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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α ΦΗ

1.

ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα περιγραφή αφορά στις οικοδοµικές εργασίες που περιλαµβάνονται
στο έργο «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΜΕ
ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΜΕΑ – ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ
ΠΥΛΩΤΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ», συνολικού προϋπολογισµού 2.670.000,00 €.
Κύριος του Έργου είναι ο ∆ήµος Νεάπολης - Συκεών. Ως «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» ή «Επίβλεψη» νοείται η αρµόδια Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου.
Το έργο συνίσταται στην ανέγερση ενός πενταόροφου κτιρίου µε πυλωτή και
υπόγειο, µε σύνθετη λειτουργία, η οποία στηρίζεται στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για νήπια και βρέφη που συνδέονται µε σχέσεις αλληλεξάρτησης.
Στόχος της αρχιτεκτονικής πρότασης είναι ο σχεδιασµός ενός κτίσµατος στο
οποίο θα διασφαλίζεται η ανεξάρτητη σωστή λειτουργία του Βρεφονηπιακού
Σταθµού και της Στέγης Υποστηριζόµενης ∆ιαβίωσης Α.Μ.Ε.Α. Ταυτόχρονα επιδίωξη είναι η απόδοση του δηµόσιου χαρακτήρα του κτιρίου σηµειολογικά και
η ανάδειξη της ξεχωριστής ταυτότητας του.
O Βρεφονηπιακός Σταθµός του ∆ήµου Νεάπολης - Συκεών χωροθετείται σε
οικόπεδο στον Συνοικισµό Aρµενοχωρίου στην διασταύρωση των οδών Τριπόλεως και Κοµνηνών. H επιλογή του οικοπέδου, σε µια περιοχή του ∆ήµου µε
έντονες εδαφικές κλίσεις, έγινε λόγω έλλειψης κατάλληλων ελεύθερων δηµοτικών χώρων.

2.

∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Η αρχιτεκτονική προσέγγιση και οι αρχές σχεδιασµού του κτίσµατος περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Έκθεση της αρχιτεκτονικής πρότασης.
Για την σύνταξη της αρχιτεκτονικής µελέτης ελήφθησαν υπ’ όψιν οι περιορισµοί που πηγάζουν από :
•

Τις έντονες εδαφικές κλίσεις της περιοχής και πιο συγκεκριµένα του οικοπέδου

•

Τη θέση που κατέχει στο δίκτυο κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων της
ευρύτερης περιοχής
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•

Την επιδίωξη ανεξάρτητης σωστής λειτουργίας του Βρεφονηπιακού
Σταθµού και της Στέγης Υποστηριζόµενης ∆ιαβίωσης Α.Μ.Ε.Α.

H επιλογή της µορφολογίας και της τυπολογίας έγινε χωρίς διακοσµητικές επιτηδεύσεις. H καθαρότητα των όγκων, στη σύνθεση τονίζεται από τον παράλληλο διαχωρισµό στη χρήση των υλικών. Συνεπώς η εναλλαγή στη χρήση επένδυσης τούβλου και σοβά ορίζει και την διαφοροποίηση των όγκων και κατ’
επέκταση την πλαστικότητα του συνόλου.
Στο σχεδιασµό του κτιρίου η µελέτη εναρµονίζεται µε την ισχύουσα ∆οµική
Νοµοθεσία (Γ.Ο.Κ. και Κτιριοδοµικός Κανονισµός, Κανονισµός Πυροπροστασίας
Κτιρίων, Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων κτλ), λαµβάνοντας υπ’
όψη την τρέχουσα κατασκευαστική πρακτική και τα προσφερόµενα στην αγορά
σύγχρονα υλικά.
Η µεγάλη υψοµετρική διαφορά των δύο προσόψεων και η έντονη κλίση της
οδού Κοµνηνών, οδηγεί σε µεγάλο βάθος εκσκαφών (µέγιστο της τάξης των
9,00m) και εισάγει θέµατα ευστάθειας των πρανών εκσκαφής και των θεµελίων της όµορης οικοδοµής. Η σχετική γεωστατική µελέτη που εκπονήθηκε, αξιοποιώντας τα αποτελέσµατα της γεωτεχνικής έρευνας που είχε προηγηθεί, καθορίζει τα απαραίτητα έργα προσωρινής αντιστήριξης των πρανών εκσκαφής,
προς την όµορη οικοδοµή και προς τις περιβάλλουσες οδούς. Οι εργασίες αυτές περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική µελέτη και ενσωµατώνονται στα Τεύχη ∆ηµοπράτησης του έργου.
Οι ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις περιγράφονται αναλυτικά στις σχετικές µελέτες που εκπονήθηκαν σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς.
Προβλέπονται εγκαταστάσεις:
•

Ύδρευσης

•

Αποχέτευσης

•

Κλιµατισµού

•

Ηλεκτρολογική Ισχυρών Ρευµάτων

•

Ηλεκτρολογική Ασθενών Ρευµάτων

•

Πυροπροστασίας

•

Καυσίµου αερίου

•

Ανελκυστήρα

Οι εργασίες των εγκαταστάσεων ενσωµατώνονται επίσης στα Τεύχη ∆ηµοπράτησης του έργου.
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3.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

H οργάνωση των επί µέρους λειτουργιών στο εσωτερικό του κτιρίου βασίζεται
στη χωροθέτηση τους, κατά όροφο, γύρω από ένα κεντρικό χώρο υποδοχής
και κατανοµής των κινήσεων. H ανάπτυξη της οργάνωσης βασίζεται σε ένα λειτουργικό διάγραµµα µε γνώµονα την ιεράρχηση της σηµαντικότητας των χώρων, των µεταξύ τους σχέσεων και την διευκόλυνση της αναγνωσιµότητάς τους από τους χρήστες.
Το κτίριο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο (πυλωτή), πέντε ορόφους και δώµα. Εφάπτεται στην νοτιοανατολική και νοτιοδυτική πλευρά του οικοπέδου,
ενώ η βορειοανατολική και βορειοδυτική του πλευρά (πλευρές προς τις οδούς
Κοµνηνών και Τριπόλεως αντίστοιχα) οπισθοχωρεί από την οικοδοµική γραµµή, µε ελάχιστη απόσταση 5εκ. από αυτήν.
Το υπόγειο του κτιρίου βρίσκεται 2,90 µέτρα κάτω από το επίπεδο της εισόδου
επί της οδού Τριπόλεως και φιλοξενεί βοηθητικές χρήσεις. Το ισόγειο (πυλωτή)
διαµορφώνεται στο συµβατικό επίπεδο µηδέν (πραγµατικό 114,80) επί της οδού Τριπόλεως, όπου ευρίσκεται χώρος στάθµευσης 5 αυτοκινήτων και η είσοδος των γραφείων του παιδικού σταθµού. Λόγω της έντονης κλίσης του οικοπέδου, µέρος του ισογείου διαµορφώνεται ως υπόγειος χώρος και φιλοξενεί
βοηθητικές χρήσεις στη βορειοανατολική πλευρά, όπου είναι υψηλότερη η
στάθµη του εδάφους.
Στα υπόλοιπα επίπεδα διαµορφώνονται οι χώροι του Βρεφονηπιακού σταθµού,
καθώς και της Στέγης Υποστηριζόµενης ∆ιαβίωσης ΑΜΕΑ. Οι όροφοι του κτιρίου επικοινωνούν µέσω δύο κλιµακοστασίων, στο ένα εκ των οποίων υπάρχει
και ανελκυστήρας, άστε να εξυπηρετούνται και οι χρήστες µε καροτσάκια. Το
δώµα του κτιρίου είναι προσβάσιµο από το ένα εκ των δύο κλιµακοστασίων.
Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται συνοπτικά οι χώροι του κτιρίου ανά επίπεδο
µε τις σχετικές και απόλυτες στάθµες τους.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΧΩΡΟΙ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ

ΕΠΙΠΕ∆Ο

ΣΧΕΤΙΚΗ
ΣΤΑΘΜΗ

ΑΠΟΛΥΤΗ
ΣΤΑΘΜΗ

Υπόγειο

-2,90

+111,90

Ισόγειο
(πυλωτή)

± 0,00

+114,80

Α’ Όροφος
(µε τµήµα
ισογείου)

+3,75

+118,55

Β’ Όροφος
(µε τµήµα
Α’ ορόφου)

+6,90

+121,70

Γ’ Όροφος
(µε τµήµα
Β’ ορόφου)

+10,05

+124,85

∆’ Όροφος
(µε τµήµα
Γ’ ορόφου)

+13,20

+128,00

Ε’ Όροφος
(µε τµήµα
∆’ ορόφου)

+16,35

+131,15

ΑΥΛΗ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ

+3,70

+118,50

∆ώµα

+19,50

+134,30
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ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ
Μηχανοστάσιο
Αποθήκες-βοηθητικοί χώροι
Κλιµακοστάσια – Ανελκυστήρας
Είσοδοι
Χώρος στάθµευσης 5 αυτοκινήτων
Αποθήκες
Λεβητοστάσιο
Κλιµακοστάσια – Ανελκυστήρας
Αίθουσες απασχόλησης και ύπνου νηπίων
Εξώστης αιθουσών απασχόλησης και ύπνου νηπίων
Μόνωση – Χώρος για καροτσάκια
Χώροι υγιεινής
Κλιµακοστάσια – Ανελκυστήρας
Αίθουσες απασχόλησης και ύπνου βρεφών
Εξώστης και ηµιυπαίθριος χώρος αιθουσών απασχόλησης και ύπνου βρεφών
Κουζίνα
Χώροι υγιεινής
Κλιµακοστάσια – Ανελκυστήρας
Γραφεία διεύθυνσης και προσωπικού
Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων
∆ιαµέρισµα µη κινητικά αναπήρων, αποτελούµενο από καθιστικό και 2 υπνοδωµάτια
Ηµιυπαίθριος χώρος διαµερίσµατος και
αίθουσας πολλαπλών χρήσεων
Χώροι υγιεινής
Κλιµακοστάσια – Ανελκυστήρας
∆ιαµέρισµα κινητικά και µη αναπήρων,
αποτελούµενο από καθιστικό, κουζίνα,
τραπεζαρία και 3 υπνοδωµάτια
Εξώστης και ηµιυπαίθριος χώρος διαµερίσµατος
Χώροι υγιεινής
Κλιµακοστάσια – Ανελκυστήρας
Χώρος εκδηλώσεων – αναψυχής
Χώρος θεραπείας
Γραφείο προσωπικού
Εξώστης και υπαίθριος χώρος χώρου εκδηλώσεων και αναψυχής
Χώροι υγιεινής
Κλιµακοστάσια – Ανελκυστήρας
Περιοχές παιχνιδιού
Πράσινοι χώροι
Απόληξη κλιµακοστασίου
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Αναλυτική περιγραφή των λειτουργικών ενοτήτων των εκπαιδευτικών και προνοιακών δραστηριοτήτων και των αλληλεπιδράσεών τους γίνεται στην Τεχνική
Έκθεση της προτεινόµενης λύσης της Αρχιτεκτονικής Μελέτης.

4.

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑ∆Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
Οι γενικές εκσκαφές περιλαµβάνουν τον όγκο των χωµάτων κάτω από το σηµερινό επίπεδο των οδών Κοµνηνών και Τριπόλεως και σε βάθος 4.00 µ. από
τη χαµηλότερη στάθµη αυτών, προβλέπονται δε ότι θα γίνουν σε εδάφη σχεδόν εξ ολοκλήρου γαιώδη. Στα χαµηλότερα στρώµατα, κατά τη δεύτερη φάση
των εκσκαφών (βλ. µελέτη έργων αντιστήριξης) και κάτω από το µισό βάθος
του υπογείου, υπάρχει πιθανότητα εύρεσης βραχωδών εδαφών, αποκλειοµένων όµως των γρανιτικών σύµφωνα µε τα πορίσµατα της γεωτεχνικής έρευνας. Γενικά εκτιµάται σαν µέγιστο πιθανό ποσοστό εκσκαφών σε βραχώδη εδάφη το 20% επί του συνολικού όγκου.
Επιχώσεις: Γεµίζονται τα κενά µεταξύ κτιρίου και παρειών εκσκαφής στη βορειοανατολική πλευρά προς την αυλή και ανατολική πλευρά προς το όριο του
οικοπέδου (βυθισµένες πλευρές), µικρό τµήµα στη βορειοδυτική πλευρά προς
την οδό Τριπόλεως, καθώς επίσης και στο κοµµάτι της νότιας γωνίας, το οποίο
βρίσκεται σε επαφή µε τον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, µε θραυστό υλικό
λατοµείου.
Η επίχωση του κενού στον οπίσθιο ακάλυπτο χώρο προτείνεται να γίνει αµέσως µετά τη σκυροδέτηση της οροφής πυλωτής (δαπέδου ισογείου), διότι µετά
το πέρας του συνόλου των εργασιών σκυροδέτησης θα είναι δυσχερής η
προσπέλαση του σηµείου για µεταφορικά µέσα. Θα προηγηθεί η θερµοµόνωση
και στεγανοποίηση των περιµετρικών τοιχίων του υπογείου και της πυλωτής,
όπως περιγράφεται κατωτέρω, καθώς και τοπική προστασία από υγρασία του
επιχωµένου τµήµατος του τοίχου της όµορης οικοδοµής. Είναι πιθανό να απαιτηθεί κατασκευή τοιχίου οπλισµένου σκυροδέµατος για την παραλαβή των
φορτίων των χωµάτων, σε επαφή µε την όµορη οικοδοµή και σε όση έκταση
δεν υπάρχει τοίχος από οπλισµένο σκυρόδεµα.
Με παρόµοιο υλικό κατάλληλα συµπυκνωµένο δηµιουργείται και η χαλικόστρωση βάσης πάχους 10 ως 20 εκ. κάτω από τα παρακάτω εδραζόµενα στο έδαφος στοιχεία:
•

Πλάκες οπλισµένου σκυροδέµατος του δαπέδου υπογείου.

•

Πλάκες οπλισµένου σκυροδέµατος στις ράµπες εισόδου αυτοκινήτων.

•

Πλάκες ελαφρά οπλισµένου σκυροδέµατος σκάλας και πλατυσκάλων εισόδου

•

Πλάκα οπλισµένου σκυροδέµατος δαπέδου βεράντας εισογείου.
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•

Πλάκα βάσης πεζοδροµίου οδού Τριπόλεως.

•

Πλάκα βάσης πλακόστρωσης του οπίσθιου ακάλυπτου χώρου.

Οι ελεύθεροι χώροι της αυλής προς την οδό Κοµνηνών και τα δηµιουργούµενα
παρτέρια προς την οδό Τριπόλεως γεµίζονται µε φυτική γη µέσου βάθους ενός
µέτρου (1,0 µ).
ΟΜΑ∆Α Β: ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ
Σκυρόδεµα κατηγορίας C 25/30
Από σκυρόδεµα κατ. C 25/30, οπλισµένο µε δοµικό χάλυβα S500s, κατασκευάζεται ο φέρων οργανισµός και τα τοιχία πλήρωσης του κτιρίου, σύµφωνα µε τη
στατική µελέτη. Η εδραζόµενη στο έδαφος πλάκα των δαπέδων υπογείου κατασκευάζεται επίσης µε οπλισµένο σκυρόδεµα σε υγιές υπόστρωµα αµµοχάλικου, πάνω στο οποίο στρώνεται φύλλο πολυαιθυλενίου για υγροµόνωση.
Με ίδιου τύπου σκυρόδεµα οπλισµένο µε όµοιο δοµικό χάλυβα κατασκευάζονται:
•

Tα τοιχία της περίφραξης, στη ρυµοτοµική γραµµή προς την οδό Κοµνηνών και µέρος της οδού Τριπόλεως και στον ακάλυπτο χώρο στα οπίσθια
όρια του οικοπέδου. Οπλίζονται µε δοµικό χάλυβα Ø8, Ø10 και Ø12.

•

H πλάκα δαπέδου της βεράντας του Α’ ορόφου προς την οδό Κοµνηνών,
οπλισµένη µε 2#Τ131.

•

Oι ράµπες εισόδου των αυτοκινήτων από την οδό Τριπόλεως, οπλισµένες µε 2#Ø10/20.

•

Τα στηθαία των ηµιυπαίθριων χώρων και των εξωστών σε όλους τους
ορόφους του κτιρίου, οπλισµένα στην εσωτερική παρειά µε 1#Ø8/20 και
στην εξωτερική µε 1#Τ131.

Οι χαλύβδινες βέργες του οπλισµού τοποθετούνται στις υποδεικνυόµενες από
τη στατική µελέτη θέσεις και αποστάσεις από τις παρειές των ξυλοτύπων µε
κατάλληλους αποστάτες σιδηροπλισµού.
Στα περιµετρικά τοιχία και υποστυλώµατα των βυθισµένων στο έδαφος πλευρών του κτιρίου και στην πλάκα οροφής του Ε’ ορόφου και δαπέδου του υπογείου προστίθεται στεγανωτικό µάζας πριν τη σκυροδέτηση.
Στη µάζα του σκυροδέµατος των υπολοίπων στοιχείων της κατασκευής προστίθεται πλαστικοποιητικό πρόσθετο, για βελτίωση της εργασιµότητας.
Σκυρόδεµα κατηγορίας C 12/15
Με άοπλο σκυρόδεµα κατ. C 12/15 διαστρώνεται αρχικά µπετόν καθαριότητας
κάτω από τα πέλµατα των θεµελίων. Επίσης από ίδιου τύπου σκυρόδεµα κατασκευάζονται:
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•

Τα ρείθρα , τα θεµέλια και η στήριξη των κρασπέδων. Τα κράσπεδα είναι
προκατασκευασµένα επίσης από σκυρόδεµα C 12/15.

•

Οι πλάκες ελαφρά οπλισµένου σκυροδέµατος σκάλας (οπλισµένη µε
#Ø10/15) και πλατυσκάλων (οπλισµένες µε #Τ131) στο προκήπιο
µπροστά στην είσοδο της οδού Κοµνηνών.

•

Η πλάκα βάσης πλακόστρωσης του πεζοδροµίου, µέσου πάχους 10 εκ.,
οπλισµένη µε #Τ131.

•

Τα τοιχία των παρτεριών, οπλισµένα µε δοµικό πλέγµα S500s (2#Τ131).

•

Η πλάκα βάσης της πλακόστρωσης του ακάλυπτου χώρου στη νότια γωνία του οικοπέδου, οπλισµένη µε #Τ131.

Στις παραπάνω κατασκευές θα υπάρχουν αρµοί διακοπής εργασιών (για παραλαβή παραµορφώσεων λόγων συστολής-διαστολής) το πολύ κάθε 10 µ.
Επεξεργασία επιφανειών σκυροδέµατος
Θα καλουπωθούν µε ειδικούς ξυλοτύπους εµφανών σκυροδεµάτων, όπως περιγράφεται στο σχετικό άρθρο του Τιµολογίου:
•

Όλες οι ελεύθερες επιφάνειες των τοιχίων της περίφραξης, πάνω από
την πλακόστρωση του πεζοδροµίου εξωτερικά και πάνω από το διαµορφωµένο έδαφος µε επίστρωση ή φύτευση εσωτερικά.

•

Η εξωτερική παρειά των παρτεριών.

•

Η εσωτερική και εξωτερική παρειά του στηθαίου των εξωστών και των
ηµιυπαίθριων χώρων σε όλους τους ορόφους, όσες δεν επενδύονται µε
οξύµαχα πλακίδια.

•

Η εσωτερική παρειά του στηθαίου του δώµατος.

Κατά την κατασκευή των ξυλοτύπων των στοιχείων αυτών θα τοποθετηθούν
και ειδικές πλαστικές διατοµές στις γωνίες και σε κατάλληλα σηµεία σύµφωνα
µε τα σχέδια για τη διαµόρφωση εγκοπών και εσοχών στις επιφάνειες του εµφανούς σκυροδέµατος.
Παραµένων ξυλότυπος - σεισµικός αρµός
Όλες οι εξωτερικές επιφάνειες των στοιχείων από σκυρόδεµα θερµοµονώνονται µε πλάκες αφρώδους εξηλασµένης πολυστυρόλης, στο µεγαλύτερο ποσοστό σαν παραµένων ξυλότυπος, όπως περιγράφεται κατωτέρω. Στα φέροντα
στοιχεία που εφάπτονται στα πλάγια όρια του οικοπέδου οι θερµοµονωτικές
πλάκες αναλαµβάνουν ταυτόχρονα το ρόλο του σεισµικού αρµού.
Στις εξωτερικές τοιχοποιίες που εφάπτονται στα πλάγια όρια του οικοπέδου
στερεώνονται παρόµοιες πλάκες για τη συµπλήρωση του απαραίτητου σεισµικού αρµού, πάχους 5 ή 8 εκ. σύµφωνα µε τη στατική µελέτη.
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Έργα αντιστήριξης
Πριν την έναρξη των εκσκαφών κατασκευάζεται τοίχος τύπου berlinoise σε
συνδυασµό µε αγκυρώσεις, που ολοκληρώνονται µετά την πρώτη φάση των
εκσκαφών, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην ειδική µελέτη έργων αντιστήριξης. Χρησιµοποιούνται:
•

Κατακόρυφες πλατύπελµες σιδηροδοκοί τύπου HEB σε ειδικά διατρήµατα που θα ανορυχθούν σε καθορισµένες θέσεις.

•

Προεντεταµένες αγκυρώσεις βράχου πρανών ανοικτών εκσκαφών.

•

Χαλύβδινες δοκοί-ζυγοί διατοµής UNP260, ποιότητας χάλυβα St37, που
αποξηλώνονται όταν οι εργασίες σκυροδέτησης φθάσουν στο επίπεδο
των αγκυρίων.

•

∆οµικό πλέγµα Τ188.

•

Εκτοξευόµενο σκυρόδεµα.

Οι κατακόρυφοι δοκοί ΗΕΒ της αντιστήριξης, στο µήκος του ΝΑ ορίου που εφάπτεται το κτίριο, θα ενσωµατωθούν στα τοιχία του υπογείου και της πυλωτης, µε αναµενόµενη σχετική αύξηση του πάχους του από 25 σε 30 ή 35 εκ.
Παροµοίως οι δοκοί ΗΕΒ κατά µήκος της Ρ.Γ. θα ενσωµατωθούν στα τοιχία της
περίφραξης.
ΟΜΑ∆Α Γ: ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
Οι τοίχοι πλήρωσης του κτιρίου κατασκευάζονται από ειδικής σύνθεσης µονωτικά δοµικά στοιχεία τύπου YTONG, διαστάσεων 60x25x25 εκ. (εξωτερικοί και
διαχωριστικοί µε απαιτήσεις θερµοηχοµόνωσης ή πυραντοχής) και 60x25x10
εκ. (εσωτερικοί διαχωριστικοί), στο σχήµα και τις διαστάσεις των σχεδίων. Η
κονία κτισίµατος και το υλικό επιχρίσµατος που χρησιµοποιείται είναι ειδικών
προδιαγραφών του ιδίου κατασκευαστή.
Περίπου στο µέσο του ύψους του τοίχου κατασκευάζεται γραµµικό διάζωµα
(σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα, πλάτους όσο το πάχος του τοίχου
(γραµµικού ή µπατικού) και ύψους 15 εκ.
Οι επιφάνειες των τοίχων από δοµικά στοιχεία τύπου YTONG επιχρίονται µε υλικό ειδικών προδιαγραφών του ιδίου κατασκευαστή, εκτός από τις εσωτερικές
πλευρές των χώρων υγιεινής που επενδύονται µε πλακίδια. Το έτοιµο επίχρισµα εφαρµόζεται σε µέγιστο πάχος 1,5 εκ. σε δύο ή τρεις στρώσεις για τις
εξωτερικές και 1 εκ. σε µία ή δύο στρώσεις για τις εσωτερικές επιφάνειες. Με
το ίδιο υλικό επιχρίονται και όσα στοιχεία οπλισµένου σκυροδέµατος ενσωµατώνονται και βρίσκονται σε άµεση συνέχεια µε τους τοίχους.
Με τσιµεντοκονίαµα τριπτό των 450 kg τσιµέντου, πάχους 2,5 cm σε τρεις
στρώσεις επιχρίονται:
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•

Όλες οι κατακόρυφες εσωτερικές επιφάνειες (δοκοί, υποστυλώµατα, τοιχία) και οι οροφές από σκυρόδεµα.

•

Οι εξωτερικές πλευρές των κατακόρυφων στοιχείων από σκυρόδεµα των
όψεων, εκτός των υποστυλωµάτων, δοκών και στηθαίων των ηµιυπαίθριων χώρων που επενδύονται µε οξύµαχα κεραµικά πλακίδια και των
στηθαίων ηµιυπαίθριων χώρων και εξωστών από εµφανές σκυρόδεµα.
Το επίχρισµα εφαρµόζεται πάνω σε δικτυωτό χαλυβδόφυλλο
(Nervometal) που στερεώνεται στις µονωτικές πλάκες (παραµένων ξυλότυπος).

•

Οι οροφές των ηµιυπαίθριων χώρων και εξωστών.

ΟΜΑ∆Α ∆: ∆ΙΚΤΥΑ
Εξετάζονται στην Τεχνική Περιγραφή Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων.
ΟΜΑ∆Α Ε: ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
Τα είδη των επιστρώσεων, των επενδύσεων και των χρωµατισµών κάθε χώρου
φαίνονται αναλυτικά στον Πίνακα Τελειωµάτων.
Επιστρώσεις
Επάνω στις πλάκες οπλισµένου σκυροδέµατος κάθε ορόφου, εκτός από τους
χώρους µε τελική επίστρωση βιοµηχανικό ή σταµπωτό δάπεδο, στρώνεται κυψελωτό κονιόδεµα εξίσωσης στάθµης, βάρους 400-600 kg/m3 και µέσου πάχους από 3 ως 8 εκ. όπως περιγράφεται παρακάτω (µονωτικές στρώσεις).
Πάνω από το κονιόδεµα αυτό και κάτω από τα τελειώµατα των δαπέδων (εκτός
από µάρµαρο, σταµπωτό και βιοµηχανικό δάπεδο), κατασκευάζεται εξοµαλυντική στρώση τσιµεντοκονίας µέσου πάχους 2 εκ.
Με κεραµικά πλακίδια δαπέδου, κατηγορίας αντοχής group 4, διαστάσεων
20Χ20 εκ., στρώνονται οι κουζίνες και οι χώροι υγιεινής στους πέντε ορόφους
(εκτός υπογείου και πυλωτής), πάνω από τσιµεντοκονία για εξοµάλυνση του
υποβάθρου και διαµόρφωση κλίσεων.
Με όµοια κεραµικά πλακίδια δαπέδου διαστάσεων 30Χ30 εκ., στρώνονται οι
εξώστες και οι ηµιυπαίθριοι χώροι σε όλους τους ορόφους, µε περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραµικά πλακίδια.
Οι επιφάνειες των χωλλ εισόδου και των πλατύσκαλων σε όλους τους ορόφους, στο δώµα και στην είσοδο της οδού Κοµνηνών επιστρώνονται µε πλάκες
µαρµάρου σκληρού πάχους 3 εκ. Στους χώρους αυτούς τοποθετούνται επίσης
µαρµάρινα περιθώρια (σοβατεπιά).
Όλες οι βαθµίδες των δύο κλιµακοστασίων και της εισόδου από την οδό Κοµνηνών, εκτός της κυκλικής µεταλλικής στο φουαγιέ, επενδύονται µε µάρµαρο
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λευκό πάχους 3/2 εκ. (πάτηµα/ρίχτυ). Έχουν ακόµη όλες µαρµάρινα σκαλοµέρια. Οι βαθµίδες θα έχουν στην ακµή τους αντιολισθητική ελαστική ταινία.
Στα εξωτερικά κουφώµατα αλουµινίου οι ποδιές παραθύρων επιστρώνονται µε
µάρµαρο σκληρό πάχους 2 εκ., ενώ οι µπαλκονοποδιές είναι από µάρµαρο πάχους 3 εκ. Επίσης τα στηθαία των Η/Υ χώρων του β’ ορόφου και του δώµατος
επιστρώνονται µε µάρµαρο πάχους 2 εκ.
Ο χώρος εγκαταστάσεων του υπογείου και η αποθήκη επιστρώνονται µε ελαφρύ βιοµηχανικό δάπεδο.
Οι χώροι διηµέρευσης βρεφών και νηπίων του ισογείου και των ορόφων στρώνονται µε τάπητα από linoleum, µε λωρίδα τερµάτων που αναδιπλώνεται επί
του τοίχου σαν σοβατεπί.
Τα υπνοδωµάτια στον β’ και γ’ όροφο επιστρώνονται µε σανίδες συνθετικής
ξυλείας (hdf laminate) σε αφρώδες αντιθορυβικό υπόστρωµα, περιµετρικά δε
τοποθετούνται περιθώρια (σοβατεπιά) από το ίδιο υλικό. Στο τελείωµα του δαπέδου προς διαφορετικά υλικά επίστρωσης, στα κατώφλια των θυρών, τοποθετείται διαχωριστική ταινία συνθετικής ξυλείας.
Στο δώµα του κτιρίου, στον οπίσθιο ακάλυπτο του ισογείου και στο πεζοδρόµιο
εµπρός από την πυλωτή στην οδό Τριπόλεως στρώνονται πλάκες τσιµέντου µε
ψυχρά υλικά. Στο πεζοδρόµιο τοποθετούνται προηγουµένως τυποποιηµένα
πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεµα.
Οι ράµπες εισόδου στην πυλωτή από την οδό Τριπόλεως και ο διάδροµος προς
το κλιµακοστάσιο καλύπτονται µε σταµπωτό δάπεδο από σκυρόδεµα οπλισµένο
µε δοµικό πλέγµα.
Επενδύσεις
Με κεραµικά πλακίδια κατηγ. group 1 επενδύονται οι επιφάνειες των τοίχων
των χώρων υγιεινής µέχρι το ύψος των πρεκιών (2,20 µ.) και οι ελεύθερες
από ερµάρια επιφάνειες τοίχων στις κουζίνες. Πάνω από αυτό το ύψος επιχρίονται µε τον έτοιµο σοβά που περιγράφεται παραπάνω.
Με κεραµικά πλακίδια οξύµαχα επενδύονται (βλ. σχέδια όψεων Κοµνηνών και
Τριπόλεως):
•

Οι ελεύθερες επιφάνειες των υποστυλωµάτων και των δοκών των ηµιυπαίθριων χώρων προς την οδό Τριπόλεως.

•

Οι τοίχοι της πρόσοψης του ισογείου προς την οδό Τριπόλεως.

•

Οι τοίχοι των δεξιών (από την οδό Τριπόλεως) τµηµάτων χωρίς Η/Υ
χώρο των προσόψεων του α’ και β’ ορόφου.

•

Τα στηθαία των Η/Υ χώρων του β’ ορόφου προς την οδό Τριπόλεως.

•

Τµήµα της πρόσοψης προς την οδό Κοµνηνών, αριστερά από την είσοδο µέχρι το ύψος της ποδιάς παραθύρων του β’ ορόφου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ

11

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΜΕ ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΜΕΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Υαλοπίνακες
Τα κουφώµατα στα οποία αναφέρονται περιγράφονται παρακάτω και φαίνονται
στον Πίνακα Κουφωµάτων.
Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), πολλαπλών στοιβάδων, από κρύσταλλα
διαφανή (clear float) και µεµβράνη πολυβινυλίου τοποθετούνται στα εσωτερικά παράθυρα αλουµινίου, για οπτική εποπτεία µεταξύ των χώρων.
∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί και ενεργειακοί υαλοπίνακες, µε κρύσταλλο 5 mm low-e, κενό 12 mm µε πλήρωση argon και κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 τοποθετούνται στα εξωτερικά κουφώµατα αλουµινίου.
Τα πυρίµαχα κρύσταλλα των υαλοστασίων του κλιµακοστασίου θα δεχθούν διακοσµητική αµµοβολή, για να φωτίζεται απλά το κλιµακοστάσιο από τους γειτονικούς εσωτερικούς χώρους χωρίς οπτική επαφή.
Μονώσεις - στεγανοποιήσεις
Θερµοµονώνονται και στεγανοποιούνται τα οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία
και επιφάνειες του εξωτερικού κελύφους του κτιρίου µε τις εξής στρώσεις υλικών (για οριζόντιες επιφάνειες από κάτω προς τα πάνω, για κατακόρυφες από
µέσα προς τα έξω):
Οροφή δ’ ορόφου - ∆ώµα
•

Επίχρισµα τριπτό

•

∆ικτυωτό χαλυβδόφυλλο (Nervometal)

•

Πλάκες αφρώδους εξηλασµένης πολυστυρόλης (παραµένων ξυλότυπος)
πάχους 6 εκ.

•

Πλάκα οπλισµένου σκυροδέµατος

•

Κυψελωτό κονιόδεµα ρύσεων 400-600 kg/m2 µέσου πάχους 8 εκ.

•

Ελαστοµερείς µεµβράνες από ασφαλτο-πολυπροπυλένιο (ΑΡΡ)

•

Τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 350 kg τσιµέντου και 0,04 m3 ασβέστου

•

Πλάκες τσιµέντου µε ψυχρά υλικά

∆άπεδο Η/Υ χώρων α’ και δ’ ορόφων (οροφή κλειστών χώρων)
•

Επίχρισµα τριπτό

•

∆ικτυωτό χαλυβδόφυλλο (Nervometal)

•

Πλάκες αφρώδους εξηλασµένης πολυστυρόλης (παραµένων ξυλότυπος)
πάχους 6 εκ.

•

Πλάκα οπλισµένου σκυροδέµατος

•

Κυψελωτό κονιόδεµα ρύσεων 400-600 kg/m2 µέσου πάχους 8 εκ.
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•

Ελαστοµερείς µεµβράνες από ασφαλτο-πολυπροπυλένιο (ΑΡΡ)

•

Τσιµεντοκονία πατητή πάχους 2 εκ.

•

Κόλλα πλακιδίων

•

Πλακίδια κεραµικά group 4

Οροφή πυλωτής (δάπεδο ισογείου)
•

Επίχρισµα τριπτό

•

∆ικτυωτό χαλυβδόφυλλο (Nervometal)

•

Πλάκες αφρώδους εξηλασµένης πολυστυρόλης (παραµένων ξυλότυπος)
πάχους 7 εκ.

•

Πλάκα οπλισµένου σκυροδέµατος

•

Κυψελωτό κονιόδεµα (εξισωτική στρώση) 400-600 kg/m2 µέσου πάχους
3-5 εκ.

•

Τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 350 kg τσιµέντου και 0,04 m3 ασβέστου
(για µαρµάρινο δάπεδο) ή τσιµεντοκονία πατητή πάχους 2 εκ. (για δάπεδο linoleum) και κόλλα πλακιδίων (για πλακίδια δαπέδου)

•

Τελική επίστρωση (µάρµαρο, linoleum ή πλακίδια)

∆άπεδο υπογείου (εδραζόµενο στο έδαφος)
•

Χαλικόστρωση

•

Φύλλο πολυαιθυλενίου πάχους 0,4 mm

•

Πλάκα οπλισµένου σκυροδέµατος

•

Στεγανωτική επάλειψη µε τσιµεντοειδές υλικό πάχους περ. 0,5 εκ.

•

Πλάκες αφρώδους εξηλασµένης πολυστυρόλης πάχους 4 εκ.

•

Ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα (µε πλέγµα Τ131) πάχους 5-6 εκ.

•

Έγχρωµο ρητινούχο εποξειδικό πολυουρεθανικό αυτοεπιπεδούµενο δάπεδο πάχος 3,0 mm

Οροφή υπογείου (δάπεδο πυλωτής)
•

Επίχρισµα τριπτό

•

Πλάκα οπλισµένου σκυροδέµατος

•

Ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα (µε πλέγµα Τ131) πάχους 8 εκ.

•

Έγχρωµο ρητινούχο εποξειδικό πολυουρεθανικό αυτοεπιπεδούµενο δάπεδο πάχος 3,0 mm

Τοιχίο ή υποστύλωµα υπογείου ή πυλωτής (σε επαφή µε το έδαφος)
•

Επίχρισµα τριπτό
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•

∆οµικό στοιχείο οπλισµένου σκυροδέµατος

•

Στεγανωτική επάλειψη µε τσιµεντοειδές υλικό πάχους περ. 0,5 εκ.

•

Πλάκες αφρώδους εξηλασµένης πολυστυρόλης πάχους 4 εκ.

•

Προστατευτική αποστραγγιστική µεµβράνη HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) µε κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα)

Τοιχίο ή υποστύλωµα υπογείου ή πυλωτής (σε επαφή µε όµορο κτίριο στο όριο
του οικοπέδου)
•

Επίχρισµα τριπτό

•

∆οµικό στοιχείο οπλισµένου σκυροδέµατος

•

Στεγανωτική επάλειψη µε τσιµεντοειδές υλικό πάχους περ. 0,5 εκ.

•

Πλάκες αφρώδους εξηλασµένης πολυστυρόλης πάχους 5 ή 8 εκ. (σεισµικός αρµός)

Τοιχίο ή υποστύλωµα ισογείου και ορόφων (σε επαφή µε όµορο κτίριο στο όριο
του οικοπέδου)
•

Επίχρισµα τριπτό

•

∆οµικό στοιχείο οπλισµένου σκυροδέµατος

•

Πλάκες αφρώδους εξηλασµένης πολυστυρόλης πάχους 5 ή 8 εκ. (σεισµικός αρµός)

Εξωτερικό τοιχίο ή υποστύλωµα ισογείου και ορόφων
•

Επίχρισµα τριπτό

•

∆οµικό στοιχείο οπλισµένου σκυροδέµατος

•

Πλάκες αφρώδους εξηλασµένης πολυστυρόλης πάχους 7 εκ.

•

∆ικτυωτό χαλυβδόφυλλο (Nervometal)

•

Επίχρισµα τριπτό

ΟΜΑ∆Α ΣΤ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
Κατασκευές από ξύλο ή προϊόντα ξύλου
Οι παρακάτω κατασκευές γίνονται όπου φαίνονται στα αρχιτεκτονικά σχέδια.
Στις κουζίνες του α’, β’ και γ’ ορόφου τοποθετούνται ερµάρια κουζίνας δαπέδου και τοίχου (κρεµαστά). Η επιφάνεια εργασίας καλύπτεται µε πάγκους από
άκαυστη φορµάικα τύπου DUROPAL πάχους 32 mm. Σε ένα από τα ερµάρια
δαπέδου ενσωµατώνεται µία στήλη 5 συρταριών (µία πεντάδα ανά περ. 3,5 µ.
µήκους ερµαρίου).
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Εντοιχισµένες ντουλάπες, µη τυποποιηµένες, βάθους 60 cm, από µοριοσανίδα
(MDF) µε επένδυση µελαµίνης ή φορµάικας, ύψους 1,80 µ., τοποθετούνται
στους χώρους διηµέρευσης ή στα υπνοδωµάτια του ισογείου, α’, β’ και γ’ ορόφου όπου φαίνονται στα σχέδια.
Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές µε βαφή λάκας και κάσωµα από αλουµίνιο, µε
χωνευτές κλειδαριές τοποθετούνται σε όλα τα εσωτερικά ανοίγµατα, σύµφωνα
µε τα σχέδια και τον Πίνακα Κουφωµάτων. Οι αντίστοιχες θύρες των χώρων
υγιεινής για Α.Μ.Ε.Α. φέρουν χειρολαβές ειδικού τύπου.
Μεταλλικές κατασκευές
Τοποθετούνται ανοιγόµενες µεταλλικές πυράντοχες θύρες ανεγνωρισµένου εργοστασίου µε ή χωρίς φεγγίτη, µε πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης, σύµφωνα µε τα περιγραφόµενα στο αντίστοιχο άρθρο του Τιµολογίου: µονόφυλλη
στο µηχανοστάσιο, στο λεβητοστάσιο, καθώς και σε όλες τις εξόδους των κλιµακοστασίων προς τους ορόφους. ∆ίφυλλη θύρα τοποθετείται στην είσοδο των
γραφείων του παιδικού σταθµού, στο επίπεδο του ισογείου - πυλωτής (βλ. κατόψεις, όψεις και πίνακα κουφωµάτων).
Σταθερά µεταλλικά υαλοστάσια πυρασφαλείας µε πυρίµαχο οπλισµένο κρύσταλλο τοποθετούνται στο πλησιέστερο προς την οδό Κοµνηνών κλιµακοστάσιο,
που αποτελεί πυροδιαµέρισµα, για έµµεσο φωτισµό.
Μεταλλικές τυποποιηµένες θύρες µονόφυλλες τοποθετούνται στους αποθηκευτικούς χώρους στο επίπεδο του υπογείου και του ισογείου – πυλωτής του κτιρίου, µε εξαίρεση τη θύρα της κεντρικής αποθήκης του βρεφονηπιακού σταθµού στο υπόγειο, η οποία είναι µεταλλική ανοιγόµενη δίφυλλη.
Στις δύο εισόδους της αυλής τοποθετούνται σιδερένιες θύρες µε διακοσµητικά
σχέδια, µία µονόφυλλη και µία δίφυλλη (βλ. κατόψεις, όψεις και πίνακα κουφωµάτων).
Κιγκλιδώµατα από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 304 τοποθετούνται εσωτερικά στο φανάρι των κλιµακοστασίων. Στα περιµετρικά τοιχώµατα τοποθετούνται ανοξείδωτοι χειρολισθήρες (κουπαστές και µπάρες ασφαλείας).
Εξωτερικά περιµετρικά στα στηθαία των εξωστών και των ηµιυπαίθριων χώρων, όπου το επιβάλλει η αρχιτεκτονική µελέτη, περιµετρικά του δώµατος καθώς και στην περίφραξη του κτιρίου, τοποθετούνται κουπαστές από σιδηροσωλήνες Ø 2’’, βαµµένους µε ελαιόχρωµα.
Πάνω στις µονωτικές πλάκες αφρώδους εξηλασµένης πολυστερίνης των στοιχείων από οπλισµένο σκυρόδεµα (παραµένων ξυλότυπος) των όψεων στερεώνεται δικτυωτό χαλυβδόφυλλο (Nervometal) για καλύτερη πρόσφυση του επιχρίσµατος.
Σε όλες τις γωνίες των εσωτερικών τοίχων και φερόντων στοιχείων που επιχρίονται τοποθετούνται προηγουµένως γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων
ακµών.
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Μπροστά στις εισόδους της πυλωτής από την οδό Τριπόλεως κατασκευάζονται
κανάλια απορροής των οµβρίων από οπλισµένο σκυρόδεµα που επικαλύπτονται
µε σιδερένιες σχάρες.
Κατασκευές από αλουµίνιο
Κατασκευάζονται και τοποθετούνται κουφώµατα που αποτελούνται από ηλεκτροστατικά βαµµένες διατοµές αλουµινίου, τυποποιηµένης σειράς ανεγνωρισµένου εργοστασίου.
Στα εξωτερικά ανοίγµατα οι διατοµές φέρουν ενσωµατωµένο θερµοµονωτικό
παρέµβυσµα από συνθετικό υλικό (θερµοδιακοπή) και ρολλό ασφαλείας µε
θερµοµονωµένες περσίδες αλουµινίου και θερµοµονωτική εσωτερική επένδυση
στο κουτί.
Είναι ανοιγόµενα, ανοιγόµενα-ανακλινόµενα ή ανακλινόµενα (φεγγίτες) και
φέρουν τα µεν εξωτερικά διπλούς θερµοµονωτικούς - ηχοµονωτικούς - ανακλαστικούς και ενεργειακούς υαλοπίνακες, τα δε εσωτερικά υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated), όπως περιγράφονται πιο πάνω και ανάλογα µε τη θέση τους στο έργο. Ορισµένα λόγω της χρήσης τους διαθέτουν σύστηµα κλειδώµατος
µε µπάρα πανικού. Οι θέσεις του κάθε τύπου και τα χαρακτηριστικά τους φαίνονται στις κατόψεις και στον πίνακα κουφωµάτων.
Από κατάλληλες διατοµές αλουµινίου συντίθενται και τα συστήµατα σκίασης σε
όσα εξωτερικά κουφώµατα απαιτείται σύµφωνα µε τη Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης.
ΟΜΑ∆Α Ζ: ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ
Τα είδη των χρωµατισµών κάθε χώρου φαίνονται αναλυτικά στον Πίνακα Τελειωµάτων.
Με υδρόχρωµα ασβέστου ή τσίγκου και κόλλας βάφονται οι οροφές όλων των
εσωτερικών χώρων στο υπόγειο, την πυλωτή, το ισόγειο και των ορόφων.
Με αντιαλλεργικό οικολογικό χρώµα ακρυλικής βάσεως νερού, σε όσες στρώσεις απαιτείται για την επίτευξη τέλειας οµοιοχρωµίας, βάφονται όλες οι εσωτερικές κατακόρυφες επιφάνειες των τοιχίων, υποστυλωµάτων και τοίχων σε
όλους τους ορόφους και στο δώµα, όπως και τα τµήµατα των τοίχων των χώρων υγιεινής πάνω από τα πλακίδια.
Οι επιχρισµένες µε τριπτό-τριβιδιστό τσιµεντοκονίαµα εσωτερικές επιφάνειες
των στοιχείων από σκυρόδεµα, πριν την εφαρµογή της παραπάνω βαφής υφίστανται την ανάλογη προετοιµασία και σπατουλάρισµα. Οι επιφάνειες των
τοίχων από δοµικά στοιχεία τύπου YTONG και γενικά όσες έχουν επιχρισθεί µε
το ειδικό για αυτά κονίαµα είναι έτοιµες για βαφή χωρίς ιδιαίτερη προετοιµασία.
Με φωτοκαταλυτικές βαφές αποδόµησης ατµοσφαιρικών ρύπων και µικροβίων
τσιµεντοειδούς βάσης γίνεται η βαφή των εξωτερικών επιφανειών του κτιρίου,
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ

16

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΜΕ ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΜΕΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

είτε επιχρισµένων είτε από εµφανές σκυρόδεµα. Εξαιρούνται όσες επενδύονται
µε οξύµαχα κεραµικά πλακίδια, όπως περιγράφονται ανωτέρω. Περιλαµβάνονται οι εµφανείς πλευρές όλων των τοιχίων του περιβάλλοντα χώρου (περίφραξη, παρτέρια κτλ).
Όλα τα µεταλλικά µέρη (κιγκλιδώµατα εξωτερικά, σιδηρές αυλόθυρες και εσωτερικές θύρες) βάφονται µε µίνιο και δύο στρώσεις βερνικοχρώµατος ριπολίνης
ύστερα από την κατάλληλη προετοιµασία (επιµετρώνται ως χρωµατισµοί σωληνώσεων ή σιδηρών επιφανειών).
Στο ύψος των θεµελίων, παράλληλα µε τις προσόψεις προς τις οδούς Κοµνηνών και Τριπόλεως και σε κατάλληλη ανάλογα µε τον τύπο της θεµελίωσης
απόσταση, τοποθετείται σύστηµα αποστράγγισης µε διάτρητους σωλήνες από
PVC Ø160, κατάλληλα επικαλυµµένους µε γεωύφασµα στραγγιστηρίων.
Τέλος οι εσωτερικές επιφάνειες των τοιχίων και ο πυθµένας του παρτεριού πάνω από το διάδροµο διαφυγής δέχονται επάλειψη µε τσιµεντοειδές στεγανωτικό υλικό.
Τέλος οι εσωτερικές επιφάνειες των τοιχίων των παρτεριών (εκτός από όσες
επιφάνειες αναφέρθηκαν παραπάνω στις στεγανοποιήσεις) δέχονται επάλειψη
µε τσιµεντοειδές στεγανωτικό υλικό.
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5.

ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου της παρούσας εργολαβίας περιλαµβάνονται
όλες οι εργασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εργολαβίας έστω
και αν δεν αναφέρονται ρητά στην Τεχνική Περιγραφή Οικοδοµικών εργασιών
αλλά είναι απαραίτητες για τη λειτουργία και την ολοκλήρωση του έργου.
Οι ∆ιαγωνιζόµενοι θα πρέπει να λάβουν υπ' όψη τους τις επιτόπιες συνθήκες
του έργου καθώς επίσης και όσα αναφέρονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) και στα λοιπά τεύχη της µελέτης.

Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε 2.670.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08
και είναι εγγεγραµµένο στον προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2013 του
∆ήµου Νεάπολης Συκεών µε κωδικό ΚΑ 02.30.7321.14 µε εγκεκριµένο ποσό
1.000,00 €, στον προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2014 του ∆ήµου µε
τον ίδιο κωδικό και ποσό 1.000.000,00 €, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί
από τον προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2015 του ∆ήµου Νεάπολης Συκεών.

ΣΥΚΙΕΣ

1/10/2013

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΤΩΝ
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΦΑΝΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc
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