
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
    ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ             
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
 
 
 
                        Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η      Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η      
 
 
    Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου συνέταξε 

μελέτη με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες κτιρίου πλατείας 

Δασκαλογιάννη» συνολικού προϋπολογισμού 1.537.000,00 ευρώ 

με  Φ.Π.Α. 

 

    Η υπόψη μελέτη αφορά την εκτέλεση οικοδομικών και 

ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, οι οποίες συμπληρώνουν και 

τροποποιούν ορισμένα τμήματα του κτιρίου,  έτσι ώστε να επιτευχθεί 

η λειτουργικότητα του σε σχέση με τις κύριες χρήσεις των χώρων 

του. 

Στην μελέτη προβλέπονται κυρίως τα εξής: 

 Η διαμόρφωση των όψεων του κτιρίου 

 Η κατασκευή του Η/Μ εξοπλισμού προκειμένου αυτός να 

καταστεί φιλικότερος προς το περιβάλλον 

 Η τροποποίηση στοιχείων της κατασκευής προκειμένου το 

κτίριο να είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τις λειτουργίες της 

Δημοτικής Φιλαρμονικής και του Δημοτικού Ωδείου 

 Η διαμόρφωση των χώρων γύρω από την υπόγεια βυζαντινή 

δεξαμενή του κτιρίου 

 Η διαμόρφωση των υπόγειων χώρων των υποσταθμών στο 

κτίριο. 
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Θέση του έργου, πληροφοριακά στοιχεία. 
 
Το  κτίριο βρίσκεται στην συμβολή των οδών Ζωγράφου και Κοζύρη, 

στο Ο.Τ. 17241 του Δήμου Ηρακλείου, απέναντι από την πλατεία 

Δασκαλογιάννη. Το οικόπεδο, ιδιοκτησίας του Δήμου Ηρακλείου έχει 

παραχωρηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο, βάσει του υπ. αριθ. 79 

διατάγματος της Επαναστατικής Διοικητικής  Επιτροπής ( ΦΕΚ τεύχος 

2,αριθ. Φύλλου 32, στις 16 Iουνίου 1912 ), με σκοπό την  χρήση 

του για ανέγερση Λαϊκής Μουσικής Σχολής της Φιλαρμονικής 

Μουσικής. 

H ανέγερση του υφιστάμενου κτιρίου πιθανολογείται ότι έγινε σε δύο 

φάσεις : το ισόγειο αρχικά γύρω στα 1961, το δε υπόλοιπο κτίριο 

περίπου στα 1965. Δεν βρέθηκε εγκεκριμένο φύλλο οικοδομικής 

αδείας παρά μόνον ορισμένα σχέδια θεωρημένα από την τότε 

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, το έτος 1965.  

 
 
Περιγραφή υπάρχοντος κτιρίου. 
 
Το κτίριο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και τρεις ορόφους. Το 

εμβαδόν κάθε ορόφου ανέρχεται σε 635 m2 περίπου, ενώ το 

συνολικό εμβαδόν του κτιρίου είναι 3220 m2. Το υφιστάμενο υπόγειο 

εκτείνεται στο τμήμα δεξιά από την στοά ( που έχει είσοδο από την 

οδό Ζωγράφου)  και καταλαμβάνει περίπου το 1/3 του συνολικού 

εμβαδού του κτιρίου ( 209 m2).   

Το κτίριο αποτελείται από φέροντα οργανισμό από οπλισμένο 

σκυρόδεμα και τοίχους πλήρωσης. 

Για τη διαμόρφωση των όψεων  έχει ληφθεί  μέριμνα για μια 

στοιχειώδη γεωμετρική οργάνωση , με το δεδομένο ότι τα περιθώρια 

που αφήνει η υπάρχουσα κατάσταση του κτιρίου αλλά και η στατική 

αποκατάσταση του καθώς και οι πολεοδομικές διατάξεις είναι 

περιορισμένα. 
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Τονίζονται έτσι οι γωνίες του κτιρίου σαν ενιαία καθ’ ύψος στοιχεία 

καθώς και η οριζοντιότητα των εν σειρά παραθύρων του 

προστεγάσματος του ισογείου και του στηθαίου του δώματος . 

 
Υφιστάμενες χρήσεις 
 
Ο χώρος του υπογείου χρησιμοποιείται σαν αρχείο της Δ/νσης 

Πολεοδομικών Λειτουργιών και σαν χώρος φύλαξης μουσικών 

οργάνων και στολών της Δημοτικής Φιλαρμονικής. 

Στο ισόγειο βρίσκονται : α) οι χώροι που χρησιμοποιούνται από τον 

Δήμο Ηρακλείου για την στέγαση διαφόρων υπηρεσιών του όπως : η 

Δημοτική Φιλαρμονική ( γραφείο Δ/ντή, αίθουσα για πρόβες, φύλαξη 

μουσικών οργάνων, γραμματεία Δημοτικού  Ωδείου, κ.λ.π. ), το 

τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και το γραφείο εξυπηρέτησης 

Αλλοδαπών και β) χώροι που ενοικιάζονται σε ιδιώτες και στεγάζουν 

διάφορες λειτουργίες ( καταστήματα, καφενείο, κ.λ.π.) 

Στον 1ο όροφο μέχρι πρότινος στεγαζόταν το Ληξιαρχείο, το 

Δημοτολόγιο και η Δημοτική Αστυνομία. 

Στον 2ο όροφο στεγαζόταν η Δ/νση Πολεοδομικών Λειτουργιών του 

Δήμου Ηρακλείου. 

Στον 3ο όροφο λειτουργούσε το Δημοτικό Ωδείο Ηρακλείου  

(αίθουσες διδασκαλίας μουσικών οργάνων και θεωρητικών 

μαθημάτων).    

 
 Προτεινόμενες χρήσεις 
  
Στο πλαίσιο της μελέτης ενίσχυσης-αποκατάστασης του Δημοτικού 

κτιρίου Πλατείας Δασκαλογιάννη, το Τμήμα Εκτέλεσης Κτιριακών 

έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων συνέταξε αρχιτεκτονική μελέτη 

και μελέτη των Η/Μ εγκαταστάσεων, που συνοδεύουν την αντίστοιχη 

στατική μελέτη. 
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Μετά την σχετική αλληλογραφία και τις προφορικές συνεννοήσεις με 

τους αρμόδιους αντιδημάρχους και τις αντίστοιχες υπηρεσίες οι 

προτεινόμενες χρήσεις του κτιρίου είναι οι εξής :  

α) στο ισόγειο τοποθετούνται το ληξιαρχείο, η γραμματεία του 

ωδείου και οι χώροι της φιλαρμονικής, καφενείο-αναψυκτήριο στην 

είσοδο της στοάς για την εξυπηρέτηση του κοινού και των 

απασχολούμενων στο κτίριο, δημοτικές τουαλέτες ( με εξυπηρέτηση 

και για τα ΑμεΑ), και ένα επιπλέον γραφείο που θα χρησιμοποιείται 

από το Τμήμα Πληροφορικής. 

β) στον 1ο όροφο τοποθετείται το Δημοτολόγιο, το Δημοτικό Ωδείο ( 

αίθουσες διδασκαλίας και θεωρητικών μαθημάτων) και W.C. 

(ανδρών –γυναικών). 

γ) στον 2ο και 3ο όροφο τοποθετείται η Δ/νση Πολεοδομικών 

Λειτουργιών του Δήμου Ηρακλείου.  

Σε κάθε όροφο υπάρχουν W.C. ( ανδρών, γυναικών ) για την 

εξυπηρέτηση του κοινού και των υπηρεσιών. 

Μια από τις σημαντικότερες αρχιτεκτονικές επεμβάσεις στο σώμα του 

κτιρίου αποτελεί η καθαίρεση τμήματος της πλάκας οροφής του 

ισογείου έτσι ώστε να διανοιχτεί κατακόρυφα το αίθριο, καθ΄ όλο το 

ύψος του  κτιρίου. Επίσης γίνεται καθαίρεση τμήματος των πλακών 

οροφής 1ου, 2ου και 3ου ορόφου έτσι ώστε να διαπλατυνθεί το 

υφιστάμενο αίθριο. Οι τελικές διαστάσεις του θα είναι 7Χ4,5 m 

περίπου.  

 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
 
Τοιχοποιίες 
 
Προτείνεται ολική καθαίρεση των υφιστάμενων εξωτερικών 

τοιχοποιιών, προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες που 

προβλέπονται στην μελέτη, δηλαδή : η περιμετρική ενίσχυση 

υποστυλωμάτων – δοκών - τοιχωμάτων, η διαμόρφωση των νέων 

ανοιγμάτων σύμφωνα με τις προτεινόμενες όψεις καθώς και οι 

                                                                                                                 - 4 -  



απαραίτητες για το κτίριο μονώσεις. Η αντικατάστασή τους θα γίνει 

από διπλές δρομικές τοιχοποιίες με θερμομόνωση στον πυρήνα. Οι 

παραπάνω τοιχοποιίες θα χρησιμοποιηθούν επίσης στους και τους 

εξωτερικούς τοίχους του αιθρίου. 

Επίσης προτείνεται καθαίρεση των υφιστάμενων εσωτερικών 

τοιχοποιιών, η οποία απαιτείται για να γίνουν οι απαραίτητες 

ενισχύσεις των δομικών στοιχείων, οι νέες διαμορφώσεις των χώρων 

σύμφωνα με την μελέτη, οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, 

κ.λ.π. Οι τοιχοποιίες αυτές αντικαθίστανται κατά περίπτωση : από 

μονές δρομικές ( μεσοτοιχίες W.C.), από μπατικές ( συνήθως στους 

χώρους των Η/Μ εγκαταστάσεων) και από τοιχοποιίες με διπλή 

γυψοσανίδα και κατά περίπτωση ενσωματωμένο πετροβάμβακα 

βαρέως τύπου για τους χώρους λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου 

και της Δημοτικής Φιλαρμονικής.  Επιπρόσθετα, στις αίθουσες 

διδασκαλίας μουσικών οργάνων του Ωδείου καθώς και στους χώρους 

της Φιλαρμονικής προτείνεται πρόσθετη ηχομόνωση, με τα 

απαραίτητα υλικά, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, ώστε να 

εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία όλων των χώρων του κτιρίου.  

 
Κουφώματα 
 
Τα εξωτερικά κουφώματα του κτιρίου είναι ανοιγοανακλινόμενα, από 

διατομές αλουμινίου, κατασκευασμένα σύμφωνα με τις σύγχρονες 

τεχνικές προδιαγραφές. Πρέπει να εξασφαλίζουν την απαραίτητη 

στεγανότητα, ηχομόνωση, θερμομόνωση, μεγάλη διάρκεια ζωής, 

καλή αισθητική και λειτουργικότητα. Υπάρχει μια βασική μονάδα 

κουφώματος (διαστάσεων 1,15Χ1,70), η οποία επαναλαμβάνεται για 

τον σχηματισμό των ανοιγμάτων, ανάλογα με τις ανάγκες και την 

χρήση του κάθε χώρου. 

Η επιλογή των διατομών θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές 

προδιαγραφές της μελέτης. 
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Οι εσωτερικές πόρτες θα είναι από ξύλο, θα πρέπει να εξασφαλίζουν 

την απαραίτητη στεγανότητα και ηχομόνωση, καλή αισθητική και 

λειτουργικότητα. 

 
Υαλοπίνακες 
 
Σε όλα τα υαλοστάσια προτείνεται η τοποθέτηση διπλών 

υαλοπινάκων με διάκενο, ώστε να εξασφαλίζεται η αναγκαία θερμο-

ηχομόνωση. Ιδιαίτερα στους χώρους του Ισογείου για λόγους 

ασφάλειας προτείνεται να τοποθετηθούν υαλοπίνακες laminated.   

 
 
Αίθριο 
 
Ο χώρος του εσωτερικού αιθρίου θα στεγαστεί με ειδική κατασκευή 

από μεταλλικό σκελετό και επικάλυψη με κατάλληλο διαφώτιστο 

υλικό , πολυκαρβονικό ή μη. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να 

εξασφαλίζονται οι χώροι έναντι του φωτός και της θερμότητας. 

 
 
Δάπεδα 
 
Προτείνεται η τοποθέτηση δαπέδων από κεραμικά πλακίδια 

διαστάσεως 50x50 κυρίως στους  εσωτερικούς χώρους των 

υπηρεσιών. Τα δάπεδα πρέπει να ενδείκνυνται για επαγγελματική 

χρήση ( αντοχή σε τριβή, χάραξη, κρούση, κάψιμο) και να πληρούν 

τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές. 

Στους κοινόχρηστους χώρους, όπως : διαδρόμους κυκλοφορίας, 

κλιμακοστάσια, πλατύσκαλα  κ.λ.π. προτείνονται η τοποθέτηση 

δαπέδων μαρμάρου. 

 
 
Επιχρίσματα-Χρωματισμοί 
 
Τα επιχρίσματα είναι τριπτά τριβιδιστά. Τα χρώματα διαμορφώνονται 

σύμφωνα με την πρόταση της υπηρεσίας. 
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Δώμα 
 
Το δώμα θα είναι μονοκέλυφο και θα κατασκευαστεί ως συμβατικό 

(η στεγανοποιητική στρώση θα βρίσκεται σε θέση υπερκείμενη της 

θερμομονωτικής και θα την προστατεύει από την επίδραση των 

νερών της βροχής). 
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