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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ   ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ∆ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

Έργο: «Αθλητικές Εγκαταστάσεις στο Κρατικό Κτήµα Κατερίνης».     

 

 
 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 950.000,00€  

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, στα πλαίσια της κατασκευής του έργου 
«Αθλητικές εγκαταστάσεις στο Κρατικό Κτήµα Κατερίνης» θα προχωρήσει στην 
κατασκευή - αποπεράτωση αθλητικών εγκαταστάσεων σε χώρο που βρίσκεται στο ΟΤ 
365α της Πολεοδοµικής Ενότητας Εθνικού Σταδίου του ∆ήµου Κατερίνης, ιδιοκτησίας 
Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, το οποίο είναι χαρακτηρισµένο  «Χώρος Αθλητισµού», 
σύµφωνα µε την υπ’αριθµ. Τ.Π. 8443/94 απόφαση Νοµάρχη Πιερίας (ΦΕΚ 1072/∆/94). 
 

Η κατασκευή του έργου έχει σκοπό τον εκσυγχρονισµό των υφιστάµενων 
Αθλητικών Εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντα χώρου αυτών.  
 

Οι προαναφερόµενες αθλητικές εγκαταστάσεις αποτελούνται από τρία υπαίθρια 
γήπεδα. Συγκεκριµένα ενός γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 έκτασης 25Χ43=850,00µ2, 
ενός γηπέδου ποδοσφαίρου 8Χ8 έκτασης 38Χ50=1900,00µ2 και ενός γηπέδου 
καλαθοσφαίρισης έκτασης 21Χ34=714,00τ.µ, τα οποία είναι σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές της ΓΓΑ.  
 

Για τις ανάγκες των χρηστών της εγκατάστασης (αθλουµένων προπονητών, 
διαιτητών, διοίκησης κτλ) προβλέπεται η  κατασκευή ανεξάρτητου κτιρίου αποδυτηρίων 
που θα  απαρτίζεται από δύο χώρους αποδυτηρίων µε wc και ντούζ για δύο οµάδες, wc 
και ντουζ για ΑΜΕΑ για κάθε οµάδα, ένα ιατρείο, ένα γραφείο διοίκησης µε δυνατότητα 
χρήσης ως αποδυτήρια προπονητών ή και διαιτητών, και χώρους αποθήκευσης. Το 
κτίριο των αποδυτηρίων είναι ισόγειο,  εµβαδού 246,66 τ.µ., µε µικτό ύψος 4,35µ 
(6,20µ. µαζί µε την προσαύξηση της στέγης) και φέρει κεραµοσκεπή. 
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Για την εξυπηρέτηση των συνοδών και θεατών θα κατασκευαστεί κτίριο κιλικίου 
– αναψυκτηρίου. Το κτίριο θα είναι ισόγειο, εµβαδού 73,56 τ.µ., µε εξωτερικό ύψος 
3,25µ. (4,30µ. µαζί µε την προσαύξηση της στέγης) και φέρει κεραµοσκεπή.  

Οι είσοδοι στην εγκατάσταση θα είναι τρεις. Η κύρια στο βορειοανατολικό άκρο 
επί της οδού Λουκιανού, πεζών και οχηµάτων, µια δεύτερη στο νότιο άκρο επί της οδού 
Λουκιανού, δια µέσου του ΚΧ στάθµευσης, πεζούς και οχηµάτων µόνο σε περιπτώσεις 
έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήµατα κτλ) και για ευµεγέθη-ειδικά 
οχήµατα, (φορτηγά, γερανοφόρα κτλ) για τις ανάγκες συντήρησης της εγκατάστασης, 
και µια Τρίτη στο νότιο άκρο επί της οδού Ηπείρου, δια µέσου του υφιστάµενου ΚΧ 
στάθµευσης οχηµατών, για πεζούς σύµφωνα µε το σχέδιο ∆ιάγραµµα ∆όµησης – 
Περιβάλλοντος Χώρου της Μελέτης, µε την διαµόρφωση κατάλληλων υποστυλωµάτων 
για την ανάρτηση σιδερένιων θυρών, σχεδίου σύµφωνα µε τις υποδείξεις της 
επίβλεψης.  

 
Για τις ανάγκες άθλησης κατά τις νυκτερινές ώρες υπάρχει υποδοµή 

ηλεκτροφωτισµού που αποτελείται, για το µεν γήπεδο 8x8, από έξι πυλώνες (τρεις από 
κάθε πλευρά) ενώ για το γήπεδο 5 x 5 από τέσσερις (δύο σε κάθε πλευρά). Ο φωτισµός 
του περιβάλλοντος χώρου κατά τις νυκτερινές ώρες εξασφαλίζεται από µια σειρά 
σύγχρονων αυτόνοµων ηλιακών φωτιστικών που φέρουν φωτοβολταικό πάνελ  

 
Τέλος στον περιβάλλοντα χώρο της εγκατάστασης θα κατασκευαστούν – 

αποπερατωθούν οδοί, προσπέλασης στις εγκατάστασης, ασφαλτοστρωµένοι, 
πεζοδροµήσεις περιµετρικά των γηπέδων, κυβολιθόστρωση επιφανειών περιµετρικά 
των κτιρίων, επιφάνειες για χώρους πρασίνου καθώς και δίκτυο αποχέτευσης των 
όµβριων της εγκατάστασης.  

 
 
 

Αναλυτικά για τις ανάγκες του έργου θα εκτελεστούν οι τις κάτωθι εργασίες:  
 

1. Κατεδάφιση εκτεταµένων τµηµάτων της περίφραξης του οικοπέδου όπου αυτή 
δεν συµφωνεί µε τα όρια της ιδιοκτησίας σύµφωνα µε Πολεοδοµικό Σχέδιο 
καθώς και τιµήµατα αυτής επί των πεζοδρόµων όπου έχει αστοχήσει λόγω 
δράσεων τη ∆ηµοτικής Αρχής (αφαίρεση χωµατισµών για την κατασκευή 
αποχετευτικού δικτύου µε συνέπεια εκτεταµένων υποσκαφών και απόκλιση 
αυτής από την κατακόρυφο). Προ της καθαίρεσης θα προηγηθεί επιµελή 
αφαίρεση εκτεταµένων τµηµάτων του περιφράγµατος (σιδηρών γαλβανισµένων 
σωλήνων καθώς και τµηµάτων του συρµατοπλέγµατος) µε τις εντολές της 
επίβλεψης, µε σκοπό την επαναχρησιµοποίηση τους στα τµήµατα της νέας 
περίφραξης όπου αυτό είναι εφικτό. Η παραπάνω εργασία θα αποζηµιωθεί 
Απολογιστικά.  

 
2. Κατασκευή νέας περίφραξης που θα αποτελείται από έκκεντρο τοιχίο – θεµέλιο 

οπλισµένου σκυρόδεµα C16/20 µε ελάχιστο ελεύθερο ύψος τοιχίου 0,70µ και 
συνολικό ύψος του νέου περιφράγµατος (σταθερό τοιχίο-θεµέλιο συν ύψος 
στύλων - γαλβανισµένου συρµατοπλέγµατος) θα ξεπερνά την εξωτερική τελικά 
διαµορφωµένη στάθµη κατά 1,90µ ώστε να καλύπτει την απαίτηση για ελάχιστο 
ύψος περιφραγµάτων των αθλητικών εγκαταστάσεων 1,80µ.  

 
3. Κατασκευή σύγχρονων αποδυτηρίων εµβαδού 246,66τ.µ. και κυλικείου 

εµβαδού 73,66τ.µ., µε Η/Μ εγκαταστάσεις σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της 
Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού. Τα κτήρια θα αποτελούνται από φέρον 
οργανισµό οπλισµένου σκυροδέµατος, τοιχοποιίες από κοινούς οπτόπλινθους, 
επιχρίσµατα τριπτά κοινά εσωτερικά και πλήρης  σύστηµα θερµοµόνωσης 
(kelyfos) εξωτερικά, δάπεδα για το µεν κτήριο αποδυτηρίων από χλωριούχο 
πολυβινύλιο το δε κτίριο κιλικίου από κοινά πλακίδια, στους χώρους υγιεινής   
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κατάλληλα κεραµικά πλακίδια τόσο στο δάπεδο όσο και στους τοίχους, 
κουφώµατα αλουµινίου µε διπλούς υαλοπίνακες, στέγη από ξύλινο σκελετό, 
υγροµόνωση, και κεραµίδια επισµαλτοµένα. 

 
4. Κατασκευή Ξύλινης ∆ιακοσµητικής Πέργκολα από επεξεργασµένη ξυλεία δρυός 

για αρχιτεκτονικούς λόγους µεταξύ των κτιρίων   
 

5. Ανακατασκευή και επέκταση των προϋφισταµένων γηπέδων τένις σε νέο ενιαίο 
γήπεδο ποδοσφαίρου 8Χ8 κατόπιν εργασιών ανακατασκευής της υφιστάµενης 
οδοστρωσίας, κατασκευή ασφαλτικού τάπητα, και τοποθέτηση σύγχρονου 
συνθετικού χλοοτάπητα.  

 
6. Ανακαίνιση - αποπεράτωση του  υφισταµένου  γηπέδου καλαθοσφαίρισης, µε 

επεξεργασία της υφιστάµενης υποδοµής (δάπεδο σκυροδέµατος), κατασκευή 
νέου αυτοεπιπεδούµενου ακρυλικού δαπέδου κατάλληλου για basket, 
αποκατάσταση από φθορές (ταµπλό - στεφάνη) και επανατοποθέτηση των 
υφιστάµενων µπασκετών στην σωστή υψοµετρική απόσταση από το δάπεδο. 

 
7. Ανακαίνιση του υφιστάµενου γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 µε την τοποθέτηση 

συγχρόνου συνθετικού χλοοτάπητα  επί της υπάρχουσας υποδοµής (δάπεδο 
ασφαλτοσκυροδέµατος) 

 
8. Εργασίες συντήρησης - αποπεράτωσης των υφιστάµενων περιφραγµάτων των 

γηπέδων µε την συµπλήρωση των απαραίτητων σωλήνων (µετά των ειδικών 
συνδέσµων) στο σκελετό αυτών καθώς και την τοποθέτηση γαλβανισµένου 
συρµατοπλέγµατος και κατάλληλο δίχτυ πλαγιοκάλυψης. 

 
9. Εργασίες διαµόρφωσης - αποπεράτωσης του περιβάλλοντα χώρου της 

εγκατάστασης όπως συµπληρωµατικές κρασπεδώσεις και πλακοστρώσεις, 
ανακατασκευή υφιστάµενης οδοστρωσίας, κατασκευή στρώσης ασφαλτοτάπητα, 
κατασκευή πεζοδροµίων κυβολιθόστρωσης στο χώρο περιµετρικά των κτιρίων, 
εργασίες καθαρισµού των υφισταµένων ασφαλτοστρωµένων επιφανειών οπό 
χόρτα (ακµές ρείθρων πεζοδροµίων), µεταφορά – διάστρωση – εξοµάλυνση 
φυτικών γαιών που θα προκύψουν από τις εκσκαφές των θεµελίων των κτιρίων 
στους χώρους πρασίνου, διαγράµµιση για την οριοθέτηση των απαιτούµενων 
θέσεων στάθµευσης σύµφωνα µε την άδεια δόµησης.  

 
10. Αποπεράτωση των ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών για το φωτισµό των 

γηπεδικών εγκαταστάσεων και τον περιφερειακό φωτισµό του περιβάλλοντος 
χώρου που επιτυγχάνεται µε ηλιακά φωτιστικά, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις  της 
εποχής για πράσινη ενέργεια. 

 
11. Επέκταση και αποπεράτωση του υφιστάµενου εσωτερικού αποχετευτικού 

δικτύου απορροής των όµβριων της εγκατάστασης  
 

12. Φυτεύσεις και διαµόρφωση χώρου πρασίνου στην απαιτούµενη από την άδεια 
δόµησης έκταση. 
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Α.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

• ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ - Περίφραξη Εργοταξίου 
Ο χώρος του εργοταξίου είναι ήδη περιφραγµένος µε την υφιστάµενη περίφραξη. Αν 
απαιτηθεί η αρχική καθαίρεση τµηµάτων αυτής, τότε κατασκευάζονται εργοταξιακό 
περίφραγµα από αδιαφανή πανέλα ύψους 2m από γαλβανισµένη λαµαρίνα, χωρίς 
επικίνδυνες ακµές ή εξέχοντα στοιχεία, προκειµένου να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των 
διερχοµένων. Παράλληλα µε την κατασκευή της περίφραξης, πρότυπη πινακίδα µε τα 
στοιχεία του έργου και πινακίδες σήµανσης εργοταξίου τοποθετούνται σε εµφανή θέση. 
Οι παραπάνω εργασίες εκτελούνται άµεσα µετά την υπογραφή σύµβασης του έργου. Σε 
περίπτωση κατάληψης πεζοδροµίου ή οδού οι εργασίες ξεκινούν µετά την έκδοση της 
κατάλληλης άδειας από τον αρµόδιο ∆ήµο ή την Τροχαία. 
Σύµφωνα µε την: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00. 
 

• ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 
Περιλαµβάνονται εργασίες για την καθαίρεση τµηµάτων της υφιστάµενης περίφραξη του 
οικοπέδου που έχουν αστοχήσει λόγω υποσκαφής µετά την αφαίρεση όγκων 
χωµατισµών από τη δηµοτική αρχή για την κατασκευή των έργων αποχέτευσης των 
παρακείµενων πεζοδρόµων  
Σύµφωνα µε τις: 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-01, 1501-15-02-02-02, 1501-15-01-03-00, 1501-15-02-01-
01, 1501-15-03-03-00 
 
 

• ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ   
Περιλαµβάνονται εργασίες γενικών εκσκαφών για θεµελίωση τόσο των κτιρίων όσο και 
της περίφραξης του οικοπέδου, επιχώσεις µε προϊόντα εκσκαφών των ανωτέρω τόσο 
στα σκάµµατα των κτιρίων όσο και για τη διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. 
Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό λατοµείου, κατασκευής στρώσεων βάσης για 
την αποπεράτωση των δρόµων εντός της εγκατάστασης, καθώς και την υποδοµή της 
επέκτασης του γηπέδου 8x8.  
Σύµφωνα µε τις: 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-03-00-00, 1501-02-04-00-00, 1501-02-05-00-00, 1501-02-06-00-
00, 1501-02-07-01-00, 1501-02-07-02-00 1501-02-07-05-00, 1501-05-03-03-00  
 
 
• ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ  
Γενικά  
Σε όλα τα έργα οπλισµένου σκυροδέµατος ισχύουν και λαµβάνονται υπ’ όψιν οι παρακάτω 
κανονισµοί και παρατηρήσεις:  
Προδιαγραφές στατικών µελετών (κτιριακών έργων) Π.∆. 696/8-10-1974  
Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός Ε.Α.Κ. 2000 (Υ.Α. ∆17α/141/3/ΦΝ 275,Φ.Ε.Κ. 2184/Β/20-
12-1999) µε τις τροποποιήσεις του (Φ.Ε.Κ. 1154 / Β/12-08- 2003, Φ.Ε.Κ. 781/Β/18-06-2006)  
Ελληνικός Κανονισµός Οπλισµένου Σκυροδέµατος ΕΚΟΣ 2000,(Υ.Α.∆17α/116/4/ΦΝ 429 Φ.Ε.Κ. 
1329/Β/6-11-2000) µε τις τροποποιήσεις του Φ.Ε.Κ. 1153/Β/12-08-2003, Φ.Ε.Κ. 447/Β/5-
03/2004, Φ.Ε.Κ. 576/Β/28-042005)  
Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος ΚΤΣ 97 (Υ.Α. ∆14/19164, Φ.Ε.Κ.315Β’/17-04-1997) και 
τις τροποποιήσεις του (Απόφαση ∆14/50504 Φ.Ε.Κ.537/Β/01-05-2002)  
Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµένου Σκυροδέµατος ΚΤΧ 2000,(Φ.Ε.Κ. 381/Β’/24-03-
2000)  
Έλεγχος τεχνικών χαρακτηριστικών χαλύβων οπλισµού (Απόφαση 9529/645,Φ.Ε.Κ. 649/Β/24-05-
2006) πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 10080, ΕΛΟΤ 1421-2, ΕΛΟΤ1421-3  
Νέος Κανονισµός Τεχνολογίας χαλύβων οπλισµένου Σκυροδέµατος ΚΤΧ 2008 Ελληνικός 
Κανονισµός Φορτίσεως ∆οµικών Έργων (Φ.Ε.Κ. 325Α/1945)  
Ευρωκώδικες ΕΝ 1991 - ΕΝ 1998  
Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός ΝΟΚ Ν.4047 (ΦΕΚ 79Α/09-04-2012) σε αντικατάσταση του Γενικού 
Οικοδοµικού Κανονισµού ΓΟΚ Ν. 1577 (Φ.Ε.Κ. 210Α/18-12-1985) µε τις τροποποιήσεις του (ΓΟΚ 
Ν.1772-Φ.Ε.Κ. 91Α/13-05-1988, ΓΟΚ Ν.2831 Φ.Ε.Κ. 140Α/13-06-2000)  
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Κτιριοδοµικός Κανονισµός (Απόφαση 3046/304/30-01-1989-ΦΕΚ 59∆) µε τις τροποποιήσεις του 
(Απόφαση 49977/3068/27/30-06-1989-Φ.Ε.Κ. 535Β, Απόφαση 10256/1926/26.3/21-04-1997, 
Απόφαση 59283/2/4-07-2002 -Φ.Ε.Κ. 558∆, Απόφαση 12472/21.3/05-04-2005-Φ.Ε.Κ. 366∆)  
Κανονισµός Πυροπροστασίας Κτιρίου Π.∆. 71/17-02-1988 (Υ.Α. 81813/5428/1993 Φ.Ε.Κ. 
6475/Α)  
Για την κατασκευή των στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος Θα χρησιµοποιούνται, απαραίτητα, 
αποστάτες σιδηρού οπλισµού, από καλής ποιότητας πλαστικό, για την επίτευξη της επιθυµητής 
επικάλυψης οπλισµού που προβλέπεται από τον κανονισµό.  
 
Περιλαµβάνονται εργασίες για την  

α. κατασκευή στοιχείων σκυροδέµατος ποιότητας C12/15 ως µπετόν καθαριότητας στη 
βάση των πάσης φύσεως θεµελίων από οπλισµένο σκυρόδεµα σε όλη την επιφάνεια των 
θεµελίων, καθώς και ως δάπεδα υπό των πεζοδροµίων και γενικά δαπέδων αυλειου 
χώρου όπου προβλέπονται να επιστρωθούν µε οποιουδήποτε είδος επίστρωση (εκτός 
από ασφαλτοτάπητα) σύµφωνα µε τις ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00, 1501-01-01-03-00, 
1501-01-01-05-00 

β. κατασκευή στοιχείων σκυροδέµατος ποιότητας C16/20 των θεµελίων και των τοιχίων της 
περίφραξης, πρεκιών, σενάζ, ποδιών, στέψεων πλινθοδοµών, τυχόν στηθαίων, ραµπών, 
λοιπών µικροκατασκευών (ρείθρα, διακοσµητικές κατασκευές, πάγκων καθιστικών, 
βρύσες κτλ) περιβάλλοντος χώρου. σύµφωνα µε τις ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00, 1501-
01-01-03-00, 1501-01-01-05-00 

γ. κατασκευή στοιχείων σκυροδέµατος ποιότητας C20/25 του φέροντος οργανισµού των 
κτιρίων σύµφωνα µε τις ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00, 1501-01-01-03-00, 1501-01-01-
05-00 

 
 

• ΣΙ∆ΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ  
Γενικά  
Σε όλα τα έργα οπλισµένου σκυροδέµατος οι σιδηροί οπλισµοί θα είναι σύµφωνα µε το 
Φ.Ε.Κ. 649/Β/24-05-2006. (Έλεγχος τεχνικών χαρακτηριστικών χαλύβων οπλισµένου 
σκυροδέµατος) Όλοι οι σιδηροπλισµοί θα καλύπτονται µε σκυρόδεµα προβλεπόµενου 
πάχους από τον ΕΚΩΣ 2000.  
 
Περιλαµβάνονται εργασίες για τον οπλισµό των στοιχείων σκυροδέµατος τόσο των 
κτιρίων όσο και των λοιπών κατασκευών οπλισµένων σκυροδεµάτων µε τη χρήση 
σιδηρών οπλισµών Β500C και πλέγµατα Τ131 σύµφωνα µε την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-
01-00 
 
• ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ 
Προβλέπονται στη µορφή και τις διατάξεις που καθορίζονται στην στατική και 
αρχιτεκτονική µελέτη για τον εγκιβωτισµό των πάσης φύσεως διαστρωµένων 
σκυροδεµάτων. Θα κατασκευαστούν έτσι ώστε να φέρουν ασφαλώς το βάρος του 
σκυροδέµατος, µετά του όποιου σιδηρού οπλισµού του, καθώς και των 
κυκλοφορούντων φορτίων, των δονήσεων κ.λ.π., κατά τη διάρκεια της διάστρωσης. 
Απαγορεύεται απόκλιση από την κατακόρυφο και την οριζόντια µεγαλύτερη από ένα τοις 
χιλίοις. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται ανακατασκευή του ξυλοτύπου ή και 
κατεδάφιση του αντίστοιχου στοιχείου σκυροδέµατος, εφόσον η κακοτεχνία έγινε 
αντιληπτή µετά τη διάστρωση. Στις θέσεις επαφής φερόντων κατακόρυφων στοιχείων µε 
µη φέροντα τοιχώµατα θα τοποθετηθεί υλικό, π.χ. φύλλο πλαστικό, για να αποφεύγεται 
η συνεργασία τους, όταν αυτό επιβάλλεται για λόγους αντισεισµικής συµπεριφοράς. Σε 
περίπτωση ανεπίχριστων επιφανειών, στη θέση επαφής θα διαµορφώνεται σκοτία. Θα 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον ξυλότυπο, ώστε µε ευθύνη του Αναδόχου να 
προβλεφθούν όλες οι διελεύσεις των Η/Μ εργασιών ή άλλων οικοδοµικών εργασιών, 
έτσι που να εξασφαλίζεται το επιθυµητό αποτέλεσµα, και να αποφεύγονται διατρήσεις εκ 
των υστέρων (ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΟΤΙΕΡΑΣ).  
ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ µε βάση τους ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00,1501-01-05-00-00  
 
ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΑΝΕΠΙΧΡΙΣΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ προβλέπονται στις θέσεις 
που οι επιφάνειες σκυροδέµατος θα παραµείνουν ανεπίχριστες, σύµφωνα µε τη µελέτη. 
µε βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-00-00  
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• ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ - ΣΕΝΑΖ  

Γενικά 
Οι τοιχοποιίες θα κατασκευασθούν µε διάκενους οπτόπλινθους. µε έτοιµο κονίαµα 
κτισίµατος παραδιδόµενο σε σιλό ή µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1:2,5 των 150 Kgr 
τσιµέντου ανά m3 κονιάµατος. Όλες οι τοιχοποιίες θα ενισχύονται µε οριζόντιες ζώνες 
σενάζ µε 4Φ10 και συνδετήρες Φ8/20, πλάτους όσο το πάχος του τοίχου και ύψους 
15cm, σύµφωνα µε την µελέτη. Οι ζώνες αυτές θα  κατασκευάζονται στους εξωτερικούς 
τοίχους συνεχείς στο ύψος των ποδιών και των πρεκιών των παραθύρων. Στις 
περιπτώσεις τοίχων µε ελεύθερη κατακόρυφη απόληξη, τα σενάζ κατασκευάζονται στο 
µέσο, περίπου, του ύψους των τοίχων. 
Οι εσωτερικοί τοίχοι θα είναι πάχους 12 εκ. µε εφαρµογή επιχρίσµατος 2 εκ. 
εκατέρωθεν, ενώ οι εξωτερικές τοιχοποιίες θα είναι πάχους 20 εκ. σύµφωνα µε τα 
σχέδια και την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-03-01-00 
 
• ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 
Εξωτερικά οι επιφάνειες των κτιρίων  επιστρώνεται µε έγχρωµη πάστα ρητινούχου 
επιχρίσµατος επιλογής του συστήµατος εξωτερικής (kelyfos) Θερµοµόνωσης. Εσωτερικά 
επιχρίσµατα, όπου προβλέπονται, θα κατασκευασθούν τριπτά τριβιδιστά, µε 
τσιµεντοκονίαµα των 450 χγρ. Τσιµέντου σε τρεις στρώσεις, ενώ στις κατακόρυφες 
ακµές θα τοποθετηθούν γωνιόκρανα προστασίας. Επίσης στις οροφές (ταβάνια) των 
χώρων προβλέπεται η τοποθέτηση δικτυωτού µεταλλικού ελάσµατος (µετάλ 
ντεπλουαγέ) για την συγκράτηση των επιχρισµάτων. Στις εργασίες περιλαµβάνεται η 
προετοιµασία των επιφανειών και πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τα σχέδια και την 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-03-01-00 
 
• ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Φ.Ο. - ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ 
Στις επιφάνειες των εξωτερικών τοιχοποιιών και στοιχείων του Φ.Ο. γίνεται εφαρµογή 
εξωτερικού συστήµατος θερµοµόνωσης (kelyfos) από γραφιτούχα πολυστερίνη πάχους 
8 εκ. σύµφωνα την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-04 σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη. 

 

• ΣΤΕΓΗ  
Η επιστέγαση των κτιρίου θα γίνει µε ξύλινη δίριχτη κεραµοσκεπή πάνω στην πλάκα 
οροφής του  κτιρίου και θα επικαλύπτεται µε επικεράµωση από  κεραµίδια ρωµαϊκού 
τύπου σύµφωνα µε τη µελέτη και την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-05-01-00 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

• ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ  
Εσωτερικά κτιρίου 
Όλα τα εσωτερικά δάπεδα θα είναι συνεπίπεδα και δεν θα παρουσιάζουν απολύτως 
καµία διαφορά κατά την µετάβαση από τον ένα χώρο στον άλλο ή από το ένα είδος στο 
άλλο. Παντού θα γίνει επίστρωση µε τσιµεντοκονία τριών στρώσεων, για την απόκτηση 
λείων και συνεπίπεδων επιφανειών και τη διαµόρφωση των κλίσεων στους υγρούς 
χώρους σύµφωνα µε τις  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00, 1501-01-01-03-00, 1501-01-01-
05-00  
 
Όλα τα δάπεδα του κτιρίου αποδυτηρίων και του κτιρίου αναψυκτηρίου, πλην των 
χώρων υγιεινής, θα επιστρωθούν µε τάπητες, από χλωριούχο πολυβινύλιο ενδεικτικού ή 
ισοδύναµου τύπου NERA CONTRACT WOOD GERFLOR, µε διασφάλιση ποιότητας ISO 
9001 και πάχους 2,25mm που θα καταλήγουν ενιαία σε κατακόρυφα σοβατεπιά ύψους 
8εκ. στους περιµετρικούς τοίχους σε απόχρωση του  θα επιλεγεί από την υπηρεσία και 
σύµφωνα µε την  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-06-02 
  

Τα δάπεδα των χώρων όπου γίνεται συστηµατική χρήση νερού (καταιονητήρες - wc) θα 
στεγανοποιηθούν µε διπλή επάλειψη ελαστοµερούς ασφαλτικού γαλακτώµατος η οποία 
θα γυρίσει 15 εκ. πάνω από το δάπεδο στους περιµετρικούς τοίχους. Στους χώρους των 
WC θα επιστρωθούν κεραµικά πλακίδια αντιολισθητικά. Οι τοίχοι των χώρων υγιεινής θα 
επενδυθούν µε πλακίδια πορσελάνης σύµφωνα µε την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-02-00 
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Εξωτερικά κτιρίου 
Οι εξωτερικοί  Ηµιυπαίθριοι Χώροι του κτιρίου των αποδυτηρίων θα επιστρωθούν µε 
µάρµαρο σκληρό πάχους 2 εκατοστών µε αναλογία πλακών 5τεµ/µ2., ο χώρος 
περιµετρικά των κτιρίων και τις επέκτασης των γηπέδων (όπου απαιτηθεί) θα επιστρωθεί 
µε λευκές τσιµεντόπλακες διαστάσεων 40χ40 εκ και πάχους 3,5 εκ. και γενικά στον 
αύλειο χώρο θα κατασκευασθούν διάδροµοι και επιφάνειες από κυβόλιθους 
σκυροδέµατος σύµφωνα µε τη µελέτη και την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-03-00 
 
Οι επιφανιες των γηπέδων 8χ8 και 5χ5 θα επιστρωθούν από συνθετικό χλοοτάπητα 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη µελέτη και την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-06-01 
 
Η επιφάνεια του γηπέδου µπάσκετ θα επιστρωθεί από αυτοεπιπεδουµενο ακρυλικό 
δάπεδο κατάλληλο για γήπεδα εξωτερικών χώρων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη µελέτη 
και την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-06-02 

 
• ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ  
Προβλέπονται εργασίες  για την υγροµόνωση δαπέδων των µπαζόπλακων, των 
περιµετρικών τοιχίων των κτιρίων και της µόνωσης της στέγης αυτών σύµφωνα µε τις 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-01-01, 1501-03-06-01-02, 1501-08-05-01-02  
 

• ΚΡΑΣΠΕ∆Α 
Προβλέπονται εργασίες σύµφωνα µε τη µελέτη για την διαµόρφωση επιφανειών του 
περιβάλλοντος χώρου σύµφωνα µε την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-01-00 
 

 
• ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ 
Όλες οι παρακάτω εργασίες προβλέπονται από σκληρό µάρµαρο Κοζάνης: 
α. Στα παράθυρα θα τοποθετηθούν ποδιές από µάρµαρο σκληρό προέλευσης Κοζάνης, 
προκειµένου να τοποθετηθούν τα κουφώµατα Οι ποδιές όλων των παραθύρων θα είναι 
από µάρµαρο πάχους 2 εκ.  µε ποταµό (νεροσταλάκτη) , διαµόρφωση µουρλού  και 
ελαφρά κλίση προς τα έξω. 
β. Τα κατώφλια των  εξωτερικών θυρών θα είναι από µάρµαρο πάχους 2εκ. και πλάτους 
όσο η εκάστοτε τοιχοποιία 
Όλες οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τις ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-03-
00, 1501-03-07-04-00 
 

• ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
α .Οι εσωτερικές πόρτες θα είναι ξύλινες πρεσσαριστές, από ξυλεία τύπου Σουηδίας  µε 
κάσσα στη διάσταση της αντίστοιχης τοιχοποιίας, µε επένδυση από φαινοπλαστικά 
φύλλα. 
β . Τα αποδυτήρια θα εξοπλισθούν, µε ξύλινους πάγκους µε µεταλλικό σκελετό και 
σιδερένια ερµάρια αποδυτηρίων έξι θέσεων επιλογής της επίβλεψης.  
γ. Στο αναψυκτήριο θα τοποθετηθούν, ερµάρια δαπέδου και τοίχου και πάγκος από 
άκαυτη φορµάικα τύπου duropal. 
Όλες οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τη µελέτη του έργου Όλες οι 
παραπάνω εργασίες θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τις ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-03-00, 
1501-03-07-04-00 
 

• ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ  
α. Οι εξωτερικές πόρτες του κτιρίου θα είναι αλουµινίου, µε υαλοπίνακες. 
β. Η εξωτερική πόρτα του WC επισκεπτών του αναψυκτηρίου θα είναι θα είναι 
αλουµινίου χωρίς υαλοπίνακες. 
γ. Τα υαλοστάσια και οι υαλόθυρες θα είναι αλουµινίου, αποτελούµενα από 
θερµοµονωτικά προφίλ συµφωνα µε την εγκερκιµένη τεχνική µελέτη. 
Γενικώς όλα τα εξωτερικά κουφώµατα θα είναι εφοδιασµένα µε τις κατάλληλες 
κλειδαριές, χερούλια, σούστες, όπου απαιτούνται, καθώς και µε µηχανισµούς 
ανοίγµατος, ασφαλείας και ανάκλησης. Θα πληρούν τους κανονισµούς θερµοµόνωσης 
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και όπως ορίζονται από τη µελέτη Κανονισµό Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων, θα 
φέρουν σήµανση CE και θα συνοδεύονται από τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις για την 
έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης. Η κατασκευή και  τοποθέτηση θα γίνει 
από εξειδικευµένο συνεργείο σύµφωνα µε την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00 που τελεί σε 
αναστολή. 
 

• ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΙΚΑ 
Σιδηρές κατασκευές (θυρίδες) θα κατασκευαστούν στις τοιχοποιίες (υπό των σκεπών) 
στις δυτικές όψεις για την πρόσβαση στους στεγασµένους χώρους . Επίσης Σιδηρά 
Κιγκλιδώµατα από γαλβανισµένο χάλυβα θα τοποθετηθούν τόσο για την αποκατάσταση 
τµηµάτων της περίφραξης των γηπέδων όσο και στο περίφραγµα του οικοπέδου και µε 
την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-01-00. 
 

• ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
α. Με υδρόχρωµα τσίγκου και κόλλας θα βαφούν οι οροφές όλων των χώρων των 
κτιρίων, σε δύο στρώσεις χωρίς προηγούµενο σπατουλάρισµα.  
β. Όλες οι εξωτερικές επιφάνειες των κτιρίων θα επιχριστούν µε έγχρωµα ακρυλικές  
πάστες εξωτερικού χώρου.  
γ. Όλοι οι υπόλοιποι εσωτερικοί χώροι θα βαφούν µε κοινό πλαστικό χρώµα 2 
στρώσεων, χωρίς προηγούµενο σπατουλάρισµα. 
δ. Οι σιδηρές κατασκευές µετά την απαιτούµενη προετοιµασία, θα διαστρωθούν µε 
αντιδιαβρωτικό υπόστρωµα και θα ελαιοχρωµατισθούν σε δύο στρώσεις. 
ε. Τα εµφανή σκυροδέµατα θα ασταρωθούν και θα βαφούν µε τσιµεντόχρωµα 
επιφανειών σκυροδέµατος , τουλάχιστον σε δύο στρώσεις. 
στ. Οι ξύλινες κατασκευές της διακοσµητικής πέργκολας θα βαφούν µε µυκητοκτόνα και 
αντιδιαβρωτικά υλικά  
Όλες οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τη µελέτη του έργου Όλες οι 
παραπάνω εργασίες θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τις ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-01-00, 
1501-03-10-02-00, 1501-03-10-03-00, 1501-03-10-05-00 
 
 

• ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ 
Σε όλα τα κουφώµατα θα τοποθετηθούν διπλοί υαλοπίνακες κατάλληλου πάχους 
σύµφωνα µε τη µελέτη ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, και τους χώρους υγιεινής οι 
υαλοπίνακες αµµοβολούνται στην εσωτερική τους επιφάνεια, σύµφωνα µε τις ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501-03-08-07-02 
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Β.ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1. Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
2. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

3. Ε ΓΚ ΑΤ Α ΣΤ ΑΣ Ε Ι Σ  Ψ Υ Ξ Η Σ  –  Θ Ε ΡΜ ΑΝ ΣΗΣ  
4. Ε ΓΚ ΑΤ Α ΣΤ ΑΣ Η    Ι Σ ΧΥ ΡΩ Ν  ΡΕΥ Μ ΑΤ Ω Ν  

5. Θ ΕΜ Ε ΛΕ Ι ΑΚ Η  Γ Ε Ι ΩΣ Η  
6. Ε ΓΚ ΑΤ Α ΣΤ ΑΣ Η  ΑΣ Θ ΕΝ ΩΝ  ΡΕΥ Μ ΑΤ Ω Ν  

7. Α Π ΟΛ Ο Γ Ι ΣΤ Ι Κ Ε Σ  Ε Ρ ΓΑ Σ Ι ΕΣ  
 

1 .  Υ∆ΡΑΥΛ Ι ΚΗ  ΕΓΚΑΤΑΣ ΤΑΣΗ  
 
 Γίνεται παροχή νερού του δικτύου της πόλης σε όλες τις εγκαταστάσεις που 
προβλέπονται για υδροδότηση, όπως φαίνεται στα αντίστοιχα σχέδια και στην τεχνική 
περιγραφή της υδραυλικής µελέτης. 
 Οι µετρητές του παρεχόµενου νερού για την ύδρευση τόσο για το κτίριο των 
αποδυτηρίων όσο και για το κυλικείο, θα τοποθετηθούν σε φρεάτια στα όρια του οικοπέδου. 
Στα ίδια φρεάτια θα τοποθετηθούν οι κεντρικές δικλείδες (βάνα) 2’’ όπως φαίνονται στο 
σκαρίφηµα που ακολουθεί.. Για την παροχή από τον µετρητή µέχρι τον κεντρικό συλλέκτη, θα 
χρησιµοποιηθεί σωλήνας ΡΡ σύµφωνα µε την µελέτη. 

 
 
  Το εξωτερικό δίκτυο άρδευσης θα κατασκευαστεί από σωλήνες FASER ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ 
ΡΝ20 ενώ της εξωτερικής βρύσης και το εσωτερικό δίκτυο από τον συλλέκτη προς τις 
καταναλώσεις θα κατασκευαστεί  µε ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 1501-04-01-
04-01 και τη τεχνική µελέτη ύδρευσης. Οι σωλήνες από ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ θα είναι 
κατασκευασµένοι σύµφωνα µε το πρότυπο  ΕΝ ISO 15874 και θα υπάρχει σχετική 
πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα καθώς και πιστοποιητικό καταλληλότητας πόσιµου 
νερού. 
 Το εξωτερικό δίκτυο θα εγκιβωτιστεί σε άµµο 35 εκ. και θα µπει πλέγµα επισήµανσης η 
τιµή περιλαµβάνεται στο τιµολόγιο. 
  Οι συνδέσεις για το εξωτερικό δίκτυο θα γίνουν ως εξής: 
ΡΡ ΡΝ20 DN15 για τη βρύση εξωτερικά του κτιρίου  
FASER ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΡΝ20 DN 40 από το συλλέκτη για την άρδευση  
Θα τοποθετηθούν επίσης: 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ  µιξης ΚΡΥΟΥ – ΖΕΣΤΟΥ για τους νιπτήρες και τα ντουζ 
ΕΙ∆Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ στις τουαλέτες  

ΕΙΣΟ∆ΟΣ 
ΑΠΟ ΤΟ 
∆ΙΚΤΥΟ 

Μ 
ΡΡ 

ΡΡ ΠΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 
ΒΡΥΣΕΣ 

ΡΡ ΠΡΟΣ 
ΚΤΙΡΙΑ 

FASER ΠΡΟΣ 
ΑΡ∆ΕΥΣΗ 

Ειδικό τµχ από ΡΡ 
ή µεταλλικό καταλ. 
για ποσιµο νερό 
(συλλέκτης) 
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 Από τον συλλέκτη για την ύδρευση κτιρίου κατευθύνεται σωλήνας ο οποίος διακλαδίζεται 
και από αυτόν αναχωρούν οι γραµµές προς τους χώρους υγιεινής και στην αποθήκη – 
πλυντήριο. 
 

Επίσης δεν υπάρχει ιδιαίτερη απαίτηση σε παροχή νερού για τα φυτά καθότι το 
σύστηµα άρδευσής τους θα συνδέεται τοπικά µε την παροχή του νερού και µε εξωτερικές 
βρύσες. 
 Όλες οι εξωτερικές σωληνώσεις θα εγκιβωτιστούν µε άµµο πάχους 35εκ. και στη 
συνέχεια µε προϊόντα εκσκαφής. Στα τµήµατα των σωληνώσεων κάτω από δρόµους µετά τον 
εγκιβωτισµό τους µε άµµο θα γίνει επίχωση µε τα υλικά που προβλέπονται στις υπόλοιπες 
µελέτες. 
Η υφιστάµενη εξωτερική βρύση πόσιµου νερού, θα µεταφερθεί από τη θέση που βρίσκεται 
στην θέση που ορίζεται από τα σχέδια και για τη παροχή νερού θα χρησιµοποιηθεί σωλήνας 
κατάλληλος για πόσιµο νερό. Επίσης θα τοποθετηθούν βάνες 1 1/4".  . 

1 . 1 . 1 .  Παροχή ζεστού νερού  
 Για την τροφοδοσία των καταναλώσεων µε ζεστό νερό τοποθετούνται στο χώρο της 
στέγης ηλιακοί θερµοσίφωνες (µόνο οι συλλέκτες θα είναι επί των κεραµιδίων ενώ το boiler 
θα είναι εσωτερικά στην ταράτσα) οι οποίοι θα δίνουν ζεστό νερό στις τουαλέτες, στα ντουζ 
και γενικά στα σηµεία που φαίνονται στα σχέδια. Οι ηλιακοί θερµοσίφωνες θα µπορούν να 
λειτουργήσουν και µε ηλεκτρικό ρεύµα (διπλής ενεργείας).  

Η τροφοδοσία στο κτίριο των αποδυτηρίων µε ζεστό νερό θα γίνει µε 2 ηλιακούς 
θερµοσίφωνες διπλής ενεργείας των 200 λίτρων (το ελάχιστο) έκαστος για τα αποδυτήρια 
των οµάδων και µε 1 ηλικακό θερµοσίφωνα διπλής ενεργείας των 120 λίτρων (το ελάχιστο) 
για τους διαιτητές. Για το κυλικείο θα τοποθετηθεί ένας θερµοσίφωνας διπλής ενεργείας των 
80 λίτρων (το ελάχιστο). Η συνολική επιφάνεια των συλεκτών θα είναι κατ’ελάχιστο 2,4m2 
στο κυλικείο και 4,8m2 στα αποδυτήρια. 
Οι θερµιοσίφωνες θα είναι σύµφωνοι µε τη µελέτη και µε τις οδηγίες της επίβλεψης. Θα 
παρέχεται 10ετής γραπτή εγγύηση στα Μπόιλερ Glass και 15ετής στους συλλέκtες και 
συνοδεύονται απο όλες τις διεθνείς πιστοποιήσεις (Solar Keymark, ISO, CE) που διέπουν την 
ορθή λειτουργία των ηλιακών συστηµάτων,   

1 . 1 . 2 .  Υπολογισµοί δικτύου ύδρευσης 
Όπως φαίνονται στην τεχνική έκθεση της ύδρευσης. 
 

1 . 1 . 3 .  Είδη Κρουνοποιίας 
Θα τοποθετηθούν και στα δύο κτίρια, είδη υγεινής της απολύτου εγκρίσεως της 
Υπηρεσίας και σύµφωνα µε τις οδηγίες της Επίβλεψης. 
Οι µπαταρίες λουτρού θα είναι µίξης ζεστού – κρύου νερού, θα είναι µίκτες µε ένα 
βερνιέρο. Η ρύθµιση της ροής θα γίνεται µε µετακίνηση στην κάθετο, ενώ η ρύθµιση 
της θερµοκρασίας µε κίνηση στην οριζόντια διεύθυνση.  
Τα προϊόντα κρουνοποιίας θα είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του ISO 9001 και 
το Ευρωπαϊκό Πρότυπο µε τον κωδικό ΕΝ 29001, καθώς επίσης και µε τα πρότυπα 
ISO 228, 3822, EN 200, 248 και 1254 και θα καλύπτονται από εγγύηση 5 ετών. 

1 . 2 .  Εγκαταστάσεις Αποχέτευσης Ακαθάρτων 

1 . 2 . 1 .  Όσα περιλαµβάνονται στις εγκαταστάσεις αποχέτευσης ακαθάρτων 
 Οι αποχετεύσεις των λυµάτων περιλαµβάνουν: 

• Το κεντρικό δίκτυο αποµάκρυνσης των λυµάτων του κτιρίου (κατακόρυφοι και 
οριζόντιοι αγωγοί, φρεάτια κ.λπ.). 

• Το δίκτυο αποχέτευσης λυµάτων από τους υδραυλικούς υποδοχείς χώρων υγιεινής 
κ.λπ.. 

• Τα είδη υγιεινής θα είναι από υαλώδη πορσελάνη, θα παράγονται σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών προδιαγραφών, όπως αυτές περιγράφονται στα ΕΝ31, 
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ΕΝ32, DIN1386, DIN19541, EN35, EN36, EN14528, EN33, EN34, EN37, EN38, 
EN997, EN80, DIN19542 και συνοδεύονται από την σήµανση CE, όπου αυτή 
εφαρµόζεται σύµφωνα µε την οδηγία ΕΝ997. Επίσης, η διαδικασία παραγωγής έχει 
πιστοποιηθεί µε το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά προϊόντων πορσελάνης θα πληρούν τα κάτωθι 
χαρακτηριστικά: 
1. Υδατοαπορροφητικότητα <0,5% 
2. Θερµοκρασία όπτησης 1200ºC - 1220ºC 
3. Αντοχή σε οξέα, βάσεις, ζεστό νερό, επίδραση λεκέδων, απότριψη, θερµικά shocks 
4. Αντοχή σε κάµψη (500kg/cm2) 
 
Τα πλαστικά προϊόντα (π.χ. καλύµτα λεκάνων) θα είναι σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού / Ελληνικού Προτύπου ΣΕΠ 1044/89 και καλύπτονται 
από εγγύηση 2 ετών. Ειδικότερα, οι λεκάνες θα είναι χαµηλής πίεσης και τόσο αυτές 
όσο και τα καζανάκια θα είναι από υαλώδη πορσελάνη τύπου IDEAL STANDARD ή 
συναφή µε εξαρτήµατα ΙΝΟΧ  της απολύτου εγκρίσεως της Επίβλεψης. 
 

 Η αποχέτευση των λυµάτων των υδραυλικών υποδοχέων θα γίνει µε βαρύτητα. Οι 
βασικές αρχές που πρέπει να ακολουθηθούν για τις αποχετευτικές εγκαταστάσεις 
αναγράφονται στη συνέχεια. 

1 . 2 . 2 .  Αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων 
Τα ακάθαρτα νερά συλλέγονται από δίκτυο οριζόντιων σωληνώσεων σε φρεάτια 

συγκέντρωσης εξωτερικά του κτιρίου, στον αύλειο χώρο. 
  Από το τελικό φρεάτιο οδηγούνται τα λύµατα µέσω µηχανοσίφωνα και βαλβίδας 
αερισµού (µίκα) στο αποχετευτικό δίκτυο της πόλης. 
  Όλες οι σωληνώσεις εντός του κτιρίου θα είναι οι συνηθισµένες πλαστικές για οικιακή 
αποχέτευση κατά ΕΛΟΤ 686 κατάλληλης διαµέτρου, ενώ οι εξωτερικές µεταξύ των φρεατίων 
και προς την αποχέτευση θα είναι πλαστικές PVC σειρά 41 εγκιβωτισµένες µε άµµο. 

1 . 3 .  Εγκαταστάσεις αποχέτευσης οµβρίων 

1 . 3 . 1 .  Όσα περιλαµβάνονται στις εγκαταστάσεις αποχέτευσης οµβρίων 
Η αποχέτευση των οµβρίων περιλαµβάνει: 

• Τους οριζόντιους και κατακόρυφους σωλήνες αποχέτευσης της στέγης 

1 . 3 . 2 .  Αποχετευτικό δίκτυο στέγης 
 Οι οριζόντιες διάταξη των σωλήνων απορροής οµβρίων θα είναι από γαλβανισµένη 
λαµαρίνα έως 1,2 mm, Φ80. 

Οι κατακόρυφοι σωλήνες απορροής οµβρίων της στέγης θα κατασκευαστούν από 
γαλβανισµένο σιδεροσωλήνα πάχους 2mm, Φ80. Εναλλακτικά, µπορεί να είναι και 
ηλεκτροστατικά βαµένος χρώµατος κατά RAL, της επιλογής και εγκρίσεως της Υπηρεσίας.  

Στο τέλος των κατακόρυφων σωλήνων αποχέτευσης όµβριων θα γίνει µικρό φρεάτιο 
διαστάσεων περίπου 30x40εκ. για την συγκέντρωσή τους και από εκεί µε σωλήνα µε κλίση 4% 
και φρεάτια θα οδηγούνται στο δίκτυο οµβρίων του δήµου. 

 

2 .  ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣ Ι Α  

2 . 1 .  Απα ι τ ή σ ε ι ς  

Γενικά λόγω της φύσης και του µεγέθους του κτιρίου δεν απαιτούνται ιδιαίτερα µέτρα 
ενεργητικής πυροπροστασίας. 
 Οι απαιτήσεις είναι αυτές που προκύπτουν από τη µελέτη Ενεργητικής 
Πυροπροστασίας  που συντάχθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Π.∆.71/88.  
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2 . 2 .  Μέτρα πυροπροστασίας 

 Τοποθετείται φωτισµός ασφαλείας όπως φαίνονται στα σχέδια. 
 Τοποθετούνται επίσης πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης όπως φαίνεται στα αντίστοιχα 
σχέδια. 
 Θα τοποθετηθούν φορητοί πυροσβεστήρες, κοντά στις εξόδους, έτσι ώστε κανένα 
σηµείο της κάτοψης να µην απέχει περισσότερο από 15 m από τον πλησιέστερο 
πυροσβεστήρα. 
Στο κτίριο των αποδυτηρίων καθώς και στο κυλικείο θα τοποθετηθούν από µία πυροσβεστική 
φωλιά όπως φαίνεται στα σχέδια και οι οποίες θα συνδεδεµένες µε σωλήνα ΡΡ κατάλληλης 
διατοµής µε το δίκτυο ύδρευσης. Η σύνδεση θα γίνει λανβάνοντας υπόψη τη µικρότερη 
διαδροµή 
 

3 .  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕ Ι Σ  ΨΥΞΗΣ  –  ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  
 Το αντικείµενο των εγκαταστάσεων είναι η θέρµανση και η ψύξη όλων σχεδόν των 
χώρων του κτιρίου, εκτός ορισµένων (αποθήκη, πλυντήρια κ.λ.π.) µε κλιµατιστικές αυτόνοµες 
µονάδες τύπου split-unit σύµφωνα µε τη µελέτη ψύξης – θέρµανσης. 
 Η θέρµανσή του κτιρίου είναι επιβεβληµένη, λόγω της λειτουργίας του κατά τους 
χειµερινούς µήνες κατά τους οποίους η µέση ελάχιστη εξωτερική θερµοκρασία φτάνει τους –
5οC .). 
 Στο κυλικείο θα τοποθετηθούν δύο κλιµατιστικές µονάδες split units 18.000BTU, στα 
αποδυτήρια από δύο κλιµατιστικές µονάδες 18.000BTU, ενώ στο ιατρείο και στα αποδυτήρια 
των διαιτητών θα τοποθετηθεί από ένα κλιµατιστικό 12.000BTU. Όλα τα κλιµατιστικά θα 
συνοδεύονται από 10ετή εγγύηση. 
Η εξωτερικές µονάδες των κλιµατιστικών θα τοποθετηθούν στον χώρο µεταξύ της στέγης και 
της ταράτσας (δώµα) και θα είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην εσωτερική µονάδα ώστε να 
ελαχιστοποιούνται οι απώλειες. Στο δώµα για λόγους αερισµού θα κατασκευαστούν από δύο 
θυρίδες µε περσίδες διαστάσεων 1,0 µ x 080 µ έκαστη και στα δύο κτίρια. Η πρόσβαση στο 
δώµα θα γίνεται µε φορητή σκάλα. 
 Τα γενικά χαρακτηριστικά των κλιµατιστικών µονάδων θα είναι: 
 

• A++ Ενεργειακή Kλάση ή ανώτερη 

• Άριστη λειτουργία θέρµανσης για ακόµα µεγαλύτερη εξοικονόµηση ενέργειας. 

• Wi-Fi Standard (Ρύθµιση του κλιµατιστικού µέσω Smartphone ή Tablet.µε δωρεάν την 

εφαρµογή µέσω Google Play & App Store) 

• Ιονιστή ή Υπερδύναµο Ιονιστή (Ο Υπερδύναµος Ιονιστής παράγει θετικά και αρνητικά 

ιόντα. Αυτά µε τη σειρά τους αποβάλλουν µεγάλη ποσότητα ενέργειας που εξαλείφει 

µυρωδιές, σκόνη και καπνό, δηµιουργώντας καθαρή κα 

• υγιεινή ατµόσφαιρα). 

• Φίλτρο Αποστείρωσης HEPA 

• Φίλτρο Τριπλής ∆ράσης (π.χ. µε Vitamin C, Silver Ion και Cold Catalyst) 

• Χαµηλή στάθµη Θορύβου 

• Φωτεινή ένδειξη θερµοκρασίας µε LED 

Ειδικότερα θα πρέπει να συνοδεύονται τουλάχιστον από τα κάτωθι: 
1. Λειτουργία Θέρµανσης 8°C. Με τη λειτουργία 8°C και το κλιµατιστικό θα θερµάνει το 

χώρο όσο χρειάζεται, διατηρώντας σταθερή τη θερµοκρασία στους 8°C εξασφαλίζοντας 
χαµηλή κατανάλωση µε τη µέγιστη εξοικονόµηση ενέργειας κατά τη χειµερινή περίοδο. 

2. Ροή Αέρα 4ων Κατευθύνσεων 
3. Λειτουργία Follow Me:Ένας έξυπνος αισθητήρας είναι τοποθετηµένος στο 

τηλεχειριστήριο. Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία Follow Me, η µονάδα ρυθµίζει τη 
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θερµοκρασία του χώρου στο σηµείο που βρίσκεται το ασύρµατο χειριστήριο, 
προσφέροντας ιδανικές συνθήκες εκεί που τις θέλετε 

4. Λειτουργία Αυτοκαθαρισµού:Μειώνει την ανεπιθύµητη υγρασία στην εσωτερική µονάδα 
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ψύξης  

5. All DC Inverter: Οι ανεµιστήρες των εσωτερικών και εξωτερικών µονάδων και ο 
συµπιεστής, είναι τεχνολογίας DC Inverter. 

6. Λειτουργία Έξυπνης Προθέρµανσης: Ο αισθητήρας του εσωτερικού στοιχείου ελέγχει 
τον εσωτερικό ανεµιστήρα και εµποδίζει την εισροή ψυχρού αέρα στο δωµάτιο κατά την 
εκκίνηση σε λειτουργία θέρµανσης. 

7. Λειτουργία Turbo: Με τη Λειτουργία Τurbo επιτυγχάνεται η γρηγορότερη ψύξη του 
χώρου. 

8. ∆ύο Έξοδοι Σύνδεσης Αποστράγγισης 
9. Χρήση Έκτακτης Ανάγκης: Σε περίπτωση που ο αισθητήρας θερµοκρασίας 

παρουσιάσει πρόβληµα, στην οθόνη του κλιµατιστικού θα εµφανιστεί ένας κωδικός 
προστασίας. Η κλιµατιστική µονάδα θα συνεχίσει να λειτουργεί έως την επίλυση της 
βλάβης. 

10. Εσωτερικός Ανεµιστήρας 12 Ταχυτήτων: Έως και 12 στάδια ταχυτήτων εσωτερικού 
ανεµιστήρα, προσφέρουν άνετη ροή αέρα στο χώρο. 

11. Αυτόµατη Επανεκκίνηση: Σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος, η κλιµατιστική µονάδα θα 
επαναλειτουργήσει αυτόµατα σύµφωνα µε τις προηγούµενες ρυθµίσεις. 

12. Ανίχνευση ∆ιαρροής Ψυκτικού Μέσου: η εσωτερική µονάδα θα εµφανίσει έναν κωδικό 
σφάλµατος “EC” και θα σταµατήσει αυτόµατα µόλις διαγνωσθεί διαρροή ψυκτικού υγρού, 
ώστε να προστατευθεί ο συµπιεστής από υπερθέρµανση 

13. Λειτουργία Ψύξης σε Χαµηλές Θερµοκρασίες 
14. Αισθητήρας Αντιστάθµισης Θερµοκρασίας 
15. Εξωτερικός Ανεµιστήρας 5 Ταχυτήτων 
16. Αυτόµατη Κίνηση Περσίδων 
17. Χρονοδιακόπτης 24 ωρών 
18. Αυτοδιάγνωση Βλαβών 
 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των µονάδων θα κυµαίνονται µε µικρές επουσιώδεις αποκλίσεις σε 
σχέση µ τον παρακάτω πίνακα. 

Μοντέλο 12.000 BTU 18.000 BTU 

Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) 12000 18000 

Θερµική Απόδοση (Btu/h) 13000 19000 

Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης (Btu/h) (4.300-15.200) (6.500-20.900) 

Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης (kWatt) 3.52(1.26-4.45) 5.28(1.90-6.13) 

Εύρος Θερµικής Απόδοσης (Btu/h) (3.640-16.600) (4.870-23.000) 

Εύρος Θερµικής Απόδοσης (kWatt) 3.81(1.07-4.87) 5.57(1.43-6.74) 

Φορτίο Σχεδιασµού (kW) 3.5 5.3 
Eνεργειακή Κλάση A++ A++ 
SEER 6.7 6.8 Ψύξη 
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύµατος 
(kWh/έτos) 183 273 

Θέρµανση Φορτίο Σχεδιασµού (kW) 2.6 4.4 

(Μέση Ζώνη) Eνεργειακή Κλάση A+ A+ 

Εποχιακή Απόδοση 
(Σύµφωνα 
µε ΕΝ14825) 

 SCOP 4.2 4.2 
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Ετήσια Κατανάλωση Ρεύµατος 
(kWh/έτos) 820 1.467 

Θέρµανση Φορτίο Σχεδιασµού (kW) 3.0 4.7 

(Θερµή Ζώνη) Eνεργειακή Κλάση A+++ A+++ 

 SCOP 5.2 5.4 

 
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύµατος 
(kWh/έτos) 824 1.219 

Ψύξη 1.153(110-
1.720) 

1.633(150-
2.350) 

Κατανάλωση (W) 
Θέρµανση 1.055(170-

1.740) 
1.500(230-

2.400) 

Παροχή Αέρα (m3/h) (Υψηλή/Μέση/Χαµηλή) 563/497/224 870/730/500 

Εσωτερική Μονάδα  

(Αθόρυβη/Χαµηλή/ 
Στάθµη θορύβου 

(dB(A)) 

Μέση/Υψηλή) 

23/31/38/41 24/32/41/44 

Τύπος Συµπιεστή ROTARY ROTARY 

Ψυκτικό Υγρό R410A ή R32 R410A ή R32 

Ψύξη −15—50 −15—50 Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. 
Θερµοκρασίας (ºC) Θέρµανση −15—30 −15—30 
 
 
 
4.   ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ    Ι Σ ΧΥΡΩΝ  ΡΕΥΜΑΤΩΝ  ΚΤ Ι Ρ ΙΟΥ  
 
4.1   Εγκαταστάσεις ισχυρών ρευµάτων 

Γενικά για τις εγκαταστάσεις και την ηλεκτροδότηση 

 Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ισχυρών ρευµάτων περιλαµβάνουν τα δίκτυα και τους 
καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας τάσης 230V µονοφασικού ρεύµατος ή 230V/400V  
τριφασικού. 
 Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις περιλαµβάνουν: 

• Ηλεκτροδότηση από δίκτυο της ∆.Ε.Η. 230/400V µε καλώδιο διατοµής 10τ.χ. 

• Γενικός πίνακας διανοµής φωτισµού. (πίνακας Α) 

• Τριφασικοί υποπίνακες στις θέσεις που φαίνονται στα σχέδια δηλαδή δύο στις 
αποθήκες του κτιρίου αποδυτηρίων και ένας στην αποθήκη του κυλικείου. 

• Καλώδια µεταξύ πινάκων καθώς και καλώδια ή αγωγούς προς τους καταναλωτές 
(φωτιστικά, ρευµατοδότες, συσκευές κ.λ.π.) 

• ∆ιακόπτες, ρευµατοδότες, διατάξεις προστασίας δικτύων. 

• Φωτιστικά σώµατα και παροχές ρεύµατος προς συσκευές κατανάλωσης.. 

 Η ηλεκτροδότηση του κτιρίου θα γίνει σε συνεννόηση µε τη ∆ΕΗ. 
 Ο µετρητής ηλεκτρικής ενέργειας τοποθετείται σε ερµάριο που βρίσκεται στην στα όρια 
του οικοπέδου ή σε οποιοδήποτε σηµείο υποδείξει η Υπηρεσία Επίβλεψης κατασκευασµένο 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της ∆ΕΗ. 
 Από τον µετρητή τροφοδοτείται µε υπόγειο καλώδιο προστατευµένο σε σωλήνα ο 
Γενικός Πίνακας Χαµηλής Τάσης. 



  - 15 - 

4.2     Εγκατάσταση γείωσης 
Η γείωση του κτιρίου θα είναι θεµελιακή. Περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω. 

4.3     Ηλεκτρικοί πίνακες 
 Στον ιδιαίτερο χώρο που καθορίσθηκε στο ισόγειο τοποθετείται ο γενικός ηλεκτρικός 
πίνακας. 
 Όλοι οι πίνακες θα προστατεύονται έναντι επαφής µε ρελέ διαφορικού ρεύµατος 30 mA.  
 Η ηλεκτροδότηση του γενικού ηλεκτρικού πίνακα θα γίνεται µε καλώδια τύπου J1VV, 
καθώς και των υποπινάκων όπως φαίνεται στα αντίστοιχα σχέδια. 
 Η όδευση του καλωδίου τροφοδοσίας από τον µετρητή της ∆ΕΗ στα όρια του οικοπέδου, 
µέχρι τον γενικό πίνακα θα γίνεται εντός σωλήνα δοµηµένου τοιχώµατος διέλευσης καλωδίων 
Φ200 τοποθετηµένου σε όρυγµα.  Για τις εντός του κτιρίου γραµµές των καλωδίων 
τροφοδοσίας πινάκων και υποπινάκων θα χρησιµοποιηθούν αντίστοιχοι θωρακισµένοι 
σωλήνες σπιράλ. 

4.3.1  Εγκαταστάσεις φωτισµού και ρευµατοδοτών 
 Οι εγκαταστάσεις φωτισµού περιλαµβάνουν τις καλωδιώσεις ή τους αγωγούς που 
εξέρχονται από διάφορες φάσεις του κάθε πίνακα, τους διακόπτες, τα φωτιστικά σώµατα, και 
τους ρευµατοδότες. Στις εγκαταστάσεις είναι δυνατό να περιληφθούν και σταθερές 
καταναλωτικές συσκευές που συνδέονται σε ρευµατοδότες ή στις γραµµές φωτισµού ή και σε 
ανεξάρτητα κυκλώµατα, όπως εξαεριστήρες τοίχου ή παραθύρων,  στεγνωτήρες χεριών κ.λ.π.  
επίσης, στις τουαλάτες κοινού στο κτίριο του κυλικείου θα τοποθετηθούν 2 ηλεκτρικοί 
εξαεριστήρες (ανεµιστηράκια) µε την αντίστοιχη σωλήνωση και καλωδίωση.  
 Προτείνεται η χρησιµοποίηση φωτιστικών σωµάτων φθορισµού LED µε δύο λαµπτήρες 
µε ανταυγαστήρα (αντίστοιχης φωτεινότητας µε της συµβατικής ισχύος 2Χ18W) σε όλους τους 
αποθηκευτικούς χώρους και µε τέσσερις (αντίστοιχης φωτεινότητας µε της συµβατικής ισχύος 
4Χ18W) στους κυρίους χώρους. Στα WC θα τοποθετηθούν φωτιστικά LED µε απλίκες 
αντίστοιχης φωτεινότητας µε της συµβατικής ισχύος 60 W στεγανού τύπου και στους υγρούς ή 
πρόσκαιρα υγρούς χώρους, οι διακόπτες, τα φωτιστικά και οι ρευµατοδότες όπου 
τοποθετηθούν, θα είναι στεγανοί και επίσης τα φωτιστικά που βρίσκονται εξωτερικά του 
κτιρίου θα είναι κατάλληλα για εξωτερικούς χώρους. Το σύνολο της εγκατάστασης φωτισµού 
ακολουθεί τους υφιστάµενους σήµερα κανονισµούς. Στο κυλικείο και συγκεκριµένα στο χώρο 
σαλονιού θα τοποθετηθούν LED φωτιστικά αντίστοιχης φωτεινότητας µε της συµβατικής 
ισχύος 100 W τύπου καµπάνας inox ή µπρονζέ σύµφωνα  µε τις οδηγίες της Επίβλεψης. Όλα 
τα φωτιστικά θα είναι κατάλληλα για λαµπτήρες LED. 
 Οι ρευµατοδότες που τοποθετούνται σ’ όλους τους χώρους, στον απαραίτητο αριθµό, 
είναι τύπου ΣΟΥΚΟ µέχρι 25Α απλοί και διπλοί ή και µε κάλυµµα ή και στεγανοί ανάλογα µε 
την θέση εγκατάστασής τους. Ρευµατοδότες τοποθετούνται και στις θέσεις τροφοδότησης 
ηλεκτρικών συσκευών.  
 Το ύψος της τοποθέτησης των ρευµατοδοτών και των διακοπτών εξαρτάται από την 
επιθυµία της Υπηρεσίας Επίβλεψης και θα καθοριστεί σε συνεννόηση µε τον Ανάδοχο 
Εργολάβο. Η προτεινόµενη θέση τοποθέτησης είναι 50εκ. περίπου από το δάπεδο για τους 
ρευµατοδότες και 100εκ. για τους διακόπτες. Το παραπάνω όµως δεν είναι δεσµευτικό καθώς 
κατά τη φάση της κατασκευής µπορεί να υπάρξει διαφοροποίηση του ύψους τοποθέτησης. Σε 
καµµία περίπτωση δεν θα τοποθετηθούν ρευµατοδότες σε ύψος µικρότερο των 30εκ. από το 
δάπεδο. 
 Η τροφοδότηση των φωτιστικών σωµάτων γίνεται ανά οµάδες από κάθε πίνακα µε 
µονοφασικά κυκλώµατα και τρεις αγωγούς 1,5 χλστ2.  
 Τα κυκλώµατα ρευµατοδοτών θα είναι ανεξάρτητα από του φωτισµού. Κάθε γραµµή µε 
τρεις αγωγούς 2,5 χλστ2 θα παρέχει ενέργεια σε τρεις έως έξη ρευµατοδότες, ανάλογα µε την 
θέση εγκατάστασης. 
 Για την περίπτωση διακοπής παροχής της ηλεκτρικής ενέργειας, (από τα δίκτυα της 
∆.Ε.Η., από βλάβη των εγκαταστάσεων κ.λ.π.), θα λειτουργήσουν ανεξάρτητα φωτιστικά 
σώµατα που τοποθετούνται σε ορισµένες θέσεις. Στα σχέδια της σειράς µε Πυροπροστασίας, 
σηµειώνεται η θέση τέτοιων φωτιστικών σωµάτων, τα οποία φαίνονται και στα αντίστοιχα 
ηλεκτρολογικά σχέδια. 
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4.3.2 Εξωτερικός φωτισµός 
 Αν και ο φωτισµός που πρέπει να έχουν οι χώροι κυκλοφορίας του κοινού είναι κατά 
κύριο λόγο λειτουργικό στοιχείο, γιατί πρέπει να εξυπηρετεί την κυκλοφορία και την ασφάλεια 
των περιπατητών, ωστόσο δεν πρέπει να υστερεί από αισθητική πλευρά. Θα γίνεται µε τη 
τοποθέτηση περιµετρικών προβολέων 500 W στις θέσεις που φαίνονται στα σχέδια. 

4.3.3 Φωτισµός γηπέδων  
Υπάρχουν εγκατεστηµένοι ιστοί φωτισµού γηπέδων. Σε περίπτωση που χρειάζεται 
αντικατάσταση φθαρµένων καλωδιώσεων ή σωληνώσεων, οι νέες θα είναι ίδιες µε αυτές που 
υπάρχουν στους άλλους ιστούς. Η σύνδεση των ιστών θα γίνει µε τα νέα πίλλαρ αφού 
αποξηλωθούν τα παλαιά. Θα τοποθετηθούν 4 νέα πίλλαρ, 2 νέα πλήρη µε όλους τους 
κατάλληλους µετασχηµατιστές και όργανα ασφαλείας για τους προβολείς των 1000 W, 1 νέο 
πλήρες µε όλους τους κατάλληλους µετασχηµατιστές και όργανα ασφαλείας για τους 
προβολείς των 400W και 1 γενικό πίλλαρ το οποίο θα είναι όµοιο µε το υφιστάµενο που 
υπάρχει εκτός περίφραξης. Όλες οι εκσκαφές, οι τοµές ασφαλτοσκυροδέµατος, οι επιχώσεις οι 
αποκαταστάσεις , βαρύνουν το άρθρο. 
Οι σωλήνες διέλευσης των καλωδίων θα είναι από ΡΕ εξωτερικής διαµέτρου 90mm. Οι σωλη-
νώσεις θα τοποθετούνται σε βάθος περίπου 60 εκ. και σε όρυγµα πλάτους 50 εκ.  
Εντός των πίλλαρ των προβολέων θα τοποθετηθούν τα όργανα ελέγχου των προβολέων 
(στραγγαλιστικό πηνίο, πυκνωτές κλπ που τυχόν θα προκύψουν από τις αλλαγές) σε ενιαίο 
συγκρότηµα (gear tray) καθώς και τα όργανα ασφάλισης και διακοπής των γραµµών. Για τον 
πίνακα του πίλλαρ των 400 W , οι µετασχηµατιστές είναι τοποθετηµένοι επί των προβολέων 
και είναι υφιστάµενοι, ενώ για τα πίλλαρ των 1000 W οι µετασχηµατιστές χρήζουν 
αντικατάστασης. Ανάλογα τον τύπο του gear tray που θα τοποθετηθεί θα γίνει και η 
διαστασιολόγηση του πίλλαρ φωτισµού. 
Οι αναχωρήσεις προς τους προβολείς θα ασφαλίζονται έναντι υπερφόρτισης και 
βραχυκυκλώµατος µε µικροαυτόµατους διακόπτες διπολικούς 10Α/400 V. Το κυτίο σύνδεσης 
των προβολέων θα τροφοδοτείται µε πολική τάση 230V. Η ίδια τροφοδοσία θα γίνεται και 
στους ακροδέκτες του gear tray. Η γραµµή εισόδου θα προστατεύεται έναντι επαφής µε ρελέ 
διαφορικού ρεύµατος 30mA.  
Τα υφιστάµενα κατεστραµένα πίλλαρ θα αποµακρυνθούν και στη θέση τους θα τοποθετηθούν 
τα νέα. Θα ληφθούν τέτοια µέτρα ώστε να χρησιµοποιηθούν οι υφιστάµενες καλωδιώσεις και 
σωληνώσεις µε µικροµετακινήσεις από την αρχική θέση των πίλλαρ και χρησιµοποιώντας 
ενωτικά για τη σύνδεση των υφισταµένων καλωδιώσεων µε τις νέες του πίνακα στις 
περιπτώσεις όπου δεν αρκεί το µήκος των καλωδίων. Τα καλώδια θα είναι 5x10mm2 από τα 
πίλλαρ προς τους ιστούς και  5x16mm2 από το τον µετρητή στο κάθε πίλλαρ.  
Τέλος θα αποκατασταθούν όλες οι φθορές και οι ζηµιές και οι απώλειες του υφισταµένου 
ηλεκτροφωτισµού και θα τοποθετηθούν τα φωτιστικά σώµατα που υπάρχουν ήδη σε αποθήκη 
της ΠΕ Πιερίας καθώς και τα ηλιακά φωτιστικά (µπαταρίες, λαµπτήρες, κτλ) στις ήδη 
υπάρχουσες βάσεις έδρασης. 
 
5 .   ΘΕΜΕΛΕ Ι ΑΚΗ  ΓΕ ΙΩ ΣΗ  
 
Τόσο στο κτίριο των αποδυτηρίων όσο και στο αναψυκτήριο θα κατασκευαστεί θεµελιακή 
γείωση η οποία θα λειτουργεί ως ηλεκτρολογική και ως γείωση του Συστήµατος 
Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ) σύµφωνα µε την µελέτη ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 
(τεχνική περιγραφή). Η θεµελιακή γείωση του αποτελεί ένα κλειστό δακτύλιο περιµετρικά 
τοποθετηµένο στα θεµέλια του κτιρίου και των στεγάστρων. Σε περίπτωση που το έδαφος έχει 
µικρή αγωγιµότητα, για επαύξηση της αποτελεσµατικότητας της γείωσης, θα τοποθετηθούν 
ηλεκτρόδια γείωσης.  
Θα χρησιµοποιηθεί χαλύβδινη θερµά επιψευδαργυρωµένη ταινία 30Χ3,5mm. Η θεµελιακή 
γείωση θα κατασκευαστεί  από γειωτή ταινίας, που τοποθετείται εντός των συνδετήριων 
δοκαριών των πεδίλων ή στα περιµετρικά τοιχία των θεµελίων του κτιρίου, σε µορφή κλειστού 
δακτυλίου.  
Η τοποθέτησης της ταινίας θα γίνει επί του οπλισµού των θεµελίων µε την µεγάλη της 
διάσταση κατακόρυφη στο έδαφος συσφιγγόµενη έπ' αυτού µε ειδικούς σφικτήρες ανά 2m. H 
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ταινία τοποθετείται µε το πέρας των εργασιών οπλισµού και πριν την έγχυση του 
σκυροδέµατος. Πρέπει να τονισθεί ότι βάσει των κανονισµών ΚΕΗΕ/EΛΟΤ/HD 384 το 
ελάχιστο πάχος επικάλυψης της ταινίας µε σκυρόδεµα είναι 10cm, προκειµένου να 
αποφευχθεί κάθε πιθανότητα διάβρωσης.   
Η επιµήκυνση της ταινίας καθώς και η σύνδεση της αρχής και του τέλους της δεν θα γίνεται µε 
κοχλίες και περικόχλια διανοίγοντας οπές σε αυτή, αλλά µε ειδικό σύνδεσµο-σφικτήρα θερµά 
επιψευδαργυρωµένο. 
Στον χώρο του Γενικού Πίνακα Χαµηλής Τάσης και σε θέση που υποδεικνύεται στα σχέδια, θα 
κατασκευασθεί αναµονή για τη σύνδεση της ηλεκτρολογικής γείωσης. 
Προς τη θέση γείωσης, από την ταινία της θεµελιακής γείωσης θα ξεκινάει αγωγός χάλκινος 
πολύκλωνος Cu-e διατοµής 25mm2. Η σύνδεση µε την ταινία θεµελιακής γείωσης θα γίνεται 
µε σφιγκτήρα χάλκινο. Φτάνοντας σε ύψος περίπου 0,6 µ. από τη στάθµη δαπέδου, ο αγωγός 
θα καταλήγει σε αναµονή γείωσης ανοξείδωτη όπως περιγράφεται κατωτέρω για το ΣΑΠ 
Οι αγωγοί θα συνδέονται µε τον οπλισµό ανά 2 µ. και σε τουλάχιστον 1 σηµείο, µε κατάλληλα 
στηρίγµατα οπλισµού χαλύβδινα θερµά επιψευδαργυρωµένα (St/tZn). 

6. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

6.1  Γενικά 

Οι εγκαταστάσεις τηλεφώνων περιλαµβάνουν: 

• Τον κατανεµητή σύνδεσης µε Ο.Τ.Ε. 

• Τα τηλεφωνικά δίκτυα των εσωτερικών τηλεφωνικών συνδέσεων και δικτύων 

• Την εγκατάσταση κεντρικής κεραίας 

 
Οι παραπάνω εγκαταστάσεις θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε : 
• Τους ισχύοντες Κανονισµούς του Ελληνικού Κράτους [Ο.Τ.Ε., ∆.Ε.Η., Ε.Ρ.Τ., 
Υπουργείο Συγκοινωνιών, κ.λ.π.] όπου έχουν εφαρµογή καθώς επίσης και µε τους 
αντίστοιχους Κανονισµούς ασφαλείας. 
• Τον “Νέο Κανονισµό Μελέτης, Κατασκευής, ελέγχου και συντήρησης 
τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων δικτύων οικοδοµών’’ και των συµπληρωµατικών 
διατάξεων και οδηγιών αυτού. 
• Την τελευταία έκδοση των προτύπων EIA/TIA 568 (Commercial Building 
Telecommunications Wiring Standard). 
• Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί πρότυπα,οδηγίες ή κανονισµοί από Ελληνικά 
επίσηµα όργανα (π.χ. ΕΛΟΤ), θα εφαρµοσθούν κατά προτεραιότητα . 
• Τα αναφερόµενα στο κεφάλαιο της εγκατάστασης φωτισµού-κίνησης όπου έχουν 
εφαρµογή. 
• Τους ∆ιεθνείς Κανονισµούς εκτός εάν καλύπτονται από τους παραπάνω Ελληνικούς 
Κανονισµούς και ειδικότερα τους κανονισµούς για εγκαταστάσεις και λειτουργία κεραιών όπως 
επίσης την καταλληλότητα για τη λήψη προγραµµάτων. 
 Τις τεχνικές προδιαγραφές, τα τελικά σχέδια που θα εγκριθούν και τις οδηγίες που θα 
δοθούν από τον επιβλέποντα µηχανικό, επιτόπου του έργου. 
 Τους κανόνες της τέχνης και της εµπειρίας για εξαιρετικής ποιότητας εργασία, που να 
ανταποκρίνεται στις δυτικοευρωπαϊκές απαιτήσεις. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Στις απολογιστικές εργασίες του έργου περιλαµβάνονται: 
 
1. ο καθαρισµός των υφισταµένων φρεατίων, τόσο των ηλεκτρολογικών όσο και της 

αποχέτευσης όµβριων υδάτων του περιβάλλοντος χώρου, 
2. η προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση των χαλύβδινων καλυµµάτων των φρεατίων, 

ηλεκτρολογικών και αποχέτευσης όµβριων υδάτων,  
3. ο έλεγχος και καθαρισµός του εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης όµβριων υδάτων έτσι ώστε 

να είναι λειτουργικό και να παροχετεύει χωρίς φραγµούς τα όµβρια ύδατα, 
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4. η µεταφορά και η τοποθέτηση των ηλιακών φωτιστικών δλδ, φωτοβολταίκά πάνελ, 
µπαταρίες, φωτιστικά σώµατα κτλ, ο έλεγχος τους ότι είναι λειτουργικά, επί των 
υφιστάµενων ηλιακών ιστών φωτισµού. Σε κάθε περίπτωση, το σύστηµα ηλιακού 
ηλεκτροφωτισµού θα πρέπει να είναι πλήρως λειτουργικό, 

5. η υδραυλική εγκατάσταση της εξωτερικής βρύσης δλδ σωλήνας κατάλληλος για πόσιµο 
νερό ΡΡ, οι βάνες και ότι άλλο απαιτείται για την πλήρη λειτουργία της, 

6. υλικά και µικρούλικα απαραίτητα για τη πλήρη λειτουργία όλων των συστηµάτων και τα 
οποία δεν εµπεριέχονται σε κάποιο άρθρο του τιµολογίου της µελέτης ή στην τεχνική 
περιγραφή, 

7. ∆απάνες για την αποψίλωση των µεταλλικών στοιχείων των περιφραγµάτων 
(εγκατάστασης και εσωτερικά των γηπέδων), όπως στύλοι, µεταλλικές θύρες, 
συρµατόπλεγµα κτλ µε σκοπό την επαναχρησιµοποίηση τους στα νέα κατασκευασµένα 
τµήµατα 

8. εργασίες καθαρισµού χόρτων στις ακµές υφιστάµενου ασφαλτικού – πεζοδροµίων στον 
περιβάλλον χώρο της εγκατάστασης  

9. όλες οι εργασίες που θα προκύψουν από την εφαρµογή νέων κανονισµών ή κανόνων που 
καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί µετά την ανάθεση του έργου καθώς και προφανείς 
παραλείψεις ή σφάλµατα της προµέτρησης της µελέτης σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
Ν.2372/96 και 2338/95 καθώς και των εγκυκλίων 57/95, 8/96 και 38/96, έτσι ώστε το έργο 
να είναι πλήρες και λειτουργικό.   

 
 

Θεωρήθηκε Ελέγχθηκε  Συντάχθηκε 
 

Κατερίνη 27-04 - 2018 
Ο Αν. Προϊστάµενος  

Υποδιεύθυνσης Τ.Ε. Π.Ε. Πιερίας 
 
 
 
 
 
 
 

Μαυρίδης Παναγιώτης 
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

 
Κατερίνη 27-04- 2018 

Η Αν. Προϊστάµενη 
Τµήµατος Έργων ∆οµών 

Περιβάλλοντος 
 
 
 
 
 
 

Σινωπίδου Παναγιώτα 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
Κατερίνη 27-04- 2018 

 
 
 
 

Λιόλιος Γεώργιος 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
 
 
 
 

Σπηλιοπούλου Μαριέττα 
 Μηχανολόγος Μηχανικός 
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