-4 χιλ. και σε βάθος 15 χιλ. περίπου, σε κάνναβο 5 έως 6 

μέτρων και πλήρωση αυτών με ελαστομερές υλικό. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται στην προσκόμιση σύμβασης ή βεβαίωσης για την διαχείριση  ΑΕΚΚ. 

• Όλα τα υλικά που ενσωματώνονται στο έργο θα υποβάλονται πρός έγκριση από την Υπηρεσία 

προσκομίζοντας τα πιστοποιητικά καταλληλότητας, τα εγχειρίδια και όπου ζητηθεί δείγματα. 

• Όλα τα υλικά εφαρμογής καθώς και ο τρόπος εκτέλεσης των εργασιών θα είναι σύμφωνα με τα 

τεύχη δημοπράτησης, την παρούσα τεχνική περιγραφή, τα σχέδια της μελέτης και θα 

ενσωματώνονται στο έργο μετά την υποβολή των από τον ανάδοχο και έγκριση της Υπηρεσίας.  

• Δεν πρέπει να παραμένουν ημιτελείς εργασίες, υλικά και εργαλεία στον χώρο εκτέλεσης των 

εργασιών. Αν καταστεί απολύτως απαραίτητο να παραμείνουν, θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη 

σήμανση και διατάξεις προστασίας για αποφυγή ατυχημάτων. 

• Θα πρέπει να λαμβάνονται από τον ανάδοχο όλα τα απαιτούμενα από την νομοθεσία μέτρα 

ασφαλείας και να υπάρχει συνεχής συνεννόηση με τους υπευθύνους της Υπηρεσίας, για να μην 

δημιουργηθούν απρόοπτα και ατυχήματα. 

• Περιλαμβάνονται όλες οι μετακινήσεις (χωρίς την χρήση μηχανικών μέσων) εντός, εκτός του 

κτιρίου και λοιπών χώρων και οι προσωρινές εναποθέσεις των προϊόντων καθαιρέσεων και 

αποξηλώσεων σε ασφαλείς και κατάλληλα προστατευμένες θέσεις,  προκειμένου να φορτωθούν 
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στα μεταφορικά μέσα και να απομακρυνθούν. Επίσης, όπου απαιτείται, θα γίνεται χρήση κάδων 

με ενισχυμένο μουσαμά επικάλυψης και σωληνώσεων (χοάνες) για την συγκέντρωση και 

αποκομιδή των προϊόντων καθαιρέσεων – αποξηλώσεων και λοιπών αχρήστων εργοταξιακών 

υλικών. 

Επίσης περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις (χωρίς χρήση μηχανικών 

μέσων) και οι μεταφορές των προϊόντων καθαιρέσεων και αποξηλώσεων και η απόρριψή τους 

σε κατάλληλους χώρους εναπόθεσης που επιτρέπονται από τις αρχές. 

Για την εκτέλεση όλων των εργασιών, περιλαμβάνονται πλήρως η τοποθέτηση των 

καταλλήλων ικριωμάτων ανεξαρτήτως ύψους, που θα τηρούν όλους τους κανονισμούς 

ασφαλείας. 

• Θα γίνεται καθαρισμός όλων των χώρων μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την 

αποκομιδή των ανωτέρω προϊόντων. 

• Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να πραγματοποιήσει εγκαίρως όλες τις απαιτούμενες 

διαδικασίες εντοπισμού και διακοπής υφιστάμενων παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, 

αποχέτευσης κ.λπ πριν την εκτέλεση εργασιών καθαιρέσεων και κατεδαφίσεων. Η διακοπή των 

παροχών θα γίνεται τοπικά στους χώρους που γίνονται οι εργασίες, τηρώντας πάντα τις 

διατάξεις και τα μέτρα ασφαλείας, καθώς και τις υποδείξεις και εντολές της επίβλεψης. 

• Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος καθίσταται υπεύθυνος για την διαδικασία της διερεύνησης και 

την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας για τις εργασίες της προηγούμενης 

παραγράφου, οφείλοντας την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης που θα προκληθεί.  

• Ο Ανάδοχος, πριν από την υποβολή της προσφοράς, θα πρέπει να ελέγχει τόσο τις διαστάσεις 

των χώρων και την σύμπτωσή τους με τις αναγραφόμενες διαστάσεις, όσο και γενικά την 

εφαρμοσιμότητα των σχεδίων. Εάν διαπιστώσει αποκλίσεις, θα πρέπει να τις επισημάνει και να 

τις ενσωματώσει στην προσφορά του. 

• Επίσης θα γίνει επιβεβαίωση της δυνατότητας εφαρμογής όλων των στοιχείων της μελέτης και 

σε περίπτωση αποριών ή αμφιβολιών θα δίδονται οδηγίες και διευκρινίσεις.  

 

 

 

            Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                          ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
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