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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Γενικά

Το παρόν τεύχος αφορά τις απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές για την προµήθεια
αίθουσας διδασκαλίας στο νηπιαγωγείο Βασιλείων .
Περιγραφή

1.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ

2.1

TYΠΟΣ Α – ΜΟΝΑ∆Α ΑΙΘΟΥΣΑΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ

2.1.1. Η επιφάνεια της αίθουσας διδασκαλίας θα είναι 36.00 m2 κατ’ ελάχιστον (εξωτερικές
διαστάσεις 6,00Χ6,00 κατ’ ελάχιστον) µε µορφή κατόψεως τετραγωνική.
Θα έχει δίρυχτη στέγη µε χαρακτηριστικά:
α. Μέγιστο εξωτερικό ύψος στον κορφιά 3,10m (για λόγους µεταφοράς).
β. Ελάχιστο εσωτερικό ελεύθερο ύψος 2,60 m.
Ειδικότερα, ως προς το µέγιστο ύψος, θα ληφθεί µέριµνα ώστε κατά την µεταφορά
των µονάδων, να µην κωλύεται η διέλευση κάτω από χαµηλές γέφυρες.
2.1.2. Η µονάδα της αίθουσας διδασκαλίας αποτελείται από δύο όµοια µέρη διαστάσεων
3,00Χ6,00 µέτρα κατ’ ελάχιστον τα οποία θα συναρµολογούνται µεταξύ τους. Οι
συνδέσεις θα γίνονται στο άνω και κάτω µέρος των καθέτων κοιλοδοκών, καθώς και
στους κοιλοδoκούς οροφής, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον συνδέσεις. H όλη κατασκευή θα
εξασφαλίζει πλήρη ακαµψία και δεν θα επιτρέπει ταλαντώσεις από δυναµικές
φορτίσεις. Το δάπεδο των µονάδων θα απέχει περίπου 20 cm από την υφιστάµενη
διαµορφωµένη βάση έδρασης και το τυχόν δηµιουργούµενο κενό θα κλείνει
περιµετρικά επιτρέποντας την διέλευση των οµβρίων υδάτων καθώς και τον
ανεµπόδιστο αερισµό.
2.1.3. Το δάπεδο θα αποτελείται από µεταλλικό πλαίσιο ενιαίων γαλβανισµένων κοιλοδοκών
κλειστής διατοµής. Οι περιµετρικοί διαµήκεις κοιλοδοκοί του πλαισίου δαπέδου θα
έχουν διαστάσεις 80Χ120Χ4 mm κατ’ ελάχιστον. Οι περιµετρικοί εγκάρσιοι κοιλοδοκοί
του πλαισίου θα έχουν διαστάσεις 80Χ80Χ4 mm κατ’ ελάχιστον. Το πλαίσιο του
δαπέδου θα ενισχύεται µε εγκάρσιες και διαµήκεις γαλβανισµένες στρατζαριστές
δοκίδες κλειστής διατοµής. Οι εγκάρσιες δοκίδες διαστάσεων 30X60X3 mm θα
τοποθετούνται ανά 40 cm περίπου. Θα τοποθετηθούν επίσης τρεις (3) τουλάχιστον
διαµήκεις δοκίδες 30Χ60Χ3 mm γαλβανισµένες στρατζαριστές κλειστής διατοµής .
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Αντοχή σε κινητό φορτίο 350 kg/ m . Το πλαίσιο του δαπέδου θα φέρει θερµοµόνωση
από εξιλασµένη πολυστηρόλη (λόγω της υγρασίας του εδάφους) πάχους κατ’
ελάχιστον 60 mm και τελική επίστρωση (από κάτω προς τα άνω) λαµαρίνα 1 mm,
κόντρα πλακέ θαλάσσης κατ’ ελάχιστον 18 mm και επικολληµένο µε ειδική ισχυρή
κόλλα φύλλο LINOLEUM 2 mm. Επίσης, περιµετρικά της αιθούσης θα τοποθετηθούν
τα αντίστοιχα από LINOLEUM σοβατεπιά ή άλλο υλικό της έγκρισης της υπηρεσίας.
2.1.4. Η οροφή της κάθε µονάδας θα αποτελείται από µεταλλικό πλαίσιο ενιαίων
γαλβανισµένων κοιλοδοκών, κλειστής διατοµής, διαστάσεων 120Χ80Χ4 mm κατ’
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ελάχιστον. Εντός του πλαισίου τοποθετούνται τρεις (3) δοκίδες στρατζαριστές
κλειστής διατοµής κατά την διεύθυνση της κλίσης της οροφής διαστάσεων 30Χ60Χ3
mm κλειστής διατοµής. Η οροφή θα είναι δίρυχτη µε κλίση 10% κατ’ ελάχιστον. Όλες
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οι οροφές θα παραλαµβάνουν κατανεµηµένο φορτίο 120 kgr/m και φορτία
ανεµοπίεσης και χιονιού σύµφωνα µε τον κανονισµό φορτίσεων.
2.1.5. Τα δύο πλαίσια (οροφής και δαπέδου) συνδέονται µεταξύ τους µε πέντε (5)
κοιλοδοκούς (κατακόρυφα στοιχεία) διαστάσεων 80Χ80Χ4 mm κατ’ ελάχιστον. Τα
τέσσερα (4) κατακόρυφα στοιχεία τοποθετούνται στις τέσσερις (4) γωνίες του
ο
πλαισίου και το πέµπτο (5 ) κατακόρυφο στοιχείο διαστάσεων 60Χ80Χ4 mm ενώνει
τον κορφιά µε το πλαίσιο του δαπέδου .
2.1.6. Στην κύρια όψη των αιθουσών και καθ’ όλο το µήκος τους, θα υπάρχει προστέγασµα
πλάτους 1.20 m τουλάχιστον, σε συνέχεια του πλαισίου οροφής. Η κατασκευή του
προστεγάσµατος καθώς και τα Τεχνικά χαρακτηριστικά του θα είναι όµοια µε αυτά
του πλαισίου οροφής. Στην περίπτωση ανεξάρτητης κατασκευής του στεγάστρου, η
στήριξή του θα είναι απόλυτα ασφαλής και θα τελεί υπό την έγκριση της ∆ΕΣ. Και σ’
αυτήν
την περίπτωση η κατασκευή του προστεγάσµατος και τα τεχνικά
χαρακτηριστικά του θα είναι όµοια µε αυτά του πλαισίου οροφής. Στην πίσω πλευρά
της αίθουσας θα υπάρχει προεξοχή της στέγης, σ’ όλο το µήκος, κατά 0,30m. Τα
σόκορα της στέγης θα καλύπτονται, για λόγους αισθητικούς, µε ειδική µεταλλική
διατοµή ενιαίου ύψους και άρτιας εµφάνισης η οποία θα συνδυάζεται µε την
απορροή των οµβρίων υδάτων.
2.1.7. Τοιχώµατα µονάδων: Θα κατασκευαστούν από θερµοµονωτικά πανό
πολυουρεθάνης, πυκνότητας 40 έως 45 Kg/m3, πάχους 60 mm. κατ’ ελάχιστον. Το
πάχος της µόνωσης θα προκύπτει από τη Η/Μ µελέτη σύµφωνα µε τον Κανονισµό
θερµοµόνωσης ζώνης Γ. Για την πυκνότητα θα υπάρχει πιστοποίηση από το
εργοστάσιο κατασκευής. Το πανό θα είναι µορφής σάντουιτς µε αµφίπλευρη
επικάλυψη εγχρώµων προβαµµένων εργοστασιακά φύλλων γαλβανισµένης εν θερµώ
λαµαρίνας ελαχίστου πάχους 0,5 mm. (Συνολικό πάχος του τοιχώµατος των
µονάδων: 0,50+60,0+0,50=61,00 mm). Στις ενώσεις των µονάδων ή των επί µέρους
στοιχείων τους, όπου απαιτείται, τοποθετούνται καλαίσθητα αρµοκάλυπτρα, χωρίς
µόνιµες συνδέσεις, για να είναι εύκολη η αφαίρεση και επαναχρησιµοποίησή τους.
2.1.8. Οι κεκλιµένες στέγες των µονάδων, θα αποτελούνται από ανάλογα των τοιχωµάτων
θερµοµονωτικά πανό πάχους 70 mm κατ’ ελάχιστον (το πάχος θα καθορίζεται
ακριβέστερα από την µελέτη θερµοµόνωσης), µε επικάλυψη προφίλ ειδικής µορφής
αποµίµησης κεραµιδιών. Στις απολήξεις (κορφιάδες, σόκορα κ.λ.π.) θα τοποθετηθούν
ειδικά εξαρτήµατα ώστε οι οροφές των µονάδων να είναι πλήρως υδατοστεγανές. Η
στερέωση των στοιχείων της στέγης τόσον επί του φέροντος οργανισµού των
µονάδων όσον και µεταξύ των θα γίνει µε τρόπο που θα εξασφαλίζει σταθερότητα,
στερεότητα και απόλυτη στεγανότητα.
2.1.9. Η µονάδα της αίθουσας διδασκαλίας θα καλύπτει τον Κανονισµό θερµοµόνωσης
ζώνης Γ .
2.1.10. Η φωτιστική επιφάνεια της αίθουσας θα είναι αµφίπλευρη µε παράθυρα (εµπρός) και
φεγγίτες (πίσω) επιτυγχάνοντας παράλληλα το φυσικό εξαερισµό της. Οι φωτιστικές
επιφάνειες των παραθύρων θα είναι τουλάχιστον το 1/5 της επιφανείας του δαπέδου.
Σε όλα τα εξωτερικά κουφώµατα στις θέσεις των υαλοπινάκων (πόρτες, παράθυρα,
φεγγίτες) θα τοποθετηθούν κιγκλιδώµατα ασφαλείας, σύµφωνα µε την Λεπτ. του
Ο.Σ.Κ. Α.Ε. Τα υαλοκρύσταλλα θα είναι δίδυµα πάχους 5 mm έκαστο, µε κενό > 6
mm.
2.1.11. Όλα τα εξωτερικά κουφώµατα θα είναι κατασκευασµένα από αλουµίνιο
ηλεκτροστατικής βαφής λευκού χρώµατος, ή άλλου καθ’ υπόδειξη της ∆.Ε.Σ/Ο.Σ.Κ
Α.Ε

2

2.1.12. Οι διατοµές (προφίλ) των αλουµινίων των παραθύρων θα αντιστοιχούν στις
παρακάτω ενδεικτικές σειρές, (µε επιθυµητές τις µορφές ΟΒΑΛ τύπου):
ΕΤΕΜ
- σειρά Ε 2.200 (συρόµενα)
Alousystem - σειρά
100 (
»
)
EUROPA
- σειρά
900 (
»
)
Τα παράθυρα των αιθουσών θα είναι 2-φύλλα επάλληλα συρόµενα διαστάσεων
0.80Χ1.30 m (δεξιά της πόρτας) και 2,80Χ1.30 m περίπου, ενώ το υπόλοιπο τµήµα
της πρόσοψης, αριστερά της πόρτας θα είναι σταθερό πανέλο πλάτους 1.00 m .
2.1.13. Οι φεγγίτες της αίθουσας θα είναι δύο (2). Ο κάθε φεγγίτης θα είναι διαστάσεων
1,80Χ0,60 m κατ’ ελάχιστον και θα έχει δύο (2) φύλλα επάλληλα – συρόµενα.
2.1.14. Οι εξωτερικές πόρτες διαστάσεων 1,00Χ2,20 m κατ’ ελάχιστον θα ανοίγουν προς τα
έξω. Θα έχουν κλειδαριά ασφαλείας τύπου DOMUS ή YALE και χειρολαβή, θα
ο
περιστρέφονται δε κατά 180 σταθεροποιούµενες στην ανοιχτή θέση µε κατάλληλο
µηχανισµό χωρίς να προεξέχουν από την αίθουσα. Προβλέπονται τέσσερις (4)
µεντεσέδες κατ’ ελάχιστον (2 στο άνω µέρος, 1 στη µέση και 1 στο κάτω µέρος).
Οι εξώπορτες θα έχουν ταµπλά πλήρη στο κάτω µέρος και τζαµιλίκι σταθερό διπλό
στο άνω µέρος .
Οι ταµπλάδες των εξωθύρων θα κατασκευαστούν από κόντρα πλακέ θαλάσσης
18mm υπενδεδυµένοι αµφίπλευρα µε γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 0,50 mm,
βαµµένη µε λευκό χρώµα.
Το πλάτος του πλαισίου των εξωθύρων θα είναι 9 cm κατ’ ελάχιστον. Οι πόρτες θα
έχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία – εξαρτήµατα (όπως π.χ. λάστιχα, βουρτσάκια,
παρεµβύσµατα κ.λ.π.) όπου απαιτείται, για την άρτια λειτουργία τους.
Η µορφή και τα χαρακτηριστικά των θυρών και των φεγγιτών θα είναι σε αντιστοιχία
µε τις σειρές των παραθύρων που θα χρησιµοποιηθούν.
2.1.15. Εξοπλισµοί µονάδων αιθουσών διδασκαλίας. Θα τοποθετηθούν κατάλληλα
στηρίγµατα ώστε να υπάρχει δυνατότητα ανάρτησης του πίνακα διδασκαλίας και των
πινάκων ανακοινώσεων (σελοτέξ).
Θα τοποθετηθούν επίτοιχες κρεµάστρες (στον τοίχο των φεγγιτών ή στον τοίχο έναντι
του πίνακα διδασκαλίας), επί καταλλήλου εγκάρσιας ενισχύσεως των
θερµοµονωτικών πανό.
Θα έχουν φωτισµό µε φωτιστικά φθορισµού .
Θα τοποθετηθούν µονάδες κλιµατισµού – Θέρµανσης . Οι εξωτερικές µονάδες
κλιµατισµού θα εξασφαλίζονται πλήρως έναντι κλοπής (κάλυψη συµπιεστού µε
µεταλλικό κλωβό προστασίας κ.λ.π.).
Συντάχθηκε

Η Προϊσταµένη του Τµήµατος
Ευαγγελία Παπαδάκη-Μπιµπή
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Ο ∆/ντής Τεχνικών Έργων

Αλεξάκης Στυλιανός
Αρχιτέκτων Μηχανικός
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