
                                   Ε  Λ  Λ  Η  Ν  Ι  Κ  Η     ∆  Η  Μ  Ο  Κ  Ρ  Α  Τ  Ι  Α 

                        ∆ΗΜΟΣ   ΙΕΡΗΣ ΠΟΛΗΣ  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                                      

 

        ∆ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η    Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν    Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν 

 
                                                            **************** 
                    

                                             ∆ΗΜΟΣ       ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 
 
 
                                                           ***************** 
 

 
 
        
 

 

    έργο :   ΑΝΕΓΕΡΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ   

                  και    ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  ΜΥΤΙΚΑ 

  
                

 
 

                                              TEXNIKH    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
                                                                   
 
 
 
                                ΜΕΛΕΤΗ :   ∆. Τ.  Υ.      ∆ΗΜΟΥ  Ι. Π.   ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ       
 
        ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ:   ΗΛ. ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΣ                               ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ 
                                ΕΛ.  ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ                                ΠΟΛ.  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ           
                                                        
                                 



∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ και  ΝΗΠΙΑΓ.  ΜΥΤΙΚΑ     |     ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ     |    (V-2)                   Σελ.   2 (20) 

 

∆ήµος Ι.Π. Μεσολογγίου  ∆.Τ.Υ.,   µελετητής:  ΗΛ. ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΣ  αρχιτ/νας ,  ||  C \ …\ MYTIKAS13 –MYT13-Τ.Π. οικοδ ,(2) 03-16 , 

     

 
 

 

 Α.           Γ Ε Ν Ι Κ Α  
 

 

 Α. 1      Α ν τ ι κ ε ί µ ε ν ο  
 

 

 

              Αντικείµενο του έργου είναι η ανέγερση  ∆ιδακτηρίου για  την 

κάλυψη  των στεγαστικών αναγκών του  ∆ηµοτικού  Σχολείου  και του  Νηπιαγωγείου  

του ∆.∆. Μύτικα της  ∆.Ε. Αλυζίας του ∆ήµου Ξηροµέρου  στον νοµό 

Αιτωλοακαρνανίας.  

 Το ∆ηµ. Σχολείο και το Νηπιαγωγείο  Μύτικα  στεγάζονται σήµερα (λόγω 

ανάγκης), σε   πεπαλαιωµένο και ακατάλληλο για την συγκεκριµένη χρήση κτίσµα του 

δήµου.     

 Το διδακτήριο θα ανεγερθεί σε ήδη επιλεγµένο οικόπεδο (προβλέπεται στο 

σχ. Πόλης)  το οποίο έχει παραχωρηθεί (για τον σκοπό αυτό),  από το Υπουργείο 

Υγείας.  Το οικόπεδο έκτασης  2.458  µ2 καταλαµβάνει ολόκληρο το Οικοδ. 

Τετράγωνο Γ 109 .  Επίσης στο αντικείµενο του έργου περιλαµβάνεται και η γενική  

µόρφωση του αύλειου χώρου και η  περίφραξη  αυτού,  προκειµένου το Σχολείο να 

µπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις  κτιριακών υποδοµών για  το 

συγκεκριµένο τύπο σχολείου. 

Το  δε  έργο µελετήθηκε λαµβάνοντας υπόψη το Κτιριολογικό πρόγραµµα  για 

τα συγκεκριµένα σχολεία όπως αυτό εγκρίθηκε µε την 159878/ΣΤ1/23-12-2009 

απόφαση της υπουργού Παιδείας.  
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         Α. 2        Π ε ρ ι γ ρ α φ ή   τ ο υ     Ε ρ γ ο υ     

                                                                                                                                               
               Το  προς  ανέγερση ∆ιδακτήριο περιλαµβάνει : 

Για το ∆ηµοτικό :  6 αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα Πληροφορικής, αίθουσα-

εργαστήριο Φυσικών Επιστηµών, Βιβλιοθήκη,   αίθουσα Ξένης Γλώσσας, εργαστήριο  

αισθητικής αγωγής,  γραφείο δασκάλων, δ.ντού, γραµµατείας & αρχείου,  χώρο 

γυµναστού, γραφείο συλλόγου γονέων, Αίθουσα  Πολλαπλών  χρήσεων  (µε τους 

παρελκόµενους χώρους),  που  θα  χρησιµοποιείται  και  ως  γυµναστήριο, Χώρο 

Φαγητού, ιατρείο, κυλικείο,  υπόστεγο  (120µ2), καθώς και αποθηκευτικούς και 

λοιπούς βοηθητικούς χώρους. 

Για το Νηπιαγωγείο  :   αίθουσα εργασίας, αίθουσα ανάπαυσης, αίθουσα πολλαπλών 

χρήσεων,  Γρ. Νηπιαγωγών, χώρος φαγητού,  υπόστεγο (48µ2) και λοιπούς 

βοηθητικούς χώρους. 

         Η  επιλογή  της  µόρφωσης  του  συνόλου  του  συγκροτήµατος,  

έγινε στο πλαίσιο αφενός  µεν  της ορθότερης εισαγωγής  και ενσωµάτωσης αυτού,  

στο σχήµα  του  οικοπέδου,  προκειµένου  να  ικανοποιηθεί ο προβλεπόµενος 

προσανατολισµός, και ενοποιηθεί  ο υπόλοιπος χώρος,  και  αφετέρου  για  τον κατά 

το δυνατόν  γενικό  διαχωρισµό των λειτουργιών  στον  αύλειο  χώρο.   Στον αύλειο 

χώρο προβλέπεται η κατασκευή Γηπέδου Καλαθοσφαίρισης,  καθιστικά, 

δενδροφύτευση   κτλ,  σύµφωνα µε τα σχέδια διαµόρφωσης αυλείου χώρου.  

Στην διαχωριστική περίφραξη µεταξύ δηµοτικού και νηπιαγωγείου, λόγω της 

ύπαρξης του γηπέδου καλαθοσφαίρισης, πέραν του σιδηρού κιγκλιδώµατος 

προβλέπεται και διαχωριστικό τελικού ύψους 3,50 µέτρων από συρµατόπλεγµα, 

προς αποφυγή ατυχηµάτων. 

Το  σύνολο  αποτελείται  από  δύο  επί  µέρους  κτίρια  µε συνδετικό-λειτουργικό  

κρίκο  αυτών  το υπόστεγο,    και  θα  κατασκευασθεί  µε  ΦΟ  από  οπλισµένο 

σκυρόδεµα,  µε  τοίχους  πλήρωσης  από οπτοπλινθοδοµή,  και  µερική  επικάλυψη 

της πλάκας  µε κεραµοσκεπή  στέγη.   

Για την µελέτη  ακολουθήθηκε  το πλαίσιο  των προαναφερθέντων   

εγκεκριµένων  κτηριολογικών  προγραµµάτων  για τα υπόψη σχολεία.    

Ειδική µέριµνα έχει ληφθεί για την εξασφάλιση της προσβασιµότητας σε όλους 

τους χώρους στα άτοµα µε αναπηρία, και συγκεκριµένα:  

α` Η οριζόντια προσβασιµότητα επιτυγχάνεται αφενός ότι η είσοδος στον αύλειο 

χώρο είναι στο αυτό επίπεδο µε το πεζοδρόµιο και αφετέρου µε ράµπες µέγιστης 
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κλίσης 6%  το αµαξίδιο φθάνει µέχρι την είσοδο του κτιρίου και το επίπεδο του 

ανελκυστήρα. Όλα τα ανοίγµατα θυρών  και οι διάδροµοι προβλέπονται να 

ικανοποιούν τα θεσµικά προβλεπόµενα για την διέλευση ΑΜΕΑ. 

β`  Η κατακόρυφη προσβασιµότητα επιτυγχάνεται µε τον προβλεπόµενο 

ανελκυστήρα. 

γ`  Προβλέπονται προσβάσιµοι χώροι υγιεινής για ΑΜΕΑ,  τόσο στο ισόγειο (δύο) 

όσο και στον όροφο (ένας).   

δ`  Τόσο το ισόγειο όσο και ο όροφος έχουν χωρισθεί σε πολλαπλά αυτόνοµα 

πυρασφαλή  διαµερίσµατα,  και το καθένα από αυτά αποτελεί από µόνο του ασφαλή 

χώρο αναµονής. Επί πλέον συγκεκριµένοι χώροι  (εστιατόριο, βιβλιοθήκη κτλ) 

προβλέπονται αυτόνοµοι πυρασφαλείς και αποτελούν χώρους ασφαλούς αναµονής. 

ε`  Οι σηµάνσεις γενικά στα σχολεία και στα νηπιαγωγεία (και στην παρούσα 

περίπτωση),  προβλέπονται µε εικονίδια και µεγάλα γράµµατα και έντονα χρώµατα 

και κοντράστ χρωµάτων.  Επίσης  όλα  τα  συστήµατα  ασφαλείας , προειδοποίησης  

κτλ  θα  είναι οπτικοακουστικά.  Επί πλέον στο πεζοδρόµιο στις εισόδους θα 

τοποθετηθεί ενηµερωτική πινακίδα σε γραφή   Braille για το περιεχόµενο του κτιρίου.   

στ`   ∆εν προβλέπεται η χρήση «γκισέ» στα σχολεία, και ως εκ τούτου η κάθε είδους 

παροχή υπηρεσιών και συνεργασίας γίνεται σε επίπεδο επίπλου γραφείου άρα είναι 

προσβάσιµη σε άτοµα µε αναπηρία. 

 

 Τα  συνολικό εµβαδόν  του  κτιρίου   είναι 1.754,28  µ2  (980,48 στο ισόγειο  

και 773,80  στον  όροφο), µη συµπεριλαµβανοµένων των 110,40 µ2  του υπόστεγου 

και στεγάστρου της εισόδου του δηµοτικού, των 41,25µ2 του υπόστεγου του 

νηπιαγωγείου, καθώς και του εξωτερικού κλιµακοστασίου. Ητοι συνολική στεγασµένη 

επιφάνεια  1.930,52 µ2.(συµπεριλαµβανοµένου του εξωτ. κλιµακοστασίου). 

(και µε πολεοδοµικούς όρους : ∆όµηση 1820,12µ2,  ηµιυπαίθριοι 110,40µ2). 
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 Β.      ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   των   ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

 
 
 
 
 Β.  1        Π ρ ο ε ρ γ α σ ί ε ς 

 
 
 Β.  1.1      Χ ω µ α τ ο υ ρ γ ι κ ά : 
 Προβλέπονται  Γενικές  Εκσκαφές  για την δηµιουργία της στάθµης 
θεµελίωσης του  κτηρίου.  Εκσκαφές  Τάφρων  Θεµελίων   προβλέπονται  κυρίως για 
την θεµελίωση  γενικά κατασκευών του αύλειου χώρου. Τα µέτωπα των εκσκαφών 
πλησίον των θεµελίων προβλέπονται κατακόρυφα και θα απέχουν 50 εκ. από το 
ακραίο σηµείο του οπλισµένου σκυροδέµατος. 
 Προβλέπεται εξυγίανση του επιπέδου έδρασης της θεµελίωσης σύµφωνα µε 
την Γεωτεχνική Μελέτη,  µε εξυγιαντική στρώση αυτούσιου αµµοχάλικου (50 cm) 
όπως παρακάτω και µία στρώση γεωυφάσµατος 
 Οι Επιχώσεις µέσα στην περίµετρο των κτηρίων και κάτω από την στάθµη της 
πλάκας του δαπέδου γίνονται µε αυτούσιο αµµοχάλικο  από χείµαρρους ή ορυχεία, 
διαστάσεων των χαλίκων µέχρι 5 εκ., πλην της τελευταίας άνω ισοπεδωτικής 
στρώσης που γίνεται µε αµµοχάλικο θραυστό,  σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών.   
Τα κενά εκσκαφής έξω από το περιµετρικό τοίχωµα θα πληρωθούν µε αυτούσιο 
αµµοχάλικο µέχρι της επιφάνειας του διαµορφουµένου εδάφους  µόρφωσης του 
αύλειου χώρου. 
 
 
 
 Β.   2.           Φ έ ρ ω ν    Ο ρ γ α ν ι σ µ ό ς 

                
 Β.   2.1      Σ κ υ ρ ο δ έ µ α τ α  :  
 Ο  Φέρων Οργανισµός του κτηρίου θα είναι από οπλισµένο σκυρόδεµα 
(κατηγορίας  C 20/25  συµφώνως µε την στατική µελέτη, του σκυροδέµατος και  Β 
500c,   του χάλυβα ). Οι διαστάσεις των στοιχείων αυτού, οι διατοµές του οπλισµού 
κτλ, είναι αυτές που αναφέρονται στη στατική µελέτη και τα σχέδια. Επίσης τα αυτά 
υλικά, (C16/20), θα χρησιµοποιηθούν και για την κατασκευή του τοιχείου περίφραξης  
καθώς και κατασκευών αντιστήριξης στον αύλειο χώρο.                                                                                                                      
 
 
  
 Β.   2.2      Μ ε τ α λ λ ι κ έ ς    Κ α τ α σ κ ε υ έ ς  :           

 
Το υπόστεγο θα κατασκευασθεί µε µεταλλικό χωροδικτύωµα  (χωρικό 

πλαίσιο),  διαστάσεων καννάβου και µορφής σύµφωνα µε την µελέτη, και τις οδηγίες 
της επίβλεψης,  και αποτελείται από δύο επίπεδα δικτυώµατα παράλληλα µεταξύ 
των, τα οποία µορφώνουν το άνω και το κάτω πέλµα του χωροδικτυώµατος, και 
συνδέονται µεταξύ τους µε ράβδους πλήρωσης οι οποίες είναι διαγώνιοι και 
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σχηµατίζουν κόµβους που είναι σφαίρες από κράµα αλουµινίου και διαµέτρου κατά 
την µελέτη.   Το προαναφερθέν χωροδικτύωµα θα εδράζεται σε ειδικά µεταλλικά 
συστήµατα έδρασης επί του Φ.Ο. των δύο κτιρίων. 
 Προβλέπονται επί πλέον άλλες µεταλλικές φέρουσες κατασκευές, που 
αφορούν τα στέγαστρα της εισόδου του δηµοτικού και του νηπιαγωγείου που είναι εν 
µέρει εδραζόµενα και εν µέρει ανηρτηµένα,  καθώς επίσης και  των µικρών 
στεγάστρων στις εισόδους, και η εξωτερική κλίµακα ασφαλείας. 
 
 
 
 
 
 Β.   3.           Τ ο ι χ ο δ ο µ έ ς   

 
 Β.   3.1     Ο π τ ο π λ ι ν θ ο δ ο µ έ ς  :   
 Προβλέπεται γενικά η κατασκευή οπτοπλινθοδοµών (1/2  πλίνθου δροµικών ) 
τόσο για την κάλυψη της εσωτερικής τοιχοποιίας όσο και της εξωτερικής που θα γίνει 
µε διπλή δροµική µε τοποθέτηση ( και στερέωση ) στο ενδιάµεσο διάστηµα στοιχείων 
θερµοµονωτικού υλικού ( πλάκες εξηλασµένης πολυστερόλης πάχους 5 εκ.).Το 
διάζωµα,( ένα ανά όροφο ), θα γίνει όπως παραπάνω και στο ύψος του πρεκιού. 
Μπατική οπτοπλινθοδοµή µίας πλίνθου θα χρησιµοποιηθεί  όπως  παρακάτω  
αναφέρεται,   κυρίως  στους  χώρους  του  λεβητοστασίου,  καθώς  και  σε 
µεµονωµένες περιπτώσεις.   
 Η έδραση των οπτοπλινθοδοµών θα γίνεται στην πλάκα του σκυροδέµατος και 
θα περαιώνονται επίσης στην αντίστοιχη της οροφής.  
 
       

    Β.   3.2     Λ ι θ ο δ ο µ έ ς  :   
  

                Στα σηµεία όπου προβλέπεται εµφανής   λιθοδοµή, η τοιχοποιία θα είναι 
πάχους 35εκ. (20εκ. λιθοδοµή, 5εκ. θερµοµονωτικό υλικό (πλάκες εξηλασµένης 
πολυστερόλης) και 10εκ. οπτοπλινθοδοµή ½ πλίνθου). 
 Η έδραση των λιθοδοµών θα γίνεται στην πλάκα του σκυροδέµατος και θα 
περαιώνονται σε ύψος του ενός µέτρου. (στα κουφώµατα). 
 Μικροκατασκευές λιθοδοµών προβλέπονται στον αύλειο χώρο. 
 
 
 
+ 
    Β.   3.3      Ξ η ρ ά   ∆ ό µ η σ η    : 

 
Προβλέπεται  κατά κύριο λόγο στη διαµόρφωση µικρών γραφείων κτλ στο 

ισόγειο, παρασκευαστηρίου στο όροφο, ξηρά  δόµηση (µε άνθυγρη γυψοσανίδα  και 
ορυκτοβάµβακα ή υαλοβάµβακα), σύµφωνα  µε την  µελέτη.  Γενικά θα 
χρησιµοποιηθεί  ο τύπος του διαχωριστικού µε  τυποποιηµένο στέλεχος (σκελετό)  σε 
σχήµα Π µε διάκενο 75 χιλιοστών, µε κατακόρυφα στοιχεία ανά 40 εκατοστά,  µε 
αφίπλευρη επένδυση  διπλής γυψοσανίδας πάχους  των φύλων 12,5 χιλιοστών.  Ητοι 
12,5χ2 + 12,5χ2.  Στην εξωτερική πλευρά (κάθε πλευράς), τοποθετείται  γυψοσανίδα  
η οποία µπορεί να δεχθεί  µεγάλη πίεση από χτυπήµατα.  Επίσης ξηρά δόµηση 
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προβλέπεται για την ψευδοροφή (σκηνή), στην Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, 
καθώς και στην µόρφωση των χώρων της σκηνής. 

 
 
 
 Β.   4          Ξ υ λ ο υ ρ γ ι κ έ ς    Ε ρ γ α σ ί ε ς 

 
 Β.   4.1     Κ ο υ φ ώ µ α τ α     Ξ ύ λ ι ν α  :  
 Τα εσωτερικά θυρόφυλλα χώρων γενικά θα είναι πρεσσαριστά  µε σκελετό 
από ξυλεία λευκή και επένδυση από κοντραπλακέ πάχους 5 χιλ. Η ανάρτηση των 
εσωτερικών θυρόφυλλων θα γίνεται σε σιδηρές κάσσες που περιγράφονται 
παρακάτω.  
 Τα θυρόφυλλα των γραφείων,  και συγκεκριµένων χώρων,  θα είναι 
ασφαλείας, (ΑΤ ) προκειµένου να καλύπτουν τις ανάγκες ασφαλείας των χώρων 
αυτών.   Τα θυρόφυλλα ασφαλείας κατασκευάζονται µε σκελετό στρατζαριστού 
σωλήνα, γαλβανισµένου,  ορθογωνικής διατοµής  30/30, βαρέως τύπου. Στην έξω 
επιφάνεια φύλλο λαµαρίνας πάχους  1,5 χιλιοστών γαλβανισµένο.  Επί αυτού 
επικολλούνται αµφίπλευρα φύλλα κοντραπλακέ πάχους 4 χιλιοστών µε χρήση και 
«λαµαρινόβιδων»  µε κωνική κεφαλή.  Τελικά πρεσάρονται αµφίπλευρα φύλλα 
κοντραπλακέ  πάχους 4 χιλιοστών.   Συνολικό πάχος του θυρόφυλλου  48 χιλιοστά.  
Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα για την αντίστοιχη διαµόρφωση  της 
διατοµής της µεταλλικής κάσας, λαµβάνοντας υπόψη και το ελαστικό παρέµβυσµα.  
Περιλαµβάνει δε εκτός του απλού κλείθρου ασφαλείας και  δεύτερο κλείθρο  βαρέως 
τύπου  (τρίαινα).   Τα θυρόφυλλα ασφαλείας επιµετρώνται και πληρώνονται ως εξής: 
Τα µεταλλικά µέρη σε βάρος ως  «θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόµενες», (ΝΑΟΙΚ 
62.24),   και επί πλέον ως επιφάνεια  θυρόφυλλου πρεσσαριστού.  Στην συνολική 
αυτή  τιµή περιλαµβάνεται και η προµήθεια και τοποθέτηση  των δύο κλείθρων που 
περιγράφονται παραπάνω, καθώς και χειρολαβές νοσοκοµειακού τύπου.       
 Στα WC  τα θυρόφυλλα θα γίνουν απλά πρεσσαριστά.  
 Σε κάθε περίπτωση στις τιµές των ξύλινων κουφωµάτων (και κάθε είδους 
κουφωµάτων), περιλαµβάνονται και οι χειρολαβές (νοσοκοµειακού τύπου). 
 
        Β.   4.2       Ε ρ µ ά ρ ι α     Ξ ύ λ ι ν α  :  
 Τα ερµάρια του κυλικείου κουζίνας κτλ  θα είναι διαιρούµενου τύπου το δε 
σώµα ( κουτί, ράφια, πλάτη κτλ.) θα κατασκευασθεί από µοριοσανίδα ( τύπου  
νοβοπάν ) µε µελαµίνη αµφίπλευρα, πάχους 16 χιλ. Τα πορτόφυλλα και οι πλάτες 
των συρταριών θα είναι τυποποιηµένα από µοριοσανίδα πάχους 16 χιλ., τύπου MDF 
µε επένδυση µελαµίνης αµφίπλευρα και επεξεργασµένα σόκορα. Η επίστεψη των 
ερµαρίων θα γίνει µε πάγκο ενδεικτικού τύπου DUROPAL (ή ισοδύναµου), µε 
ένθετους νεροχύτες  (όπου απαιτούνται), ή πάγκο από πλακάζ 22 χιλ. επενδεδυµένο 
κατά το άνω µέρος αυτού από ανοξείδωτη λαµαρίνα µε ενσωµατωµένες τις “γούβες” 
του νεροχύτη όπου προβλέπονται.  
 
 
 
 
 Β.   4.3     Σ τ έ γ ε ς  
 
 Προβλέπεται  η κατασκευή ξύλινης στέγης επικάλυψης των δωµάτων σε 
µεγάλο µέρος αυτών όπως στο σχέδιο κάτοψης δώµατος φαίνεται. Η στέγη θα 
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κατασκευασθεί (τόσο τα ζευκτά, όσο και τα λοιπά ξύλινα στοιχεία αυτής), από ξυλεία 
πριστή πεύκης εµποτιζοµένης δια υλικού αντιµυκητιακής προστασίας, δια της 
µεθόδου κενό - πίεση - κενό, ενώ η επικάλυψη θα γίνει µε κεράµους ρωµαϊκού 
τύπου.  
 Η στέγη επικάλυψης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων θα είναι ορατή,  µε 
ζευκτά από σύνθετη ξυλεία,  χωρίς ψευδοροφή και ως εκ τούτου τα ξύλινα στοιχεία 
(ζευκτά, σανίδωµα κτλ),  θα είναι επιµεληµένα, έτοιµα για βερνίκωµα. 
        Επίσης κατασκευή  ξύλινης στέγης προβλέπεται και  στο υπόστεγο του 
Νηπιαγωγείου, στον αύλειο χώρο, και επειδή τόσο τα ζευκτά όσο και το σανίδωµα  
θα είναι ορατά και βερνικωµένα,  η επιφάνεια αυτών θα είναι επιµεληµένη. 
 
 
 
 
 Β.   5           Μ ε τ α λ λ ι κ ά     Κ ο υ φ ώ µ α τ α 

  
 Β.   5.1   Α λ ο υ µ ι ν ο κ α τ α σ κ ε υ έ ς  : 
 Όλες οι αλλουµινοκατασκευές στηρίζονται επί του σταθερού (τοίχος, οροφή 
κτλ ) δια µέσου στραντζαριστής γαλβανισµένης ψευτόκασσας ορθογωνικής διατοµής 
ελαχίστων διαστάσεων 20/50 χιλ., βαρέως τύπου, που ενσωµατώνεται στο επίχρισµα 
ή στην επένδυση. Τα χρησιµοποιούµενα τεµάχια είναι ειδικά προφίλ αλουµινίου 
θερµοδιακοπτώµενα,  ( βαµµένα µε ηλεκτροστατική βαφή ) τα οποία συνδυαζόµενα 
µεταξύ τους δηµιουργούν τα παρακάτω αναφερόµενα κουφώµατα (πορτοπαράθυρα) 
απλά ή σύνθετα σε εφαρµογή των σχεδίων και ειδικά του πίνακα κουφωµάτων  και 
σύµφωνα µε τις οδηγίες της επίβλεψης. 
 Γενικά τα κουφώµατα αλουµινίου καλύπτουν όλα τα εξωτερικά κουφώµατα 
παραθύρων, καθώς και τους εσωτερικούς φεγγίτες πάνω από το ύψος του 
διαζώµατος. Ο τύπος του χρώµατος και η απόχρωση, κατά περίπτωση, είναι στην 
απόλυτη κρίση της επίβλεψης έγκαιρα κοινοποιούµενος εγγράφως στον ανάδοχο.  
Όλα τα εξωτερικά κουφώµατα θα προβλέπουν την τοποθέτηση διπλών διδύµων 
θερµοµονωτικών υαλοπινάκων. ∆ιευκρινίζεται εδώ ότι για τα κουφώµατα κάθε είδους 
σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των σχεδίων της µελέτης υπερισχύει ο πίνακας 
κουφωµάτων.  
 
 Β.  5.2      Σ ι δ η ρ ο κ α τ α σ κ ε υ έ ς  : 
 Προβλέπεται η κατασκευή σιδηρών κουφωµάτων στους  χώρους  του 
λεβητοστασίου και των λοιπών  Η/Μ  εγκαταστάσεων. Επίσης σιδηρές θύρες 
(κουφώµατα) θα γίνουν σε όλες τις εξωτερικές εισόδους του ∆ιδακτηρίου.  Επίσης  
προβλέπεται  και  η κατασκευή  σιδηρών  κουφωµάτων  σε  ορισµένα  εξωτερικά  
ανοίγµατα  σύµφωνα µε τα σχέδια  και τις οδηγίες της επίβλεψης. 
 Τα κιγκλιδώµατα της περίφραξης (και οι αυλόθυρες),  όπου  και  αν  
απαιτηθούν,  προβλέπονται απλού σχεδίου, σύµφωνα µε τις οδηγίες της επίβλεψης.  
Τα εσωτερικά κιγκλιδώµατα (σκάλες κτλ), καθώς και τα κιγκλιδώµατα στα παράθυρα 
των ασφαλισµένων χώρων προβλέπονται συνθέτου σχεδίου, σύµφωνα πάντα µε τις 
οδηγίες του επιβλέποντα µηχανικού.  
 Θύρες πυρασφαλείας  θα  τοποθετηθούν όπου και  αν απαιτηθεί  από την 
µελέτη πυρασφάλειας. 
` Οι  σιδηρές κάσσες ανάρτησης θυρόφυλλων θα είναι από στραντζαριστή 
λαµαρίνα γαλβανισµένη και προκεχρωσµένη, πάχους 2 χιλ., κατά το σχήµα σύµφωνα 
µε τα σχέδια λεπτοµερειών ξύλινων κουφωµάτων, θα στερεώνονται στις 
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οπτοπλινθοδοµές µε τζινέτια και κατά τα λοιπά όπως περιγράφεται στο άρθρο    . 
Ειδικά  αναφέρεται  ότι  η  κάσα  θα  έχει  εγκοπή  για  την  τοποθέτηση  ελαστικού  
παρεµβύσµατος  για  την  καλύτερη,  ή  απαιτούµενη  λόγω  ηχοµόνωσης,  σφράγιση  
του  θυρόφυλλου.  (το  ελαστικό  παρέµβυσµα  πληρώνεται  ιδιαίτερα  όχι  όµως  και  
η  τοποθέτηση  αυτού  η  αξία  της  οποίας  περιλαµβάνεται  στην  αξία  της  κάσας). 
Η πλήρωση του κενού µεταξύ κάσσας και οπτοπλινθοδοµής θα γίνει µε κονιόδεµα 
των 450 χιλ. τσιµέντου µε  άµµο  χονδρόκοκο  ή  γαρµπιλοµπετόν.  Οι µεντεσέδες  
που  θα  χρησιµοποιηθούν  θα  είναι  κατάλληλου  µεγέθους  ανάλογα µε  το  βάρος  
του  εκάστοτε  θυρόφυλλου,  ενδεικτικού τύπου  SIMONS WERK, (ρυθµιζόµενης  
ανάρτησης),   ή  ισοδυνάµου  κατά  την  απόλυτη  κρίση  και  έγκριση της  επίβλεψης,  
µε  διάµετρο  άξονα  ανάλογα  µε  τα  φορτία  και  τις  προδιαγραφές  του  
κατασκευαστή. 
 Ρολά Ασφαλείας προβλέπονται σε χώρους όπου οι κανόνες ασφαλείας το 
επιβάλλουν. Γραφείο καθηγητών, διευθυντού, γραµµατείας, εργαστήρια κτλ.  Τα ρολά 
ασφαλείας τοποθετούνται για λόγους αισθητικής εσωτερικά των υαλοστασίων, είναι 
διάτρητα, ηλεκτροκίνητα  και µε ουδέτερο χρωµατισµό. 
 
 
 Β.    6         Ψ ε υ δ ο ρ ο φ έ ς   

 
 
 Χρονικά οι ψευδοροφές έπονται όλων των υπολοίπων εργασιών εσωτερικών 
χώρων και συντονίζονται µε το χρονοδιάγραµµα των Η/Μ εγκ/σεων για τις κινήσεις 
αεραγωγών, σωληνώσεων, καλωδίων κτλ. 
 
 
 Β.  7        Τ ε λ ε ι ώ µ α τ α  

 
 Β.  7.1   Ε π ι χ ρ ί σ µ α τ α   : 
 Τα εσωτερικά επιχρίσµατα θα είναι τριπτά τριβιδιστά δια 
ασβεστοτσιµεντοκονιάµατος  1:2 των 150 χιλιόγραµµων τσιµέντου και θα καλύπτουν 
όλους τους τοίχους ( εκτός αυτών που καλύπτονται µε κεραµικά πλακίδια ) καθώς και 
τις οροφές όλων των χώρων. Τα εξωτερικά επιχρίσµατα θα γίνουν µε 
τσιµεντοκονίαµα των 450 χιλ. τσιµέντου. Πριν από την διάστρωση των επιχρισµάτων 
προηγούνται οι εργασίες: α) Η τοποθέτηση και στάθµιση των µεταλλικών κασών. β) η 
τοποθέτηση των οδηγών ( µεταλλικών ) στερέωσης των ψευδοροφών και γ) Η 
τοποθέτηση οδηγών (µεταλλικών) όπου προβλέπονται για το τελείωµα των 
επιχρισµάτων. 
 
 Β.  7.2   ∆ ά π ε δ α  : 
 Πριν από την επίστρωση των δαπέδων θα προηγηθεί γενική διάστρωση 
γαρµπιλοδέµατος  ως ισοπεδωτική στρώση µέσου πάχους 6 εκ. προκειµένου να 
εξασφαλισθούν η επιπεδότητα, το οριζόντιο και το ενιαίο της επιφάνειας, (αλλά  και η 
κάλυψη των σωληνώσεων Κ.Θ.) για την κατασκευή του τελικού δαπέδου. 
 ∆άπεδα  τσιµεντοκονίας  θα κατασκευασθούν στο δώµα ως επικάλυψη του 
κυψελωτού κονιοδέµατος δηµιουργίας ρύσεων, δηµιουργώντας την κατάλληλη 
επιφάνεια για την τοποθέτηση της ασφαλτικής µεµβράνης. (καθώς  και  στους  
χώρους  του  λεβητοστασίου).  Το τελείωµα του δαπέδου στις κατακόρυφες 
επιφάνειες θα γίνει µε λούκι που πληρώνεται ιδιαίτερα. 
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 ∆άπεδα µωσαϊκού έγχρωµα  προβλέπονται στους χώρους που αναφέρεται 
στην παρούσα. Το τελείωµα του µωσαϊκού προς τον τοίχο θα γίνει µε µπορντούρα 
πλάτους 15 και πάχους 2 εκ. σε συνδυασµό µε σοβατεπί,  αµφότερα από µάρµαρο 
σκληρό  Κοζάνης. Επίσης προβλέπονται φιλέτα µαρµάρου σε όλους τους χώρους 
προκειµένου να δηµιουργείται κάναβος µέγιστης διάστασης 3,60 µ. 
 ∆άπεδα από πλάκες µαρµάρου    προβλέπονται γενικά σε όλους του χώρους 
εκτός αν διαφορετικά αναφέρεται στην παρούσα.   Οι επιστρώσεις µαρµάρου γίνονται 
µε πλάκες µαρµάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 εκατοστών,  σε 
αναλογία  6-10 τεµάχια ανά µ2.  Περιµετρικά  του δαπέδου του κάθε χώρου 
προβλέπεται η κατασκευή µπορντούρας  πλάτους 20 – 30 εκατοστών σε µέση 
απόσταση από τον τοίχο 20 – 30 εκατοστά από µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά 
σκληρό  πάχους 2 εκατοστών  διαφορετικής απόχρωσης του υπολοίπου δαπέδου.  
Το σοβατεπί θα είναι από µάρµαρο σκληρό λευκό Κοζάνης, και θα προεξέχει του 
σοβά  6 χιλιοστά.  Στους χώρους εισόδου, αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, και 
διαδρόµων  προβλέπονται πέραν της προαναφερθείσας περιµετρικής µπορντούρας 
και εγκάρσια τµήµατα αυτής καθώς και διάφορα διακοσµητικά στοιχεία, από το αυτό 
(της µπορντούρας) µάρµαρο.   Τα µαρµάρινα δάπεδα παραδίδονται λειοτριµµένα  και 
στιλβωµένα (νερόλουστρο),  της αξίας των εργασιών αυτών συµπεριλαµβανοµένης 
στην τιµή (ανά µ2) της στρώσης µαρµάρου στο αντίστοιχο άρθρο του τιµολογίου 
εργασιών.  Η τελευταία διευκρίνιση ισχύει για όλες τις εργασίες µαρµάρου. 
 
 ∆άπεδα Ξύλινα    προβλέπονται στην σκηνή της αίθουσας πολλαπλών 
χρήσεων του δηµοτικού σχολείου. 
 
 ∆άπεδα  από Κεραµικά  Πλακίδια    ενδεικτικού τύπου  κ ε ρ α σ τ ά ρ,  ή 
ισοδυνάµου,   διαστάσεων 30/30  ή  20/20 εκατ. ανυάλωτα, υαλοποιηµένης της µάζας 
αυτών, έγχρωµα ( το χρώµα και το µέγεθος κατά την απόλυτη κρίση της επίβλεψης ), 
προβλέπονται στα  W C , στα αποδυτήρια και γενικά στους υγρούς χώρους. Το 
τελείωµα του δαπέδου προς τον τοίχο γίνεται µε την δηµιουργία περιθωρίου κοίλου 
από ειδικά τεµάχια του αυτού υλικού. Η επιφάνεια του περιθωρίου επιµετράται όπως 
η επιφάνεια του δαπέδου χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή. 
 

∆άπεδα  Απλά από Πλασικό  PVC    Η Επίστρωση δαπέδων γίνεται  µε 

πλακίδια από P.V.C. µε θερµοσυγκόλληση των αρµών, διαστάσεων 61 * 61 cm, 

πάχους 2,0 mm, προέλευσης εξωτερικού, ενδεικτικού τύπου (ή ισοδυνάµου), 

SOMPLAN – 300 της SOMMER οµοιογενούς σύστασης και ενιαίου 

στρώµατος, χρωµατισµού της εκλογής της επίβλεψης, πάνω σε λείο, επίπεδο, 

καθαρό και στεγνό υπόστρωµα από γαρµπιλοµωσαϊκό που η επιφάνειά του έχει 

λειανθεί . 
  
 

∆άπεδα Πλαστικά  Αντιστατικά  :  Προβλέπονται για ορισµένους χώρους 

όπου υπάρχουν ηλεκτρονικά µηχανήµατα  και οι χώροι αυτοί 

αναφέρονται σαφώς στον πίνακα τελειωµάτων.   

Σαν υπόστρωµα κατασκευάζεται γαρµπιλοµωσαϊκό καλώς λειασµένο, 

επίπεδο, πάχους περίπου 5cm µε κοινό τσιµέντο. Προβλέπεται 

τοποθέτηση περιθωρίων, συνεπίπεδων µε το γαρµπιλοµωσαϊκό, από 

ρετάλια µαρµάρων, οποιουδήποτε µήκους και είδους, πλάτους όµως 
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τουλάχιστον 10cm. Σε κάθε περίπτωση η επιφάνεια του  

γαρµπιλοµωσαϊκού σπατουλάρεται µε ειδικούς στόκους δαπέδου για την 

εξοµάλυνση της. Πριν την εφαρµογή θα πρέπει να µετρηθεί το υπόλοιπο 

υγρασίας που εσωκλείεται στο υπόστρωµα, το οποίο δεν πρέπει να 

υπερβαίνει το 4,0%. 

Επίσης τα σοβατεπιά θα είναι ξύλινα  τύπου δρυός. 

Η Επίστρωση  δαπέδων µε πλακίδια από P.V.C. ηµιαγώγηµα µε 

θερµοσυγκόλληση των αρµών, διαστάσεων 61 * 61 cm, πάχους 2,0 mm, 

προέλευσης εξωτερικού ενδεικτικού τύπου (ή ισοδύναµου) URSULEUM 

GARANT της SOMMER οµοιεγενούς σύστασης και ενιαίου στρώµατος, 

µε προσµίξεις γρανίτη ώστε να παρουσιάζουν αγωγιµότητα µεταξύ 4-10 

µΩ, χρωµατισµού της εκλογής της επίβλεψης, που θα έχουν αντοχή σε 

προσβολή από έλαια, ορυκτά έλαια, λίπη (γράσσο), οξέα και αλκάλια και 

ακόµη και σε πυκνή µορφή, σε διαστάσεις πλακιδίων απόλυτα ακριβείς, 

τοποθετούµενα σε επαφή µεταξύ τουςκαι επικολλούµενα µε ειδική 

αγώγιµη κόλλα, σε διπλή επάλειψη, τύπου ΚΑ1, της έγκρισης της 

επίβλεψης, πάνω σε λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωµα από 

γαρµπιλοµπετόν που η επιφάνειά του έχει λειανθεί αφού πρώτα 

τοποθετηθεί, µε την ίδια όπως ποιο πάνω αγώγιµη κόλλα ορθογωνικό 

πλέγµα λωρίδων χαλκού στο υπόστρωµα του δαπέδου. Οι λωρίδες 

χαλκού θα έχουν πλάτος 10 mm και πάχος 0,08 mm, θα τοποθετηθούν 

έτσι ώστε να αντιστοιχούν στο µέσο των πλευρών των τετραγωνικών 

πλακιδίων, όπως στο σχέδιο λεπτοµερειών, και θα συνδεθούν κατάλληλα 

σε περιµετρικό γειωµένο χαλκό (οδεύει πίσω από το σοβατεπί), όπως 

φαίνεται στη µελέτη ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, για την ασφαλή 

γείωση δαπέδου. Μετά την επικόλληση των πλακιδίων θα γίνει διάνοιξη 

των αρµών περιµετρικά των πλακιδίων µε ειδικό µηχάνηµα κοπής και στη 

συνέχεια θερµοσυγκόλληση των αρµών µε άλλο ειδικό µηχάνηµα για την 

εξασφάλιση οµοιόµορφου αποτελέσµατος στους οποίους εκχύνεται υλικό 

αντίστοιχο των πλακιδίων παρεµφερούς χρωµατισµού υπό µορφή 

κορδονιού που τήκεται µε τη βοήθεια θερµού αέρα. Μετά την πτώση της 

θερµοκρασίας του υλικού αφαιρείται η περίσσεια υλικού µε ειδικό 

µαχαίρι σχήµατος ηµισελήνου σε δύο φάσεις κοπής, στην πρώτη φάση 

για να αφαιρεθεί η βασική ποσότητα του υπερχειλισµένου υλικού, ενώ 

στη δεύτερη για να γίνει η τελική µόρφωση της επιφάνειας έτσι ώστε η 

πρώτη επιφάνεια του υλικού των αρµών να ταυτίζεται µε την όλη 

επιφάνεια του δαπέδου. 
   
 

∆άπεδα Linoleum  :  Προβλέπονται για τις αίθουσες  εργασίας και 

ανάπαυσης. 

Σαν υπόστρωµα κατασκευάζεται γαρµπιλοµωσαϊκό καλώς λειασµένο, 

επίπεδο, πάχους περίπου 5cm µε κοινό τσιµέντο. Προβλέπεται 
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τοποθέτηση περιθωρίων, συνεπίπεδων µε το γαρµπιλοµωσαϊκό, από 

ρετάλια µαρµάρων, οποιουδήποτε µήκους και είδους, πλάτους όµως 

τουλάχιστον 10cm. Σε κάθε περίπτωση η επιφάνεια του 

γαρµπιλοµωσαϊκού σπατουλάρεται µε ειδικούς στόκους δαπέδου για την 

εξοµάλυνση της. Πριν την εφαρµογή θα πρέπει να µετρηθεί το υπόλοιπο 

υγρασίας που εσωκλείεται στο υπόστρωµα, το οποίο δεν πρέπει να 

υπερβαίνει το 4,0%. 

Επίσης τα σοβατεπιά θα είναι ξύλινα  τύπου δρυός. 
 
 
 
  Β.   7.3     Ε π ε ν δ ύ σ ε ι ς  
 
 Β.   7.3.1    Επενδύσεις  µε  Κεραµικά  Πλακίδια 
 Επενδύσεις µε  Κεραµικά  Πλακίδια  προβλέπονται στους τοίχους των  W C  , 
στα αποδυτήρια και γενικά στους υγρούς χώρους . Όπου η επένδυση σύµφωνα µε τα 
σχέδια, δεν καλύπτει όλο το ύψος του τοίχου τότε το υπόλοιπο χρωµατίζεται µε 
υδρόχρωµα τσίγκου και κόλλας. Επίσης θα επενδυθούν µε κεραµικά πλακίδια και τα 
σηµεία των χώρων εργασίας όπου υπάρχουν νεροχύτες, νιπτήρες κτλ, και σε 
ελάχιστη απόσταση 60 εκατ. από αυτά.   
 

Β.   7.3.2    Επενδύσεις  µε  διακοσµητικά τσιµεντότουβλα 
  

∆ΕΝ  ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ 
 
  
 Β.   7.4     Χ ρ ω µ α τ ι σ µ ο ί  
 
 Οι  Εξωτερικοί  Χρωµατισµοί  προβλέπονται γενικά να γίνουν µε πλαστικό 
χρώµα,  εκτός των επιφανειών σκυροδέµατος που θα χρωµατισθούν µε 
τσιµεντόχρωµα. 
 Οι  Εσωτερικοί  Χρωµατισµοί  προβλέπονται κατά κύριο λόγο µε πλαστικό 
χρώµα σε σπατουλαρισµένη επιφάνεια, ενώ χρησιµοποιείται κατά δεύτερο λόγο το 
απλό πλαστικό χρώµα και το υδρόχρωµα. 
 Με  Πλαστικό Σπατουλαριστό   (σε  συνδυασµό  µε  βερνικόχρωµα ριπολίνης  
«σατινέ»),  θα βαφούν γενικά όλες οι εσωτερικές επιφάνειες, εκτός αυτών που 
αναφέρονται παρακάτω. 
 Πλαστικό απλό θα χρησιµοποιηθεί στις αποθήκες και σε λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους. 
 Με  Βερνικόχρωµα  Ριπολίνης θα βαφούν όλα τα εσωτερικά ξύλινα 
κουφώµατα. Επίσης µε τον αυτό τύπο χρώµατος  θα βαφούν όλες οι εσωτερικές 
µεταλλικές επιφάνειες (κάσες, κιγκλιδώµατα κτλ, πλην σωληνώσεων). 
 Υδρόχρωµα µε τσίγκο και κόλλα θα χρησιµοποιηθεί για όλες τις οροφές,  
 
 
 Β.   7.5      Μ ο ν ώ σ ε ι ς  
    
 
 Γενική Παρατήρηση : 
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 Τα αναγραφόµενα στην παρούσα πάχη θερµοµόνωσης, είναι ενδεικτικά.  Τα 
ορθά πάχη  του θερµοµονωτικού υλικού σε κάθε περίπτωση είναι τα αναγραφόµενα 
στην µελέτη θερµοµόνωσης σύµφωνα µε τον  Κ.ΕΝ.Α.Κ. 
 
 
 
  Β.   7.5.1    Θερµοµόνωση  δαπέδου 
 
 Η  θερµοµόνωση  του  δαπέδου  του  κτιρίου  θα  γίνει  µε  πλάκες  
εξηλασµένης  πολυστερόλης  (κατάλληλης  πυκνότητας  για  δάπεδο και ενδεικτικού 
τύπου της  DAW ή της FIBRAN ή ισοδύναµο),  πάχους  πέντε ( 5 )  εκατοστών   κάτω  
από  το  από  σκυρόδεµα  δάπεδο  του  ισογείου.  Συγκεκριµένα   µετά  το  πέρας  
της  επίχωσης  και  την  συµπύκνωση  της  τελευταίας  στρώσης αυτής,  θα  
διαστρωθεί  ισοπεδωτική  στρώση  (µέσου  πάχους  10 εκατ.)  από  διαβαθµισµένο 
υλικό, µετά δε την συµπύκνωση, θα διαστρωθεί έτερη ισοπεδωτική στρώση, από 
άµµο θαλάσσης, µέσου πάχους µικρότερου του ενός εκατοστού, η  οποία  στη  
συνέχεια  θα  κυλινδρωθεί,  και  επί  αυτής  θα  τοποθετηθούν  οι  πλάκες  του  
µονωτικού  υλικού,  και  επί  αυτού  θα  διαστρωθεί  το  από  σκυρόδεµα  δάπεδο. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή κατασκευή της µόνωσης είναι ότι τα από οπλ. 
σκυρ. τοιχεία που δηµιουργούν τα φατνώµατα του δαπέδου, θα πρέπει να 
περαιούνται καθ` ύψος, στο επίπεδο έδρασης του από σκυρόδεµα δαπέδου, µη 
επιτρεποµένης ανοχής  µεγαλύτερης του ενός εκατοστού. ∆εν προβλέπεται µόνωση 
στο δάπεδο των WC, του λεβητοστασίου και των αποθηκών. 
 
 
 Β.    7.5.2     Θερµοµόνωση   τοίχων  κτλ 
           
 Οι  εξωτερικοί τοίχοι προβλέπονται µε διπλή δροµική οπτοπλινθοδοµή και η 
θερµοµόνωση συνίσταται  στην τοποθέτηση, µε στερέωση, στο ενδιάµεσο πλάκες 
από εξηλασµένη  πολυστερόλη,(ενδεικτικού τύπου της  DAW ή της FIBRAN), 
κατάλληλης πυκνότητας για τοίχους, πάχους 5 εκατοστών . 
           Οµοίως και στους  εξωτερικούς τοίχους όπου προβλέπονται στοιχεία εµφανών 
λιθοδοµών.   
 
  
 Β.    7.5.3     Θερµοϋγροµόνωση   ∆ώµατος 
α. )      Περιγραφή  εργασιών     
                             
 Η  υγροµόνωση  θα  γίνει  µε  ασφαλτική  µεµβράνη,  ενώ  η  θερµοµόνωση  
µε πλάκες  διογκωµένης  εξηλασµένης  πολυστερίνης  και  η τελική  επικάλυψη  µε  
τσιµεντόπλακες  εν  ξηρώ,  και  συγκεκριµένα :  
** α.)  Κατασκευή του στρώµατος ρύσεων από κυψελωτό  κονιόδεµα (ΑΤ)  και του 
από τσιµεντοκονία δαπέδου  που  θα  αποτελέσει  και  το υπόστρωµα  για  την  
ασφαλτική  µεµβράνη.  
** β.)   ξεδιπλώνονται τα ρολά της ασφαλτικής µεµβράνης µε την όψη που φέρει 
επίπαση άµµου προς τα επάνω. Γίνεται ευθυγράµµιση των ρoλών µε επικάλυψη 
µεταξύ τους 10 εκατ.  
** γ.)   ∆ιπλώνονται τα ρολά στη µέση, σε τρόπο που να ελευθερωθεί η επιφάνεια 
που θα επικολληθεί. Η επιφάνεια που θα επικολληθεί δεν θα υπερβαίνει το 25%  της 
επιφάνειας επαφής µε το δώµα. Απλώνεται η ψυχρή κόλλα (ενδεικτικός τύπος 
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IMPERBEL STIK ON 7A  της  IMPERBEL ή ισοδύναµος), στην επιφάνεια 
επικόλλησης, χρησιµοποιώντας φαρδιά σπάτουλα σε µία στρώση (περίπου 750 gr / 
m2), αφού προηγηθεί µια στρώση µε βερνίκι εµποτισµού  (ενδεικτικός τύπος 
IMPERBEL PRIMER S1  ή ισοδύναµος).    
** δ.)   Ξεδιπλώνεται χωρίς καθυστέρηση  η µεµβράνη πάνω στην  ψυχρή κόλλα, µε 
την φροντίδα οι επικαλύψεις των 10 εκατ. Να µην καλύπτονται από κόλλα, ενώ 
γίνονται και πιθανές µικροεπιδιορθώσεις της ευθυγράµµισης των ρόλων αν 
χρειάζεται. Ιδιαίτερη προσοχή  θα πρέπει να δοθεί ώστε να µην παραµείνουν 
φυσαλίδες αέρος κάτω από την µεµβράνη. 
** ε.)   Θερµαίνονται µε φλόγιστρο οι επικαλύψεις σε όλο το πλάτος των 10 εκατ., και 
στη συνέχεια σπατουλάρονται οι ραφές µε την ζεστή άκρη µιας σπάτουλας, για την 
επίτευξη του ενιαίου της επιφάνειας της µεµβράνης µόνωσης.  
** ζ.)   Στα περιµετρικά κατακόρυφα στοιχεία (στηθαία, απολήξεις κλιµακοστασίων 
κτλ) η επικάλυψη µε µεµβράνη συνεχίζεται, δια µέσου του υπάρχοντος κοίλου 
σοβατεπιού από τσιµεντοκονία, και κατακόρυφα µέχρι ύψους 25 εκατ. Το 
κατακόρυφο τµήµα της µεµβράνης επικολλάται σε όλη την επιφάνεια του.  Το 
τελείωµα της ασφαλτικής µεµβράνης γίνεται µε τοποθέτηση ειδικού µεταλλικού 
τελειώµατος από γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 1 χιλιοστού, µε γέµισµα πλαστικού 
στόκου , όπως στα σχέδια λεπτοµερειών φαίνεται.   
** η.)   Περιµετρικά η κατακόρυφη επιφάνεια της µεµβράνης καθώς και οριζόντιο 
τµήµα αυτής πλάτους 30 εκατ.  επαλείφεται µε δύο στρώσεις ασφαταλουµινίου (600 
gr/m2 συνολικά), προκειµένου να προστατεύεται από την ηλιακή ακτινοβολία. 
** θ.)   Τοποθέτηση πλακών θερµοµονωτικού υλικού  
** ι.)   Επικάλυψη  της  θερµοµόνωσης  µε  τσιµεντόπλακες  40x40 εκατ. εν ξηρώ.  
 
 
  β. )     Προδιαγραφή   Υλικών   Εργασιών  κτλ 
              
 Η  ασφαλτική  µεµβράνη  που  θα  χρησιµοποιηθεί  θα  έχει  τα  εξής  
χαρακτηριστικά:   α) θα είναι  κατασκευασµένη  από  µίγµα  εξευγενισµένης 
ασφάλτου και πολυπροπυλενίου (APP), (σε  αναλογία 70%  και  30%  αντίστοιχα) σε 
τρεις  στρώσεις,   β)    ενδιάµεσα στις προαναφερθείσες στρώσεις  δύο  πλέγµατα 
οπλισµών,  αφενός  ένα  από  fiberglass  ( βάρους > 50 gr/m2 ),  και  αφετέρου έτερο 
από  µη  υφαντό  πολυεστέρα  ( βάρους > 150  gr/m2 ),  ενώ  στην  µία  πλευρά  θα  
υπάρχει  επίπαση  άµµου.   γ)  το πάχος  της  µεµβράνης δεν θα  είναι µικρότερο των 
4  mm  το  δε  βάρος  θα  είναι  µεγαλύτερο  των  4  Kg / m2,  ενώ  θα  πρέπει  να  
δίδεται  από τον  κατασκευαστή  ευκαµψία  µέχρι  και -20 οC , σηµείο δε µάλθωσης  
άνω  των  140 οC . δ) η διαπερατότητα σε νερό πρέπει να  είναι  µηδέν µέχρι πίεση  
4  at , η  δε αντοχή σε  ελκυσµό (κατά µήκος και κατά πλάτος) να  είναι  τουλάχιστον 
450 Ν/5cm.    Ενδεικτικά αναφέρεται  η  µεµβράνη  “DERBIGUM SP”  της IMPERPOL 
ή άλλη ισοδύναµη.   
Όλα  τα  παραπάνω  χαρακτηριστικά  θα  πρέπει  να  αποδεικνύονται  µε  επίσηµα  
έγγραφα  του  κατασκευαστή,  που  θα  προσκοµισθούν  στην  υπηρεσία  µε δείγµατα  
του  υλικού  προκειµένου  να  εγκριθεί  από  την  επίβλεψη  η  χρησιµοποίηση  του  
στο έργο. Αυτό δεν αποκλείει  τον  εργαστηριακό  έλεγχο  που  µπορεί να  ενεργήσει  
η  υπηρεσία σε δείγµατα  που  θα ληφθούν  από  την  προς  ενσωµάτωση  παρτίδα  
του  υλικού.  
 Οι πλάκες  θερµοµονωτικού  υλικού  θα  είναι  από διογκωµένη  εξηλασµένη  
πολυστερόλη  ειδικού  βάρους άνω  των  32 Kg / m3  (ενδεικτικού τύπου της DAW, ή 
της  FIBRAN ή ισοδύναµη )  και  πάχους 5cm . 
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 Οι εργασίες  της  θερµοϋγροµόνωσης  θα  γίνουν  από  συνεργείο  
αποδεδειγµένης εµπειρίας  σε εργασίες του είδους αυτού και θα τύχει της έγκρισης 
της υπηρεσίας.  Οι εργασίες θα εκτελούνται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες της 
υπηρεσίας και µόνον αυτές. Όλα τα υλικά  θα  είναι σε επώνυµη  συσκευασία, θα 
συνοδεύονται από τα παραστατικά του µεταφορέα και θα ανοίγονται παρουσία της 
επίβλεψης.  Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής (η ο προµηθευτής) του υλικού  
αναλαµβάνει την ευθύνη αντικατάστασης κτλ (εγγύηση) σε περίπτωση αστοχίας 
αυτού, το σχετικό έγγραφο θα απευθύνεται αλληλέγγυα τόσο στον ανάδοχο όσο και 
στον κύριο του έργου.  Έγγραφα του είδους αυτού δεν απαλλάσσουν τον ανάδοχο 
από τις συµβατικές του υποχρεώσεις . 
                              
                                
Β.    7.5.4     Θερµοµόνωση   Στεγών 
           
 Στην  στέγη  µετά  το  σανίδωµα και  την  µεµβράνη  προστασίας  
υδροπερατότητας,  προβλέπεται (προς τα άνω)  η τοποθέτηση  θερµοµονωτικού 
υλικού  από  πλάκες από εξηλασµένη  πολυστερόλη,(ενδεικτικού τύπου της  DAW ή 
της FIBRAN ή ισοδύναµου), κατάλληλης πυκνότητας για τοίχους, πάχους 5 
εκατοστών .   
                               
 
Β.    7.5.5     Θερµοµόνωση   Υπογείων χώρων  κτλ. 
 
            
 ∆εν προβλέπονται υπόγειοι χώροι 
 
 
Β.    7.5.6     Θερµοµόνωση   (Ανω παρειάς)  Πλάκας   Οπλ. Σκυρ/τος 
 
 Σε περίπτωση που η οροφή από πλάκα οπλ. Σκυρ. κάτωθι στέγης, πρέπει µα 
θερµοµονωθεί στο άνω µέρος αυτής,  είτε αυτόνοµα,  είτε συµπληρωµατικά  στην 
θερµοµόνωση της στέγης ακολουθείται η εξής διαδικασία: 
 Καθαρίζεται επιµελώς η επιφάνεια της πλάκας από σκυρόδεµα  ειδικά δε  µε 
την αφαίρεση  τυχόν εκ των υστέρων προσκολληθείσες µικροποσότητες 
σκυροδέµατος ή άλλων κονιαµάτων. Μετά την κατασκευή (κατά ¾ περίπου), και του 
σανιδώµατος της στέγης και την αφαίρεση πιθανών υπολοίπων ξυλείας 
διαστρώνονται «νταµωτά»  οι πλάκες  θερµοµονωτικού  υλικού    από διογκωµένη  
εξηλασµένη  πολυστερόλη  ειδικού  βάρους άνω  των  32 Kg / m3  (ενδεικτικού τύπου 
της DAW, ή της  FIBRAN ή ισοδύναµη )  και  πάχους τουλάχιστον 5cm . Ειδική 
µέριµνα να λαµβάνεται να δένουν µεταξύ των (θηλυκό - αρσενικό), και να µην αφεθεί 
κενό στα τελειώµατα (σφηνωτή τοποθέτηση).  Προκειµένου να επιτευχθεί καλύτερη 
και συνεχής επαφή µε την πλάκα σκυροδέµατος οι θερµοµονωτικές πλάκες 
συµπιέζονται προς τα κάτω µε οριζόντια και κατακόρυφα ξύλινα στοιχεία (καδρόνια 
5χ5 εκατ),  τα οποία στερεώνονται προς τα άνω στα ζευκτά της στέγης.  Τα εν λόγω 
ξύλινα στοιχεία επιµετρώνται ως όγκος ξυλείας και προστίθενται στα ζευκτά στέγης. 
  
 
 
Β.    7.6         Υ α λ ο π ί ν α κ ε ς 
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Οι εσωτερικοί υαλοπίνακες (εσωτερικό του κτιρίου), θα είναι γενικά κρύσταλλα 

εγχώρια, Α΄ διαλογής, πάχους 5mm µε τα νερά του κρυστάλλου τοποθετηµένα 
οριζόντια. Θα είναι διαφανείς εκτός από την θέση που η µελέτη προβλέπει 
οπλισµένους ή διαφώτιστους. 

Σε όλα τα εξωτερικά κουφώµατα θα τοποθετούνται δίδυµοι ενεργειακοί 
υαλοπίνακες µε διάκενο 12 χιλ. µεταξύ τους. Οι εσωτερικοί υαλοπίνακες, θα είναι  
πάχους 4mm, ενεργειακής  επεξεργασίας (ειδική επίπαση κτλ),  το δε κενό των 12 
χιλ.  θα περιέχει αέριο  αργκόν.  Όσον αφορά τους εξωτερικούς υαλοπίνακες των 
διδύµων, αυτοί θα είναι τύπου LAMINATED (αντικλεπτικοί σάντουιτς) αποτελούµενοι 
από δύο υαλοπίνακες, πάχους 3mm, ο καθένας µε ενδιάµεση ειδική µεµβράνη, 
πάχους 0,76mm.  `Ητοι συνολικά  4+12+6=22(+0,76) χιλιοστά. Προβλέπεται στο 
ενδιάµεσο η τοποθέτηση διακοσµητικού πηχίσκου αλουµινίου (ή από πλαστικό) στο 
χρώµα του αλουµινίου του κουφώµατος, σε συγκεκριµένα σηµεία και ανοίγµατα. Η 
αξία προµήθειας και τοποθέτησης του εν λόγω πηχίσκου είναι ανοιγµένη στην τιµή 
µονάδας του υαλοπίνακα και δεν πληρώνεται ιδιαίτερα. 

Τοποθέτηση είτε µε ειδικές κουµπωτές διατοµές από ανοδειωµένο αλουµίνιο, 
είτε από ειδικές ελαστικές διατοµές από PVC ή από νεοπρένιο σε χρώµα γκρίζο. 

Πίεση συγκράτησης του υαλοπίνακα όχι µικρότερη από 0,3kg/cm2. Κόψιµο 
στις γωνίες κατά 45ο στο µισό του πλάτους τους. 

Κάθε υαλοπίνακας που δεν περιβάλλεται από λάστιχο κλπ, σχήµατος Π και 
έχει διαστάσεις µεγαλύτερες από 1,00 Χ 0,50m, θα εδράζεται σε δύο µικρά τακάκια 
από µολυβδόφυλλο, πάχους τουλάχιστον 3mm. 
  Οι υαλοπίνακες των θυρόφυλλων στις εξωτερικές θύρες (Μ1, Μ2, Μ3 
κτλ),  θα είναι απλοί  “LAMINATED”  4 + 4 χιλιοστών.    Στα παρακείµενα υαλοστάσια 
και µέχρι ύψους  1,10  µ  θα είναι απλοί  άθραυστοι υαλοπίνακες  «SECURIT”  
πάχους  10 χιλιοστών.  Το αυτό ισχύει και  στα υαλοστάσια,  η ποδιά των οποίων 
είναι χαµηλότερη του ενός µέτρου και δεν προβλέπεται κιγκλίδωµα ασφαλείας των 
µαθητών. 
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              Β.   9               Π Ι Ν Α Κ Α Σ         Τ Ε Λ Ε Ι Ω Μ Α Τ Ω Ν  

 
 

  Α.Α               Χ ώ ρ ο ς                                      ∆άπεδο      Σοβατεπί      Τοίχοι        Οροφή 

*****          ****************                                   *********      **********       *******       *****              

  1           Είσοδος                                                    4                  3               3               4 

  2          ∆ιάδροµοι κτλ                                            4                  3                3              4 

  3          Αίθουσες  ∆ιδασκαλίας                              4                   3               3              4 

  4           Εργαστήρια  Φ / Χ                                    4                 3               4 / 5             4 

  5            Εργαστήριο Ξένων Γλωσσών                  4                   3                3                4 

   6           Εργαστήριο Αισθητικής Αγωγής              4                   3                3                4 

  7          Εργαστήριο  Πληροφορικής                       2                  7                3                 4 

  8          Βιβλιοθήκη                                                 2                  7                3                4 

  9          Εργαστήριο   Τεχνολογίας                          

  10         Αίθουσα  Πολλαπλών  Χρήσεων              4/6              3/7              3              4 / 2        

  11         Γραφεία                                                    4                  3                 3                4 

  12         Αρχεία                                                      5                  3                 3                4    

  13         Τουαλέτες - WC - Αποδυτήρια                 3                   2               5 / 6            4 

  14         Αποθήκες                                                 5                  3                 4               4          

  15         Βοηθητικοί   Χώροι                                    5                   3                 4               4 

  16         Λεβητοστάσιο - Μηχανοστάσιο                                                      6               4 

  17         Εστιατόριο                                                4                   3               5/3               4 

  18          Κυλικείο                                                    4                   3              5 / 3            4        

  

 19          Αίθουσες  Εργασίας                                  1                   7                3               4 

 20          Αίθ. Πολ. Χρήσεων  Νηπιαγωγείου           7                   7                 3              4 

 21          Χώρος  Ανάπαυσης  Νηπιαγωγείου          1                  7                 3              4 

 21          Γραφείο – ∆ιάδροµοι Νηπιαγωγείου          7                  7                 3              4   

    

 
   Τ  ε  λ  ε  ι  ώ  µ  α  τ α 

 
 ∆άπεδα :     1.   Πλαστικό    Linoleum                       4 .  Μάρµαρο 
                                2.  Πλαστικό   αντιστατικό                       5.  Μωσαϊκό 
                     3 .  Κεραµικά  πλακίδια    ,                     6 .  Ξύλινο 
                                7 .  Πλαστικό  απλό   PVC,                     8 . Πλαστικό  Αθλητικών Χώρων 
 
 
           Σοβατεπί :     1 .  Μωσαικό  κοίλο        4 .  Μωσαικό  
           2 .  Κεραµικό  κοίλο                           5 .  Πλαστικό  linoleum 
           3 .  Μαρµάρινο                                  6 .   Πλαστικό 
                      7 .  Ξύλινο                                         8 .    
 
 Τοίχοι  :       1 .  Ριπολίνη  σατινέ                           4 .  Πλαστικό  απλό 
           2 .  Ριπολίνη                                     5 .  Κεραµικά  πλακίδια 
           3 .  Πλαστικό  σπατουλαριστό           6 .  Υδρόχρωµα 
 
 Οροφή :       1 .  Ψευδοροφή  αλουµινίου                 3 .   Πλαστικό  απλό  
          2 .   Ψευδοροφή  ορυκτ. ινών             4 .   Υδρόχρωµα  
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Β.    10                Π Ι Ν Α Κ Α Σ         Σ Χ Ε ∆ Ι Ω Ν  

                               (   ΜΕΛΕΤΗΣ  ) 
 

 
 1.    Τ ο π ο γ ρ α φ ι κ ό     ∆ ι ά γ ρ α µ µ α                             [   Τ 1   ]   
 
 2.    ∆ ι ά γ ρ α µ µ α      Κ ά λ υ ψ η ς                                       [   Τ 2   ]  
  
           3.     ∆ ι α µ ό ρ φ ω σ η    Α υ λ ε ί ο υ    Χ ώ ρ ο υ                  [    Τ 3  ]   
 
          4.     Κ ά τ ο ψ η     Ι σ ο γ ε ί ο υ                                               [  Α  1 ]  
             
           5.     Κ ά τ ο ψ η       Ο ρ ό φ ο υ                                               [  Α  2 ] 
              

6.     Κ ά τ ο ψ η       ∆ ω µ ά τ ω ν                                            [  Α  3 ]   
 
7.     Κ ά τ ο ψ η       ∆ ω µ ά τ ω ν   (υπερκατασκευές)           [  Α  3Α ] 
 
8.     Κ ά τ ο ψ η       Σ τ ε γ ώ ν                                                 [  Α  4 ] 
 
9.     Κ ά τ ο ψ η       Σ τ ε γ ώ ν       (υπερκατασκευές)            [  Α  4Α ] 

 
         10.     Τ ο µ έ ς                                                                             [  Α 5  ] 
 
          11.     Ο ψ ε ι ς                                                                             [   Α 6  ]  
   
          12.     Ο ψ ε ι ς                                                                             [   Α 7  ]  

 
          13.     Υπόστεγο  Νηπιαγωγείου                                                  [   Α 8  ]  
 
          14.   Π ί ν α κ α ς     Κ ο υ φ ω µ ά τ ω ν                                     [    Α 9   ] 
 
          15.    Ο ι κ ο δ ο µ ι κ έ ς    κ.τ.λ.    Λ ε π τ ο µ έ ρ ε ι ε ς              [  Λ  1   ]  
 
          16.    ∆ ι ά γ ρ α µ µ α      Ε κ σ κ α φ ώ ν                                    [   Α 0   ]  
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Γ .           Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Μ Η Χ Α Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ε Σ        Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ  

                                         ( Συνοπτική   Περιγραφή) 
 
 
 Γ.  1        Α λ ε ξ ι κ έ ρ α υ ν ο  
 
 Θα γίνει εγκατάσταση αλεξικέραυνου συστήµατος κλωβού µε  αγωγό 
συλλεκτήριο και  καθόδου µονόκλωνο από κράµα αλουµινίου  Al-Mg-Si διατοµής  
Φ8mm  και Φ10mm,  περιµετρική – θεµελιακή γείωση µε διατοµή χαλκού 70mm  και 
οι απαραίτητες  τριγωνικές γειώσεις. 
 
 Γ.  2        Α π ο χ έ τ ε υ σ η   Ο µ β ρ ί ων   
 
 Η  απορροή των όµβριων θα γίνει µε λούκια  ηµικυκλικής ή ορθογωνικής 
διατοµής, διαµέτρου 18 cm, από γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 8/10mm, τα δε 
κατακόρυφα τµήµατα θα γίνουν από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένη  3``.  Τα φρεάτια 
του δώµατος προβλέπονται µε µολυβδόφυλο.  
 
 Γ.  3        Α σ θ ε ν ή   Ρ ε ύ µ α τ α  
 
 Προβλέπεται εγκατάσταση τηλεφωνική και τηλεόρασης στα γραφεία στα 
εργαστήρια και στην βιβλιοθήκη καθώς και στον Χώρο Πολλαπλών χρήσεων. 
Ξεχωριστή τηλεφωνική γραµµή στο κυλικείο. Σύστηµα ασφάλειας  (συναγερµός)  
προβλέπεται στους παραπάνω χώρους.  Μεγαφωνική εγκατάσταση στον  χώρο 
πολλαπλών χρήσεων και  στον αύλειο χώρο. 
 
 Επίσης προβλέπεται  και  η κατασκευή πλήρους δοµηµένου  δικτύου  
µεταφοράς  ψηφιακών δεδοµένων  σε  όλους του χώρους του διδακτηρίου. 
 
 Επίσης  όλα  τα  συστήµατα  ασφαλείας , προειδοποίησης  κτλ  θα  είναι 
οπτικοακουστικά. 
  
 Γ.  4         Π υ ρ ο π ρ ο σ τ α σ ί α    
 
 Η πυροπροστασία του κτιρίου θα γίνει αφενός  µεν µε πυροσβεστήρες ξηρής 
σκόνης, φορητούς και οροφής,  αφετέρου  δε µε  ενεργητικό  σύστηµα (δίκτυο)  
πυρόσβεσης,  και µε πυρανιχνευτές που θα τοποθετηθούν στους επικίνδυνους 
χώρους,  σύµφωνα  µε  την  µελέτη, και  τις  σχετικές  διατάξεις.  
 
 Γ.  5        Υ δ ρ α υ λ ι κ ά    
 
 Οι αποχετεύσεις θα γίνουν µε πλαστικούς  σωλήνες PVC 6 at και πλαστικά 
σιφώνια, µέσω δε φρεατίων θα οδηγούνται τα λύµατα στον στεγανό βόθρο και από 
εκεί στο κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο της πόλης.   
 Η ύδρευση θα γίνει µε συνδυασµό πλαστικών σωληνώσεων µε 
σιδεροσωλήνες γαλβανισµένους όπως επίσης και το κεντρικό  δίκτυο άρδευσης του 
αυλείου χώρου.  
 Προβλέπεται  σύστηµα  άρδευσης  για  τον  περιβάλλοντα  χώρο. 




