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Το παρόν τεύχος αφορά στην προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση στο οικόπεδο που στεγάζει το 
συγκρότημα της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας δέκα μονών αιθουσών, ελαφράς προκατασκευής 
(ΤΥΠΟΣ 1), που θα χρησιμοποιηθούν ως αίθουσες  διδασκαλίας, με προσάρτημα w.c. (σε κάθε μία εκ 
των αιθουσών) κατάλληλα διαμορφωμένο ώστε να εξυπηρετεί και τους εκπαιδευτικούς. Οι αίθουσες 
θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές και μελέτη της ΚΤΥΠ ΑΕ που συνυποβάλλονται. 
 
Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνεται το σύνολο των Οικοδομικών εργασιών και Η/Μ 
εγκαταστάσεων (προεργασίες, βάση έδρασης, σύνδεση με δίκτυα, αντικεραυνική προστασία κ.α.) 
καθώς και το σύνολο των οικοδομικών και Η/Μ εργασιών και εγκαταστάσεων των οικίσκων σύμφωνα 
με τα σχέδια και τις περιγραφές της μελέτης της ΚΤΥΠ που συνυποβάλλεται και έχουν συμπεριληφθεί 
στην τιμή μονάδας του Προϋπολογισμού Μελέτης 
 
Πριν την έναρξη των εργασιών, θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία 
περαστικών και περιοίκων από τις εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν.  

 
 
  
       Η Μηχανικός                                                            Ο Διευθυντής Τεχνικών Έργων & Μελετών                                                                       
 
 
                                                                                                  
Ζαφειρένια Καραγιαννάκη                                             Γιώργος Φουρναράκης  
    Πολιτικός Μηχανικός                                 Αρχιτέκτων Μηχ/κός – Πολεοδόμος, MSc 
             ΠΕ με Α’ βαθμό 
 

 
 



ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 

Διεύθυνση Μελετών Τηλ.: 210 5272475  6 

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

4.1. ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

4.1.1 Περιφράξεις εργοταξίου 
(με βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00) 

Κατασκευάζονται από αδιαφανή πανέλα ύψους 2,00m 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 Δήμο ή την Τροχαία. 
 

4.1.2 Κατεδαφίσεις 
(με βάση τους ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-02-02, 1501-15-01-03-00, 1501-15-02-01-01, 
1501-15-03-03-00) 

Εκτελούνται μετά την έκδοση αδείας κατεδάφισης και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 
Ασφαλείας που αφορούν στους εργαζόμενους, τις όμορες ιδιοκτησίες κτισμάτων και τη διέλευση 
των περιοίκων. Απαραίτητη είναι η παροχή νερού από το δίκτυο της περιοχής ή από υδροφόρες για 
το κατάβρεγμα των καθαιρέσεων. 
Απαγορεύεται η κατεδάφιση μεσοτοίχων κτιρίων ή αυλείων χώρων, εκτός αν εξασφαλιστεί η 
έγγραφη αποδοχή των όμορων συνιδιοκτητών. Σε περιπτώσεις μεσοτοίχων κτιρίων 
χρησιμοποιούνται μέθοδοι αδιατάρακτης κοπής σκυροδέματος και λίθων. Σε ετοιμόρροπα στοιχεία 
μεσοτοίχων που διατηρούνται κατασκευάζονται ισχυρές τσιμεντοκονίες ή γίνεται χρήση 
εκτοξευόμενου σκυροδέματος. Η ακριβής μέθοδος κατεδάφισης ή αντιστήριξης μεσοτοίχων θα 
προσδιορισθεί από τη Στατική μελέτη του έργου. 
Φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές οπουδήποτε και με οποιοδήποτε μέσο και σε οποιαδήποτε 
απόσταση προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και καθαιρέσεων από τις θέσεις εξαγωγής τους σε 
θέσεις εκτός του οικοπέδου που επιτρέπεται η απόρριψή τους από τις αρμόδιες αρχές, όπου και θα 
διαστρωθούν. 
Απαγορεύεται η χρήση εκρηκτικών υλικών. 
Εντός λεκανοπεδίου Αττικής είναι απαραίτητη και η έγκριση από την ΔΕΠΑ για εργασίες 
κατεδαφίσεων αλλά και εκσκαφών. 
 
 

4.2. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

Εκσκαφές - επιχώσεις 
 Γενικές εκσκαφές σε πάσης φύσεως έδαφος με οποιοδήποτε μέσο και σε οποιοδήποτε βάθος 

για τη μόρφωση των επιπέδων εφαρμογής των κτιρίων και των αυλείων χώρων με βάση τον 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-03-00-00. Τυχόν επιφανειακές φυτικές γαίες θα αφαιρούνται σε βάθος μέχρι 
30cm και θα απομακρύνονται από το εργοτάξιο με βάση τους ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-01-01-00, 
1501- 02-01-02-00. 

 Εκσκαφές τάφρων και θεμελίων σε πάσης φύσεως έδαφος με οποιοδήποτε μέσο και σε 
οποιοδήποτε βάθος για την κατασκευή των ορυγμάτων των θεμελίων με βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501-02-04-00-00. Φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές οπουδήποτε και με οποιοδήποτε μέσο 
και σε οποιαδήποτε απόσταση πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και 
καθαιρέσεων από τις θέσεις εξαγωγής τους σε θέσεις εκτός του οικοπέδου που επιτρέπεται η 
απόρριψή τους από τις αρμόδιες αρχές με βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-05-00-00, όπου και θα 
διαστρωθούν. 

 Συμπύκνωση με οποιαδήποτε μέσα (οδοστρωτήρας, δονητικές πλάκες κ.λπ.) ήδη 
διαστρωμένων καταλλήλων και υγειών προϊόντων χωρίς οργανικά υλικά σε θέσεις επιχωμάτων 
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αυλείου χώρου, με τη βέλτιστη υγρασία σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 95% της μέγιστης 
ξερής πυκνότητας που λαμβάνεται εργαστηριακά με την πρότυπη μέθοδο προσδιορισμού της 
σχετικής υγρασίας-πυκνότητας, AASHO:T180/D (τροποποιημένη μέθοδο AASHO), αφού η 
εργαστηριακή μέγιστη πυκνότητα διορθωθεί για το επί % ποσοστό χονδροκόκκου υλικού που 
συγκρατείται από κόσκινο ¾ με βάση τους ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-03-01-00 και 1501-11-03-02-00. 

 Επιχώσεις (περιλαμβάνουν την εναπόθεση, διάστρωση κατά στρώσεις 30cm, κατάβρεγμα και 
συμπύκνωση) με οποιαδήποτε μέσα και με κατάλληλα και υγιή προϊόντα, χωρίς οργανικά υλικά 
των κενών των ορυγμάτων μετά της κατασκευής των θεμελίων και λοιπών οικοδομικών 
στοιχείων που κατασκευάζονται μέσα στα ορύγματα. Οι επιχώσεις θα συμπυκνωθούν με την 
βέλτιστη υγρασία, σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 95% της μέγιστης ξερής πυκνότητας 
που λαμβάνεται εργαστηριακά με την πρότυπη μέθοδο προσδιορισμού της σχετικής υγρασίας-
πυκνότητας AASHO:T180/D (τροποποιημένη μέθοδο AASHO), αφού η εργαστηριακή μεγίστη 
πυκνότητα διορθωθεί για το επί % ποσοστό του χονδρόκοκκου υλικού που συγκρατείται από 
κόσκινο ¾ (19,1mm) με βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-02-00. 

 Διαμόρφωση με μικροεκσκαφές ή μικροεπιχώσεις της επιφάνειας των σκαφών του αυλείου 
χώρου που έχουν ήδη σκαφτεί ή επιχωματωθεί για την απόκτηση του επιθυμητού γεωμετρικού 
σχήματος και των απαιτούμενων κλίσεων και συμπύκνωση με οποιαδήποτε κατάλληλα μέσα, με 
την βέλτιστη υγρασία, σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 95% της μέγιστης ξερής πυκνότητας 
που λαμβάνεται εργαστηριακά με την πρότυπη μέθοδο προσδιορισμού της σχετικής υγρασίας-
πυκνότητας AASHO:T180/D (τροποποιημένη μέθοδο AASHO) αφού η εργαστηριακή μεγίστη 
πυκνότητα διορθωθεί για το επί % ποσοστό του χονδρόκοκκου υλικού, που συγκρατείται με 
κόσκινο ¾ (19,1mm) με βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00. 

 Προμήθεια με οποιαδήποτε μέσα από δανειοθαλάμους που βρίσκονται εκτός του οικοπέδου και 
σε οποιεσδήποτε αποστάσεις από αυτό (το οικόπεδο) και φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές 
οσεσδήποτε και με οποιαδήποτε μέσα, δανείων χωμάτων καταλλήλων για επιχώσεις, σε θέσεις 
επιχωμάτων αυλείου χώρου όπου θα διαστρωθούν ή σε θέσεις επιχώσεων που θα εναποτεθούν 
καταλλήλως με βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-05-00-00. 

 Κατεδαφίσεις πάσης φύσεως παλαιών θεμελίων, σε όποιες θέσεις και σε όποιο βάθος απαιτείται 
για την απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών του έργου, σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής 
του (κατασκευή κτιρίων, στεγασμένων χώρων, περίφραξη οικοπέδου, κατασκευές για την 
διαμόρφωση του αυλείου χώρου κ.λπ.) με βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-01-03-00. 

 
 

4.3. ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ - ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 
 

4.3.1 Γενικά 
Σε όλα τα έργα οπλισμένου σκυροδέματος ισχύουν και λαμβάνονται υπ’ όψιν οι παρακάτω 
κανονισμοί και παρατηρήσεις: 

 Προδιαγραφές στατικών μελετών (κτιριακών έργων) Π.Δ. 696/8-10-1974 
 Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός Ε.Α.Κ. 2000 (Υ.Α. Δ17α/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.Δ17α/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. Δ14/19164, Φ.Ε.Κ.315Β’/17-04-1997) και 
τις τροποποιήσεις του (Απόφαση Δ14/50504 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 Δομικών Έργων (Φ.Ε.Κ. 325Α/1945) 

 Ευρωκώδικες ΕΝ 1991 - ΕΝ 1998 
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 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) 

 Κτιριοδομικός Κανονισμός (Απόφαση 3046/304/30-01-1989-ΦΕΚ 59Δ) 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. 558Δ, Απόφαση 12472/21.3/05-04-2005-Φ.Ε.Κ. 366Δ) 

 Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίου Π.Δ. 71/17-02-1988 (Υ.Α. 81813/5428/1993 Φ.Ε.Κ. 
6475/Α) 

 Θα χρησιμοποιούνται, απαραίτητα, αποστάτες σιδηρού οπλισμού, από καλής ποιότητας 
πλαστικό, για την επίτευξη της επιθυμητής επικάλυψης οπλισμού που προβλέπεται από τον 
κανονισμό. 

 Οι θεμελιώσεις τοιχίων υπογείου και φέρουσας πλάκας δαπέδου υπογείου, καθώς και ο 
ξυλότυπος οροφής τελευταίου ορόφου, θα κατασκευάζονται από σκυρόδεμα ποιότητας C20/25 
ή ανωτέρας ποιότητας, σύμφωνα με την Στατική Μελέτη, με λόγο νερού προς τσιμέντο Ν/Τ ≤ 
0,58 (μειωμένης υδατοπερατότητας). 

 Στις περιοχές μεγάλης επιχωμάτωσης στον αύλειο χώρο, γίνεται όπλιση του δαπέδου 
πλακόστρωσης, το οποίο να στηρίζεται σε γειτονικά φέροντα στοιχεία. 

 

4.3.2 Λεπτό σκυρόδεμα 250kg τσιμέντου 
(με βάση τους ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00, 1501-01-01-03-00, 1501-01-01-05-00) 

Προβλέπονται σύμφωνα με τη μελέτη εφαρμογής: 

 Στη βάση των πάσης φύσεως θεμελίων από οπλισμένο σκυρόδεμα (μπετόν καθαριότητας) σε 
πάχος 10cm, σε όλη την επιφάνεια εκσκαφής. 

 Στην κατασκευή πεζοδρομίων και γενικά δαπέδων αυλής που προβλέπονται να επιστρωθούν με 
οποιουδήποτε είδος επίστρωση (εκτός από ασφαλτοτάπητα), σε πάχος 10cm. Στα δάπεδα αυτά 
προβλέπονται αρμοί εργασίας με βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-01, πλάτους 2cm και 
βάθος όσο το πάχος του δαπέδου που θα πληρωθούν με βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-02 
με φύλλο διογκωμένης πολυστερίνης, βάρους 10kg/m3, ούτως ώστε η όλη επιφάνεια να 
χωρίζεται σε τμήματα επιφάνειας 20-25m2. Στα δάπεδα αυτά θα τοποθετηθεί δομικό πλέγμα, 
τύπου Δάριγκ Τ131 κατ’ ελάχιστον, με εξαίρεση τμήματα τα οποία θα κατασκευαστούν 
οπλισμένα. 

 Σε οποιαδήποτε άλλη κατασκευή ή τμήμα της, που η μελέτη προβλέπει να γίνει σκυρόδεμα 
250kg τσιμέντου. 

 

4.3.3 Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 
(με βάση τους ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00, 1501-01-01-03-00, 1501-01-01-05-00) 

Προβλέπεται σύμφωνα με τη μελέτη εφαρμογής: 
 Στην κατασκευή πεζοδρομίων και γενικά πατωμάτων αυλής που δεν θα έχουν ιδιαίτερο δάπεδο 

αλλά θα μείνουν ανεπίστρωτα, σε πάχος 12cm. Στα πατώματα-δάπεδα προβλέπονται αρμοί 
εργασίας, πλάτους 2cm και βάθους όσο το πάχος του δαπέδου, ούτως ώστε η όλη επιφάνεια να 
χωρίζεται σε τμήματα επιφάνειας 20-25m2. Το διάκενο των αρμών θα πληρωθεί με φύλλο 
διογκωμένης πολυστερίνης (10kg/m3) που θα έχει ύψος όσο το πάχος του δαπέδου, μειωμένο 
κατά 2cm. Οι αρμοί αυτοί θα σφραγιστούν τελικά με ειδική ασφαλτική μαστίχη 
πολυουρεθανικής βάσεως, σε βάθος από την επιφάνεια 2cm. Επίσης συνήθως προβλέπονται 
διακοσμητικές εγκοπές (ψευδαρμοί), πλάτους 1,5-2cm και βάθους 1cm που κατασκευάζονται με 
συμπίεση στραντζαριστής ή ξύλινης λαδωμένης τάβλας, επάνω στο νωπό ακόμα σκυρόδεμα, 
μετά από επίπαση με κατάλληλο κόσκινο άχνης τσιμέντου, σε αναλογία 0,5kg/m2. Η επιφάνεια 
του δαπέδου σκουπίζεται με πλατιά σκούπα νάιλον, με κινήσεις παράλληλες μεταξύ τους και 
κάθετες προς τον άξονα μήκους της επιφάνειας, σε κατάλληλο χρόνο, αφού τραβήξει το 
σκυρόδεμα. Περιμετρικά του κτιρίου να προβλέπονται αναμονές οπλισμού Φ10/20 για να 
γίνονται οπλισμένα τα πεζοδρόμια. 

 Στην κατασκευή των δαπέδων των στεγασμένων χώρων, των δαπέδων εξωστών ή βεραντών 
κατ’ επέκταση ισογείων και των δαπέδων των COURS ANGLAISES σε πάχος 15cm. 
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 Στην επί τόπου κατασκευή πεζουλιών (κρασπέδων) και κρασπεδόρειθρων που η μελέτη 
προβλέπει την κατασκευή τους από σκυρόδεμα C20/25. Επί τόπου κράσπεδα και 
κρασπεδόρειθρα κατασκευάζονται κατά κανόνα σαν διαχωριστικά επιφανειών αύλειου χώρου με 
διαφορά στάθμης μεγαλύτερη των 20cm ή σαν διαχωριστικά συνεπίπεδων επιφανειών από 
διαφορετικά υλικά. Εφόσον προβλέπεται από τη μελέτη ή κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία, 
θα τοποθετηθεί ελαφρός σιδηροπλισμός. 

 Στον εγκιβωτισμό προκατασκευασμένων κρασπέδων, για την κατασκευή πεζουλιών και 
κρασπεδορείθρων. 

 Σε οποιαδήποτε άλλη κατασκευή που η μελέτη προβλέπει να γίνει από σκυρόδεμα C20/25. 
 

4.3.4 Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 ή ανώτερης ποιότητας σύμφωνα με τη 
συμβατική μελέτη 
(με βάση τους ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00, 1501-01-01-03-00, 1501-01-01-05-00) 

Προβλέπεται σύμφωνα με τη μελέτη: 

 Στην κατασκευή του συνόλου του φέροντος οργανισμού (περιλαμβάνονται στηθαία, πέργκολες, 
στέγαστρα, σκίαστρα κ.λπ.) των κτιρίων και των στεγασμένων χώρων (θεμελίωση και 
ανωδομή). Η σκυροδέτηση ανεστραμμένων δοκών και στηθαίων θα γίνεται, ταυτόχρονα με τη 
διάστρωση της πλάκας. 

 Στην κατασκευή των τοίχων αντιστήριξης, της θεμελίωσής τους και των τυχόν στηθαίων, όπου 
η μελέτη προβλέπει την κατασκευή τους. 

 Στην κατασκευή ζαρντινιερών δια λευκού ή κοινού τσιμέντου. 
 Στην κατασκευή πάγκων καθιστικών δια λευκού ή κοινού τσιμέντου. 
 Στην κατασκευή πρεκιών, σενάζ, ποδιών, στέψεων πλινθοδομών, λεπτών κολωνών μη 

φερουσών κ.λπ. που η επιφάνεια τους ή και τμήμα τους παραμένει ανεπίχριστη. Επίσης στην 
κατασκευή όλων των παραπάνω, έστω και αν επιχρίονται σ’ όλη την επιφάνεια τους, στην 
περίπτωση που η μελέτη προβλέπει την κατασκευή τους από C20/25. 

 Στην κατασκευή των κλιμάκων, πλατυσκάλων και ραμπών ανόδου ή καθόδου, από αύλειο χώρο 
σε οποιαδήποτε στάθμη κτιρίου ή στεγασμένου χώρου που η μελέτη προβλέπει την κατασκευή 
τους. 

 Στην κατασκευή των θεμελίων, τοιχωμάτων και τυχόν στηθαίων των COURS ANGLAISES που η 
κατασκευή τους προβλέπεται από τη μελέτη. 

 Στην κατασκευή κλιμάκων επικοινωνίας τμημάτων αυλείου χώρου με διαφορετική στάθμη και 
τη θεμελίωση τους, που η μελέτη προβλέπει να κατασκευαστούν από σκυρόδεμα C20/25. 

 Στην κατασκευή των κερκίδων του αύλειου χώρου και της θεμελίωσής τους, όπου η μελέτη 
προβλέπει την κατασκευή τους. 

 Στην κατασκευή της βάσης της περίφραξης και της θεμελίωσής της καθώς και των από 
σκυρόδεμα στοιχείων της περίφραξης (τοιχία, κολώνες, σαμάρια κ.λπ.) όπου η μελέτη 
προβλέπει την κατασκευή τους από σκυρόδεμα C20/25. 

 Σε οποιαδήποτε άλλη κατασκευή ή τμήμα της που η μελέτη προβλέπει να γίνει με σκυρόδεμα 
C20/25 ή ανωτέρας ποιότητας, σύμφωνα με τη συμβατική μελέτη. 

 

4.3.5 Βιομηχανικά προκατασκευασμένα κράσπεδα 
(με βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-01-00) 

Προβλέπονται σύμφωνα με τη μελέτη: 
 Για την κατασκευή των πεζουλιών με οπλισμένα προκατασκευασμένα κράσπεδα σκυροδέματος 

κατηγορίας C20/25 διαστάσεων 100x15x30cm. 

 Για την κατασκευή κρασπεδορείθρων με οπλισμένα προκατασκευασμένα κράσπεδα 
σκυροδέματος κατηγορίας C20/25 διαστάσεων 100x15x30cm. 

 Από προκατασκευασμένα κράσπεδα κατασκευάζονται κατά κανόνα πεζούλια και 
κρασπεδόρειθρα, διαχωριστικά επιφανειών αυλείου χώρου με διαφορά στάθμης έως 20cm. 
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4.3.6 Ξυλότυποι 
(με βάση τους ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00,1501-01-05-00-00) 

Προβλέπονται στη μορφή και τις διατάξεις που καθορίζονται στην στατική και αρχιτεκτονική μελέτη 
εφαρμογής για τον εγκιβωτισμό των πάσης φύσεως διαστρωνομένων 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.λπ., 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. Σε όλες τις 
ακμές προβλέπονται φαλτσογωνιές, εκτός των θέσεων που σαφώς καθορίζονται από τη μελέτη. 
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 (ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η 
ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΟΤΙΕΡΑΣ). 
 

4.3.7 Ξυλότυποι ανεπίχριστων επιφανειών σκυροδέματος 
(με βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-00-00) 

Προβλέπονται στις θέσεις που οι επιφάνειες σκυροδέματος θα παραμείνουν ανεπίχριστες, σύμφωνα 
με τη μελέτη. Υποχρεωτικά παραμένουν ανεπίχριστες οι οροφές και τα τοιχία του υπογείου. 
Θα κατασκευαστούν με όλως ιδιαίτερη επιμέλεια, και μετά από σχέδιο διάταξης του ξυλοτύπου της 
μελέτης, είτε από ξυλόπλακες άριστης κατάστασης, τύπου BETOFORM, πάχους 19mm τουλάχιστον, 
είτε από ισοπαχείς πλανισμένες σανίδες, αρίστης κατάστασης (το πολύ δύο χρήσεων), πάχους 
2,5cm και πλάτους συνήθως 10-12cm, αναλόγως με το τι προβλέπει η μελέτη. Χρήση μη 
πλανισμένων ισοπαχών σανίδων, μόνο εφόσον και όπου ορίζεται σαφώς από τη μελέτη. Οι 
επιφάνειες των παραπάνω ξυλοτύπων θα επαλειφθούν με κατάλληλο αποκολλητικό υλικό, μέχρι 
κορεσμού. 
Τοποθέτηση επί των ξυλοτύπων ξύλινων πηχίσκων, τριγωνικής (ορθογωνίου τριγώνου) ή 
τραπεζοειδούς διατομής ή ειδικών πλαστικών - μεταλλικών σκοτιών σχήματος Π, προβλέπεται για 
την κατασκευή των διαφόρων σκοτιών και ποταμών που προβλέπονται από τη μελέτη. Κατασκευή 
σκοτιών μη προβλεπόμενων από τη μελέτη, αλλά απαραίτητων για ειδικούς κατασκευαστικούς 
λόγους, είναι υποχρεωτική για τον εργολάβο (π.χ. μη δυνατότης από αντικειμενικούς λόγους 
κατασκευής στηθαίων μαζί με πλάκα, οπότε στη θέση επαφής δημιουργείται σκοτία). 
Στους ξυλότυπους των τοιχίων δεν θα τοποθετηθούν τρυπόξυλα αλλά σιδηροί σύνδεσμοι χωρίς 
παρεμβολή σωλήνων. Οι επιφάνειες των σκυροδεμάτων μετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων πρέπει 
να είναι εμφανισιακά άψογες. 
Σε περίπτωση που κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας οι ανεπίχριστες εμφανείς επιφάνειες 
σκυροδεμάτων δεν είναι εμφανισιακά άψογες, ο ανάδοχος υποχρεούται στην επίχριση τους με 
τσιμεντοκονίαμα 450kg τσιμέντου με προσθήκη οποιωνδήποτε ειδικών συγκολλητικών ρητινών 
τύπου π.χ. REVINEX και σε όποια έκταση απαιτείται, προκειμένου να αποδοθεί άψογη αισθητικά 
συνολική επιφάνεια. 
 

4.3.8 Μεταλλότυποι ή πλαστικότυποι 
(με βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-00-00) 

Χρήση μεταλλοτύπων αντί ξυλοτύπων ή πλαστικοτύπων στην κατασκευή ανεπίχριστων 
σκυροδεμάτων είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο, στην περίπτωση που ο ξυλότυπος δεν 
εξασφαλίζει ακρίβεια και καθαρότητα της κατασκευής. 
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4.3.9 Σιδηροί οπλισμοί 
(με βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00) 

Οι σιδηροπλισμοί 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. 
 

4.3.10 Οπλισμένα δάπεδα 
(με βάση τους ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-00, 1501-01-01-02-00, 1501-01-01-03-00, 1501-
01-01-05-00, 1501-01-02-01-00) 

Βλέπε 5.1.1. Δάπεδο επί εδάφους και 4.1.1. Κατασκευή περιμετρικών πεζοδρομίων 
 
 

4.4 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 
 

4.4.1 Παράθυρα αλουμινίου 
(με βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-08-03-00) 

Όλα τα κουφώματα (παράθυρα - φεγγίτες) του διδακτηρίου τα οποία προβλέπονται σύμφωνα με 
τα σχέδια της μελέτης, θα κατασκευαστούν από αλουμίνιο ηλεκτροστατικής βαφής. Η 
ολοκληρωμένη κατασκευή ενός κουφώματος θα πρέπει να έχει τη σήμανση CE και να συνοδεύεται 
από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά των δοκιμών που έχει υποστεί. Οι διατομές του αλουμινίου πρέπει 
να είναι λείες καθαρές χωρίς επιφανειακά και λοιπά ελαττώματα από τη διέλαση. 
 
4.4.2 Διατομές αλουμινίου 
Προϊόντα διέλασης κραμάτων αλουμινίου, κατάλληλων για οικοδομική χρήση. Θα προέρχονται από 
εργοστάσιο πιστοποιημένο κατά το διεθνές Πρότυπο Ποιότητας ISO 9001, δυνάμενο να παράγει 
ολοκληρωμένες σειρές διατομών (profile) και λοιπών εξαρτημάτων σύνδεσης με τις οποίες μπορούν 
να συντεθούν κουφώματα (θύρες, παράθυρα) οποιασδήποτε μορφής και λειτουργίας και ποικίλων 
διαστάσεων. Τα παραγόμενα κουφώματα θα πρέπει να πληρούν τις πιο κάτω απαιτήσεις: 

 Αεροπερατότητας 
 Υδατοπερατότητας 
 Αντίστασης σε ανεμοπίεση 
 Μηχανικών αντοχών 
 Αντοχών σε κλιματικές επιδράσεις και σε χρήση (άνοιγμα-κλείσιμο) 
 Αντίστασης σε κρούση 
 Αντίστασης σε κατακόρυφο φορτίο 
 Αντοχής σε στατική στρέψη 

 Αντίστασης σε στρέψη και επαναλαμβανόμενη στρέψη 
 Αντοχής σε λανθασμένους χειρισμούς, όπως ορίζονται στα σχετικά πρότυπα, τη Μελέτη του 

έργου και τις απαιτήσεις του παρόντος. 
Σημειώνεται ότι για τις ελάχιστες τιμές των άνω απαιτήσεων - είτε είναι σε κατηγορίες (όπως οι 
τρεις πρώτες) είτε όχι - ισχύουν οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης «UNION EUROPEENNE POUR 
L’ AGREMENT DANS LA CONSTUCTION: Directives communes pour l’ agrenent des fenêtres». 
Στις διατομές αλουμινίου υπάγονται επίσης και αυτές που έχουν διατάξεις διακοπής θερμικών 
γεφυρών, για τις οποίες πέραν των προηγούμενων βασικών απαιτήσεων θα πρέπει να πληρούνται 
οι κάτωθι προϋποθέσεις αναφορικά με τις διατομές από το άκαμπτο συνθετικό υλικό που 
παρεμβάλλεται στις αντίστοιχες διατομές αλουμινίου: 

 να μην αποσυναρμολογούνται από τις εγκοπές τοποθέτησής τους όταν τα υαλοστάσια 
καταπονούνται από τις δράσεις του ανέμου. 

 να μην θραύονται υπό την επίδραση δονήσεων. 
 να μη μειώνεται η αποτελεσματικότητα της σύνδεσης των δύο ανεξάρτητων διατομών υπό την 

επίδραση κρούσεων, πιέσεων και καταπονήσεων από τους χρήστες. 
 να μην επηρεάζεται η ευστάθεια του υαλοστασίου υπό την επίδραση υγροθερμικών 

καταπονήσεων. 
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 να μη δημιουργείται αποσυναρμολόγηση της σύνθετης διατομής λόγω αποσύνδεσης του 
υαλοστασίου υπό την επίδραση φωτιάς. 

Το μέγεθος των διατομών, τα πάχη των τοιχωμάτων τους, η μορφή τους, οι μέθοδοι 
συναρμολόγησής τους, τα ειδικά τεμάχια, τα στεγανοποιητικά παρεμβλήματα και η θέση τους 
καθώς και τα εξαρτήματα λειτουργίας και η θέση τους, αποτελούν ευθύνη του παραγωγού των 
διατομών. Επιπλέον θα πρέπει να διατίθενται κατάλογοι των διατομών κατά «σειρές» με τα 
χαρακτηριστικά τους και πίνακες, όπως και γραφήματα και τύποι υπολογισμού επάρκειας και 
ανταπόκρισης στις πιο πάνω απαιτήσεις σε σχέση με την μορφή και το μέγεθος των κουφωμάτων 
που είναι δυνατό να συντεθούν από κάθε σειρά. 
Οι διατομές θα είναι λείες, καθαρές και πλήρεις, χωρίς επιφανειακά και λοιπά ελαττώματα από την 
διέλαση. Το πάχος των τοιχωμάτων, η σκληρότητα και οι αντοχές πρέπει να ανταποκρίνονται στα 
αναφερόμενα στους σχετικούς καταλόγους. Το βάρος ανά μέτρο μήκους διατομής δεν πρέπει να 
διαφέρει περισσότερο από τις επιτρεπόμενες ανοχές του ονομαστικού (όπως αναφέρεται στον 
κατάλογο του παραγωγού των διατομών). Για τα επάλληλα κουφώματα με διπλό οδηγό ο οδηγός 
θα πρέπει να έχει βάρος κατ’ ελάχιστον 1600gr ανά τρέχον μέτρο. Η θερμοδιακοπή θα πρέπει 
να επιτυγχάνεται με πολυαμίδια πλάτους κατ’ ελάχιστον 20mm. Για τα ανοιγόμενα 
κουφώματα ή τους ανακλινόμενους φεγγίτες η κάσα θα πρέπει να έχει ελάχιστο βάρος 1100 ~ 
1300gr ανά τρέχον μέτρο. Εξαρτήματα λειτουργίας: Όλα τα εξαρτήματα λειτουργίας, όπως πχ 
μηχανισμοί περιμετρικής στεγανοποίησης και μονής ή διπλής ενέργειας, οι χειρολαβές, οι 
μεντεσέδες, οι σύρτες, οι κλειδαριές (απλές ή ασφαλείας) κ.λπ. θα είναι οι απαιτούμενες από τη 
μελέτη και τον προμηθευτικό οίκο των κουφωμάτων. Όλα τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν 
για τη σύνδεση των διατομών μεταξύ τους θα είναι από αλουμίνιο κράματος 6063, ώστε να 
αποφεύγονται τοπικά γαλβανικά στοιχεία που οδηγούν σε καταστρεπτικές διαβρώσεις, αλλά και για 
να εξασφαλίζονται οι κατάλληλες αντοχές. Όλα τα εξαρτήματα των κουφωμάτων θα υποστηρίζουν 
επαρκώς τον υαλοπίνακα και τα πλαίσια, τόσο κατά τη λειτουργία τους όσο και στην ανοικτή θέση, 
χωρίς να προκαλούνται παραμορφώσεις ή ζημιές κάτω από το καθορισμένο φορτίο ανέμου, ή 
θόρυβοι, όπως επίσης και θα ικανοποιούν όλες τις απαραίτητες απαιτήσεις ασφαλείας. 
 
4.4.3 Ειδικά τεμάχια λειτουργίας 
Ειδικά τεμάχια λειτουργίας (όπως στροφείς, ράουλα κύλισης κ.λπ.) θα είναι από: 
α) αλουμίνιο, τουλάχιστον της ίδιας ποιότητας και αντοχής με εκείνο των διατομών 
β) ανοξείδωτο χάλυβα 
γ) παρεμβλήματα από νεοπρένιο 
δ) ράουλα teflon με πιστοποίηση με ένσφαιρους τριβείς και θα έχουν τέτοια μορφή, ώστε να 

εφαρμόζουν ακριβώς στις διατομές και θα στερεώνονται με βίδες αντίστοιχης ποιότητας, ώστε 
να εξασφαλίζεται η άκαμπτη σύνδεση με τα πλαίσια, η στεγανότητα και η ομαλή αθόρυβη 
λειτουργία των κουφωμάτων 

 
4.4.4 Παρεμβλήματα στεγανότητας - καρμοπληρωτικά λάστιχα 
Θα είναι από Ελαστομερές Προπυλένιο Διένιο Μονομερές (EPDM), με αντοχή στην ηλιακή 
ακτινοβολία και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Θα πρέπει να διατηρούνται εύκαμπτα χωρίς 
παραμένουσα παραμόρφωση, τουλάχιστον για 10 έτη από την τοποθέτησή τους, με ή χωρίς 
φορτίο από τις διατομές, τους υαλοπίνακες και τα άλλα συστατικά μέρη του κουφώματος, σε 
θερμοκρασίες από -40°C έως +100°C. 
 Στερεώσεις: Όλα τα μπουλόνια, βίδες και παξιμάδια που θα χρησιμοποιούνται για τη 

συναρμολόγηση και στερέωση του κουφώματος θα είναι επαρκούς αντοχής για το σκοπό που 
χρησιμοποιούνται και θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Όλα τα κουφώματα θα κατασκευαστούν με τέτοιο τρόπο που να δέχονται τους προβλεπόμενους 
από τη μελέτη του ΚΕΝΑΚ (με τον κατάλληλο συντελεστή) ενεργειακούς υαλοπίνακες, σύμφωνα με 
το κεφ. 14 (Υαλοπίνακες ενεργειακοί σύμφωνα με ΚΕΝΑΚ). 
Κάθε κούφωμα ή υαλοπέτασμα τόσο στα σχέδια κατασκευής όσο και στην κατασκευή του, θα 
φέρει την καθορισμένη σήμανση με ένα ξεχωριστό αριθμό. 
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4.4.5 Προστασία - χρωματισμός και διακόσμηση διατομών αλουμινίου 
(Ηλεκτροστατική βαφή 
 

Τα προφίλ αλουμινίου θα προστατεύονται και θα χρωματίζονται με την ακόλουθη μέθοδο: 
 
Προηγείται η χημική επεξεργασία των διατομών η οποία συνίσταται στον επιμελημένο καθαρισμό 
τους (απολάδωση), την προσβολή της συνολικής επιφάνειας και την παθητικοποίηση αυτής 
σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Αλουμινίου και των διεθνών 
φορέων πιστοποίησης ηλεκτροστατικής βαφής, Qualicoat και GSB. Στην φάση της χημικής 
επεξεργασίας των προφίλ δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται υλικά τα οποία περιέχουν εξασθενές 
χρώμιο.(Chrom free χημική επεξεργασία). Ακολουθεί η κάλυψη των επιφανειών με ηλεκτροστατική 
βαφή πολυεστερικής πούδρας, απόχρωσης κατηγορίας RAL ή άλλης ειδικής απόχρωσης και ο 
πολυμερισμός αυτής σε φούρνο θερμοκρασίας περίπου 200°C. Το πάχος της επικάλυψης με 
πούδρα θα πρέπει να είναι, από 60μm έως 120μm, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των 
προαναφερθέντων φορέων πιστοποίησης και του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Αλουμινίου. Η πούδρα 
θα πρέπει να είναι κατηγορίας (TGIC - free) απαλλαγμένη από σκληρυντές TGIC.  
Οι διατομές αλουμινίου μετά την ηλεκτροστατική βαφή θα πρέπει να παρουσιάζουν απόλυτη 
ομοιοχρωμία και μεγάλη αντοχή στην υγρασία και στην αλμύρα. Η βαφή θα πρέπει να 
πραγματοποιείται σε βαφείο που ακολουθεί τις προδιαγραφές Qualicoat (επιπέδου Seaside Class) 
και GSB και να διαθέτει τις σχετικές πιστοποιήσεις. 
 
4.4.6 Κριτήρια αποδοχής της επίστρωσης 
Η επιφανειακή επίστρωση των ορατών πλευρών: 
α) δεν πρέπει να έχει χαραγές, ανομοιομορφίες και ανομοιοχρωμίες 
β) παρατηρούμενη υπό γωνία 60° και απόσταση 3,00m δεν πρέπει να παρουσιάζει αδρότητα, 

ρυτίδες, δακρύσματα, φυσαλίδες, ξένα σώματα παγιδευμένα στην μάζα του επιστρώματος, 
κρατήρες, στίγματα, εκδορές και θα καλύπτουν καλά και ομοιόμορφα τις ράβδους 

γ) παρατηρούμενη από απόσταση 3,00m για εσωτερικές κατασκευές και 5,00m για εξωτερικές δεν 
πρέπει να έχει διαφορές στην επικάλυψη. 

Τα πιο πάνω θεωρούνται ελαττώματα και τα αλουμίνια δεν είναι αποδεκτά. 
Δοκιμές θα εκτελούνται σε τρία δοκίμια που συνοδεύουν κάθε παρτίδα ράβδων, που χρωματίζονται 
σύμφωνα με τα πρότυπα. 
 

 Χαρακτηριστικό / Ιδιότητα Πρότυπο Δοκιμής 

1 Στιλπνότητα ΕΝ ISO 2813 

2 Πάχος επίστρωσης ΕΝ ISO 2360 

3 Πρόσφυση ΕΝ ISO 2409 

4 Συμπεριφορά κατά την απότομη 
παραμόρφωση της επιφάνειας 
αλουμινίου (Impact Test) 

EN ISO 6272-2/ ASTM D 2794 για πούδρες κλάσης 1 

EN ISO 6272-1 ή EN ISO 6272-2/ ASTM D για 
επικαλύψεις με PVDF 2 στρώσεων 

EN ISO 6272-1 ή EN ISO 6272-2/ ASTM D 2794 για 
πούδρες κλάσης 2 και 3 

5 Δοκιμή ευκαμψίας σε κυλινδρικό άξονα 
(Βend test) 

ΕΝ ΙSΟ 1519 

6 Δοκιμή Κοίλανσης (Cupping test) ΕΝ ΙSΟ 1520 

7 Αντοχή σε αλατονέφωση οξικού 
άλατος 

ISO 9227-Εξωτερικό εργαστήριο 

8 Επιταχυνόμενη Τεχνητή Γήρανση ΕΝ ISO 11341 

9 Δοκιμή Machu  

10 Σκληρότητα (Bucholz) EN ISO 2815 
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 Όλα τα κράματα θα έχουν το ίδιο φινίρισμα και θα προέρχονται από τον ίδιο εγκεκριμένο 
προμηθευτή. 

 Όλα τα ελατά τμήματα θα έχουν το κατάλληλο πάχος και αντοχή, όχι μόνο για να 
συμμορφώνονται με τις κατασκευαστικές απαιτήσεις, αλλά επίσης και για να αποφεύγονται 
κίνδυνοι παραμορφώσεων στις τελικές επιφάνειες. Το πάχος επίσης των ελατών τμημάτων θα 
είναι επαρκές για να εξασφαλίζεται η απόλυτη ακαμψία για τα μήκη που θα χρησιμοποιηθούν 
στην τελική εγκατάσταση. 

 Προστασία: Όλες οι εκτεθειμένες επιφάνειες θα προστατεύονται με αυτοκόλλητες (αλλά εύκολα 
αφαιρούμενες), ταινίες προτού ξεκινήσουν από το εργοστάσιο κατασκευής. Η προσκόλληση, η 
αντοχή στις καιρικές συνθήκες και τις τριβές και η ελαστικότητα της ταινίας θα είναι κατάλληλες 
για το σκοπό για τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν. Οι αυτοκόλλητες ταινίες θα έχουν έντονα 
διαφορετικό χρώμα από αυτό της τελικής επιφάνειας των κουφωμάτων και κατασκευών. 

 Ανοχές: Κατά τον σχεδιασμό των συγκροτημάτων κουφωμάτων και υαλοπινάκων καθώς και 
όλων των εξαρτημάτων και στερεώσεων, θα ληφθούν υπόψη οι ανοχές της φέρουσες 
κατασκευής. Τα διάκενα μεταξύ κασών και ψευτοκασών θα έχουν πλάτος όσο απαιτείται για 
την τοποθέτηση στεγανωτικών κορδονέτων. Όλοι οι αρμοί επαφής με το δομικό περίβλημα θα 
σφραγιστούν με κατάλληλη μαστίχη σιλικόνης. 

 Στεγανοποιήσεις: Για την στεγανοποίηση των κατασκευών θα χρησιμοποιούνται μεταξύ κάσας 
και οικοδομικού ανοίγματος, αφρώδη κορδόνια αρμολόγησης ή αφρώδεις διογκούμενες ταινίες 
σφράγισης και ουδέτερη σιλικόνη. Στα σημεία επαφής κασών με κινητά τμήματα τα ελαστικά 
παρεμβύσματα θα είναι από Ελαστομερές Προπυλένιο Διένιο Μονομερές (EPDM). Τα κρύσταλλα 
στεγανοποιούνται πάντοτε με παρεμβύσματα κουμπωτά, συρταρωτά ή σφηνωτά από EPDM ή 
PVC. Όλα τα κενά που δημιουργούνται μεταξύ στοιχείων αλουμινίου και λοιπών 
κατασκευαστικών στοιχείων του κτιρίου θα γεμίζονται με ελαστομερή σιλικόνη 
πολυουρεθανικής βάσης, αφού προηγούμενα παρεμβληθεί αφρώδες κορδόνι αρμολόγησης. 
Στα συρόμενα κουφώματα πρέπει να καλύπτουν σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ την αεροπερατότητα, 
υδατοστεγανότητα και να έχουν αντοχή στην ανεμοπίεση. Οι κλειδαριές θα ασφαλίζουν σε 
τουλάχιστον δύο (2) σημεία καθ’ ύψος του κουφώματος, χωνευτές με ελατήριο οι οποίες 
ασφαλίζουν και απασφαλίζουν με μοχλό μόνο από το εσωτερικό του χώρου. Κλειδαριά βαρέως 
τύπου, της έγκρισης της Υπηρεσίας. Μηχανισμοί αλουμινίου ανοιγοανάκλισης ή απλού 
ανοίγματος ή απλής ανάκλισης μετά των χειρολαβών τους αρίστης ποιότητας με βάση τις 
προδιαγραφές του παραγωγού του συστήματος και με την σύμφωνη γνώμη της. Ο ανάδοχος 
πριν την κατασκευή τους υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία σε κλίμακα 1:1 πλήρη 
κατασκευαστικά σχέδια σε συνδυασμό με τα περιβάλλοντα για το κούφωμα οικοδομικά στοιχεία 
καθώς και όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά. Μετά την έγκριση των σχεδίων θα 
κατασκευαστεί και θα τοποθετηθεί στο έργο δείγμα του κουφώματος και μετά την έγκριση της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας θα κατασκευαστούν τα υπόλοιπα. 

 

4.5 ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΕΝΑΚ 
          (με βάση τους ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-08-07-01, 1501-03-08-07-02) 

 
Όλοι οι υαλοπίνακες θα είναι ενεργειακοί με μαλακή επίστρωση νέας γενιάς και θα συνοδεύονται 
από πιστοποιητικά του κατασκευαστή τους. Τα πιστοποιητικά θα προέρχονται από ευρέως 
γνωστούς οργανισμούς πιστοποίησης. 
Όλα τα τεμάχια που θα τοποθετηθούν θα είναι μονοκόμματα και χωρίς ελαττώματα Α’ διαλογής, η 
δε τοποθέτησή τους θα γίνει κατά τρόπο υδατοστεγή, αεροστεγή και απόλυτα ασφαλή. 
Οι υαλοπίνακες θα είναι γενικά κρύσταλλα Α’ διαλογής, χωρίς νερά. Θα είναι διαφανείς, εκτός από 
τη θέση που η μελέτη προβλέπει οπλισμένους, διαφώτιστους, ή ειδικά επεξεργασμένους, 
Τοποθέτηση είτε με ειδικές κουμπωτές διατομές από ανοδιωμένο 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 45° στο μισό του πλάτους 
τους. Κάθε υαλοπίνακας που δεν περιβάλλεται από λάστιχο κ.λπ., σχήματος Π και έχει διαστάσεις 
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μεγαλύτερες από 1,00Χ0,50m, θα εδράζεται σε δύο μικρά τακάκια από μολυβδόφυλλο, πάχους 
τουλάχιστον 3mm. 
Οποιαδήποτε άλλη κατασκευαστική λεπτομέρεια απαιτείται για τους ενεργειακούς υαλοπίνακες 
βάσει ENISO.     
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5. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

5.1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν τα υλικά, τις συσκευές και τα μηχανήματα 

του εμπορίου με τα οποία ο ανάδοχος θα εξοπλίσει τις αίθουσες και τα w.c. και τα οποία πρέπει να 

είναι καινούργια και αρίστης κατασκευής. 

Όπου αναφέρεται ενδεικτικός τύπος, αυτό δεν υποδηλώνει την προτίμηση στο συγκεκριμένο 

αντικείμενο, αλλά την ποιότητα κατασκευής που πρέπει να είναι όμοια ή ανώτερη από εκείνη του 

ενδεικτικού τύπου. 

Όπου αναφέρονται μεγέθη που αφορούν την ασφάλεια ή την διάρκεια ζωής της εγκατάστασης, 

π.χ. πάχη σωληνώσεων, πιέσεις λειτουργίας κ.λπ., οι αναγραφόμενες τιμές είναι οι ελάχιστες 

επιτρεπόμενες και ότι τα υλικά και οι συσκευές που δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις αυτές 

απορρίπτονται αμέσως από την Επίβλεψη. 

Ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί από τον ανάδοχο του έργου, προκειμένου να μη «πληγωθεί» το 

περίβλημα των οικίσκων κατά τη φάση της εγκατάστασης των Η/Μ δικτύων και εξοπλισμού όπως 

αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφ. των Οικοδομικών εργασιών.  

 

5.2. ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
 

Γενικά 

Το σύνολο των εγκαταστάσεων των αιθουσών,  θα γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης 

και της επιστήμης, τους κανονισμούς που προβλέπονται στον ΝΟΚ καθώς και τις ευρωπαϊκές 

προδιαγραφές. 

Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα είναι πιστοποιημένα με διεθνή Standards ποιότητας. 

 

Δίκτυο Ύδρευσης 

α) Σωληνώσεις 

Το δίκτυο ύδρευσης θα κατασκευαστεί με πολυστρωματικούς πλαστικούς σωλήνες DN 15 με 

προστατευτική επένδυση.  

Θα υπάρχει αναμονή  3/4” με διακόπτης για σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης.  

Σε κάθε υποδοχέα θα υπάρχει διακόπτης επιχρωμιωμένος. 

 

β)  Κρουνοί 

Θα είναι επιχρωμιωμένοι, ορειχάλκινοι. Στο άκρο τους θα φέρουν σπείρωμα ή ρακόρ για σύνδεση 

με ελαστικό σωλήνα. Πριν από κάθε κρουνό θα τοποθετηθεί διακόπτης – καμπάνα.  

 

γ) Νιπτήρες 

Οι νιπτήρες θα είναι κολονάτοι (κατά προτίμηση), κατασκευασμένοι από λευκή υαλώδη πορσελάνη, 

θα έχουν ορθογώνιο σχήμα με στρογγυλεμένες γωνίες και θα τοποθετούνται σε ύψος κατάλληλο 

για τα νήπια. 

Οι νιπτήρες φέρουν διάταξη για υπερχείλιση, διαμορφωμένες θέσεις για τοποθέτηση σαπουνιού και 

τρύπα για να προσαρμόζεται η βαλβίδα εκκένωσης Φ 1 1/2” και θα συνοδεύεται από τα εξής 

εξαρτήματα: 

Βαλβίδα εκκένωσης 

Παγίδα διαμέτρου Φ 1 1/4”  για την σύνδεση του νιπτήρα με τον σωλήνα αποχέτευσης, 

ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη, που να καθαρίζεται εύκολα. 
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Ελαστικό πώμα με αλυσίδα χρωμέ για την έμφραξη της τρύπας της βαλβίδας αποχέτευσης. 

 

δ) Λεκάνη W.C. Ευρωπαϊκού τύπου 

Οι λεκάνες θα είναι κατασκευασμένες από λευκή υαλώδη πορσελάνη με ενσωματωμένη παγίδα 

(σιφώνι) και θα έχουν διαστάσεις περίπου 43x33cm και ύψος κατάλληλο για νήπια. 

Θα συνοδεύονται επίσης από: 

Πλαστικό κάθισμα λευκό με κάλυμμα 

Ειδικό εξάρτημα για προσαρμογή της λεκάνης με το δοχείο πλύσης 

Οι λεκάνες θα συνοδεύονται από πλαστικά καζανάκια και χαρτοθήκες. 

 

ε) Δοχείο Πλύσης 

Θα χρησιμοποιηθούν δοχεία χαμηλής πίεσης από ενισχυμένο λευκό πλαστικό που τοποθετούνται 

πάνω στη λεκάνη. 

 

στ) Χαρτοθήκη 

Θα είναι μεταλλική επινικελωμένη και θα συνοδεύει κάθε λεκάνη W.C. 

 

ζ) Καθρέπτης τοίχου 

Συνοδεύουν κάθε νιπτήρα. Θα έχουν πάχος 4mm και φιλέτο πάχους 1cm, οι δε διαστάσεις τους θα 

είναι ανάλογες με τον νιπτήρα που συνοδεύουν. 

Κάθε καθρέπτης θα στηρίζεται με βίδες και αντίστοιχα καλύμματα χρωμέ. 

 

Δίκτυο Αποχέτευσης 

Θα κατασκευαστεί με πλαστικούς σωλήνες U-PVC 6atm, με εσωτερική διάμετρο για τις λεκάνες 

Φ100mm και για τους νιπτήρες Φ40mm.  

Θα υπάρχει δίκτυο εξαερισμού για τις λεκάνες με πλαστικό σωλήνα Φ75mm.  

Τέλος το όλο δίκτυο θα καταλήγει σε αναμονή για τη σύνδεση με το δίκτυο πόλης με  

Φ100mm. 

5.3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Γενικά 

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των αιθουσών,  θα γίνουν σύμφωνα με τους κανονισμούς εσωτερικών 

εγκαταστάσεων και τις ΤΟΤΕΕ που ισχύουν, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τους 

κανονισμούς της ΔΕΗ  ΕΛΟΤ HD 384 και του ΓΟΚ καθώς και τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 

Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα είναι πιστοποιημένα με διεθνή Standards ποιότητας. 

Παροχές 

Έξω από κάθε αίθουσα, σε υψηλό σημείο θα υπάρχει στεγανό κουτί διακλαδώσεως με αναμονή 

ηλεκτρικού σωλήνα για σύνδεση της παροχικής γραμμής του υποπίνακα. Θα είναι μονοφασική   

3Χ6mm2 και θα συνοδεύεται από επίσημο πιστοποιητικό, εφ’ όσον ζητηθεί. 

 

Φωτιστικά Σώματα 

Σε κάθε αίθουσα θα υπάρχουν 6 φωτιστικά σώματα LED που θα αποδίδουν τουλάχιστον 500lux σε 

κάθε σημείο της αίθουσας. Στις εισόδους των αιθουσών, θα υπάρχει επίσης ένα φωτιστικό σώμα 

τύπου χελώνας. 
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Είναι φωτιστικά σώματα κατάλληλα για λαμπτήρες σχήματος ράβδου, χρώματος φωτός 34  

(WHITE LIGHT) και έχουν βάση από χαλυβδοσωλήνα DKP, πάχους 0,8mm βαμμένη 

ηλεκτροστατικά εν θερμώ με ειδικό λακ σε χρώμα λευκό και στη συνέχεια ψημένη με υπέρυθρες 

ακτίνες σε θερμοκρασία 1800C. 

Γενικά, τα φωτιστικά σώματα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από αιχμηρές γωνίες και να έχουν 

επαρκή στερεότητα και διαστάσεις, ώστε να μην παραμορφώνονται με αποτέλεσμα την κακή 

προσαρμογή του λαμπτήρα στις λυχνιολαβές του. 

Η βάση κάθε φωτιστικού σώματος θα έχει μια ηλεκτρική επαφή για την γείωσή του, οπές στήριξης 

και οπές για την είσοδο των τροφοδοτικών καλωδίων από επάνω. 

Εφ' όσον προβλέπονται  φωτιστικά με πλαστικό κάλυμμα, αυτό θα είναι εξ ολοκλήρου ακρυλικό, 

αδιαφανές με χρώμα γαλακτερό. Η στεγανοποίηση του καλύμματος και της μεταλλικής σκάφης θα 

γίνει με την παρεμβολή κατάλληλου παρεμβύσματος από αφρώδες πλαστικό. 

Στην περίπτωση φωτιστικών με περσιδωτό κάλυμμα, αυτό θα έχει πλαίσιο από χαλυβδοέλασμα 

βαμμένο με λακ φούρνου και κυψελοειδή ακρυλική σχάρα με κλιπς, που δεν παραμορφώνεται. 

 

Ρευματοδότες 

Οι ρευματοδότες θα είναι ασφαλείας, 16Α, 250V με πλευρικές επαφές για την γείωση, τύπου 

ΣΟΥΚΟ με καπάκι. 

Οι στεγανοί ρευματοδότες θα είναι 16Α, 250V με πλαστικές επαφές για γείωση, τύπου ΣΟΥΚΟ, 

ισχυρού τύπου, με προστατευτικό κάλυμμα, κατάλληλοι είτε για ορατή ή για χωνευτή 

εγκατάσταση.  

Σε κάθε αίθουσα θα τοποθετηθούν δύο (2) ρευματοδότες δεξιά ή αριστερά του πίνακα, ένας (1) 

στην απέναντι πλευρά,  ένας (1) στη θέση του ψυγείου και δύο (2) στεγανού τύπου πάνω από τον 

πάγκο της κουζίνας (δεξιά και αριστερά από το χώρο του  νεροχύτη). 

Τέλος θα τοποθετηθούν ρευματοδότες για τα κλιματιστικά μηχανήματα. 

Με εξαίρεση αυτών των κλιματιστικών, οι λοιποί ρευματοδότες καθώς και οι διακόπτες θα 

τοποθετηθούν σε ύψος 1,60m (άνω μέρος). 

 

Διακόπτες 

Οι διακόπτες θα είναι επίτοιχου τύπου με κοχλίωση (ΤΑΜΠΛΕΡ) εξαιρετικής κατασκευής 10Α,    

250V, κομιτατέρ. 

 

Ηλεκτρικοί πίνακες 

Κάθε αίθουσα, θα διαθέτει ένα ηλεκτρικό πίνακα επίτοιχο, μεταλλικό, κατασκευασμένο από 

λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης για την τοποθέτηση των οργάνων του πίνακα σε φορείς διπλού Π, 

ενδεικτικού τύπου STAB SIEMENS 8 GD3 με μεταλλική πόρτα και με προστασία ΙΡ 30 κατά        

DIN  40050. 

Μεταλλικό πλαίσιο που τοποθετείται στο εμπρόσθιο μέρος του πίνακα, πάνω στο οποίο 

στερεώνεται η πόρτα του πίνακα, η οποία κλειδώνει με μεταλλική κλειδαριά. Η πόρτα θα είναι 

μονόφυλλη. Πλάκα στο εμπρόσθιο μέρος, πάνω στην οποία θα ανοιχθούν οι κατάλληλες κάθε φορά 

τρύπες για τα όργανα του πίνακα. Στην πλάκα αυτή θα υπάρχουν πινακίδες από ζελατίνη με 

επινικελωμένο πλαίσιο για την αναγραφή των κυκλωμάτων (π.χ. φωτισμός Αίθουσας). Η πλάκα 

αυτή θα προσαρμόζεται στο πλαίσιο με τέσσερις επινικελωμένες ανοξείδωτες βίδες, που θα 

μπορούν να βγαίνουν χωρίς να υπάρχει ανάγκη να βγαίνει και η πόρτα του πίνακα. 

Το πάχος της λαμαρίνας του ερμαρίου του πλαισίου και της πλάκας της πόρτας θα είναι 

τουλάχιστον 1,00mm. 
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Οι πίνακες θα βαφούν με δύο στρώσεις αντιδιαβρωτικής βαφής και μία τελική στρώση από βερνίκι, 

σε χρώμα που θα καθορισθεί από την Επίβλεψη. 

Η κατασκευή των πινάκων θα είναι τέτοια, ώστε τα διάφορα όργανα για διακοπή, χειρισμό, 

ασφάλιση, ενδείξεις κ.λπ. να είναι προσιτά με ευκολία μετά την αφαίρεση των εμπρόσθιων 

καλυμμάτων των πινάκων, να είναι τοποθετημένα σε κανονικές θέσεις και να είναι δυνατή η άνετη 

αφαίρεση, η επισκευή και η επανατοποθέτησή τους, χωρίς να επηρεάζονται τα υπόλοιπα όργανα 

που βρίσκονται κοντά. 

Οι ζυγοί των πινάκων πρέπει να είναι κατάλληλοι για την στερέωση ασφαλειών και μικροαυτομάτων 

για την προσαγωγή και απαγωγή του ρεύματος. Η επιτρεπόμενη ένταση θα είναι τουλάχιστον ίδια 

με αυτή που επιτρέπεται για τον διακόπτη του πίνακα. Όλοι οι ζυγοί θα φέρουν και συλλεκτήριο 

ζυγό από χαλκό για τη γείωση και ζυγό για τις φάσεις και τον ουδέτερο. 

Οι πίνακες θα συναρμολογηθούν στο εργοστάσιο κατασκευής και θα παρέχουν άνεση χώρου για 

την σύνδεση των κυκλωμάτων. 

Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην καλή και σύμμετρη εμφάνιση των πινάκων, γι’ αυτό θα τηρηθούν οι 

εξής αρχές: 

Τα στοιχεία προσαγωγής των πινάκων θα βρίσκονται στο κάτω μέρος του πίνακα. 

Τα γενικά στοιχεία του πίνακα (διακόπτες, ασφάλειες) θα τοποθετηθούν συμμετρικά ως προς τον 

κατακόρυφο άξονα του πίνακα. 

Τα υπόλοιπα στοιχεία θα είναι διατεταγμένα σε κανονικές οριζόντιες σειρές, συμμετρικά επίσης 

προς τον κατακόρυφο άξονα του πίνακα. 

Στο επάνω μέρος των πινάκων και σε συνεχή οριζόντια σειρά ή σειρές θα υπάρχουν κλέμενς, στα 

οποία θα έχουν οδηγηθεί οι φάσεις, οι ουδέτεροι και οι γειώσεις κάθε γραμμής, με τέτοιο τρόπο 

ώστε, κάθε γραμμή που εισέρχεται στον πίνακα να συνδέεται με όλους τους αγωγούς μόνο στο 

κλέμενς. Οι σειρές των κλέμενς θα βρίσκονται σε τέτοια απόσταση μεταξύ τους, ώστε κάθε σειρά 

που είναι πιο κάτω, να βρίσκεται σε μεγαλύτερη απόσταση από το βάθος του πίνακα, από ό,τι η 

προηγούμενη σειρά. 

Οι εσωτερικές συρματώσεις θα οδηγούνται προς το κλέμενς από πίσω έτσι ώστε, η επάνω 

επιφάνειά τους να είναι ελεύθερη για την εύκολη σύνδεση των εξωτερικών καλωδίων. Οι γραμμές 

που χαρακτηρίζονται στα σχέδια σαν εφεδρικές θα είναι πλήρεις και συνεχείς μέχρι τα κλέμενς. 

 

Η εσωτερική συνδεσμολογία των πινάκων θα είναι άριστη από τεχνική και αισθητική άποψη, 

δηλαδή τα καλώδια θα ακολουθούν ομαδικά ή ξεχωριστά ευθείες και σύντομες διαδρομές. Στα 

άκρα τους θα είναι καλά προσαρμοσμένα και σφιγμένα με κατάλληλες βίδες και περικόχλια, δεν θα 

παρουσιάζουν αδικαιολόγητες διασταυρώσεις και στα άκρα θα φέρουν αριθμούς. Με μεγάλη επίσης 

προσοχή θα γίνει και η πρόσδεση των καλωδίων σε ομάδες, όπου αυτό είναι αναγκαίο. 

 

Οι ζυγοί θα είναι χάλκινοι, επικασσιτερωμένοι, σε τυποποιημένες διατομές. Οι διατομές των 

καλωδίων και των χάλκινων τεμαχίων εσωτερικής συνδεσμολογίας θα είναι επαρκείς και θα 

συμφωνούν κατ' ελάχιστον προς αυτές που αναγράφονται στα σχέδια για τις αντίστοιχες γραμμές 

άφιξης και αναχώρησης. 

Ο ελάχιστος εξοπλισμός του ηλεκτρικού πίνακα θα είναι: 

1 ασφάλεια ΝΕΟΖΕΤ 1Χ35 A  

1 ραγοδιακόπτης  2X40 Α 

1 ρελέ διαρροής  2X40 Α 

1 αυτόματη ασφάλεια WL  1X16 Α 

2 αυτόματες ασφάλειες WL  2X10 Α 
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2 αυτόματες ασφάλειες WL  2X16 A για Α.C. 

ενδεικτικές λυχνίες και  

αντικεραυνικά πίνακα. 

 

Καλωδιώσεις 

Οι ηλεκτρικές καλωδιώσεις θα είναι ΝΥΜ 3X1.5 και 3X2.5 για φωτιστικά σώματα και ρευματοδότες 

αντίστοιχα και θα τοποθετηθούν σε πλαστικό κανάλι τύπου Legrand ανάλογης διατομής 

διαιρούμενου τύπου, ενώ τα κουτιά των διακοπτών και διακλαδώσεων θα είναι πλαστικά στεγανά. 

Οι ηλεκτρικές γραμμές θα είναι επίτοιχες. 

Ύστερα από έγκριση της επίβλεψης, οι γραμμές στην οροφή μπορεί να μην είναι ορατές αλλά 

τοποθετημένες με εύκαμπτους σωλήνες τύπου SIBI ανάμεσα στο πάνελ οροφής και την 

κεραμοειδή λαμαρίνα. 

Στις διελεύσεις των ηλεκτρικών γραμμών από τα μεταλλικά στοιχεία της κατασκευής και τα πάνελ 

θα τοποθετηθούν ελαστικοί δακτύλιοι για λόγους ασφαλείας. 

 

Αλεξικέραυνο – Γείωση 

Η εγκατάσταση του αλεξικέραυνου και της γείωσης θα γίνει σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1197. 

Για την προστασία από τους κεραυνούς προβλέπεται η θωράκισή με τη βοήθεια γυμνών αγωγών 

Φ8mm από κράμα αλουμινίου (AlMgSi) μετά των αντίστοιχων στηριγμάτων ανά 50cm, που 

δημιουργούν θωράκιση τύπου κλωβού με το οποίο θα συνδεθούν τα μεταλλικά μέρη. 

Η προστασία μπορεί να γίνει για κάθε μεμονωμένη αίθουσα ή για συστοιχία οικίσκων.  

 

Αγωγοί Προστασίας 

Στο δώμα των κτιρίων θα εγκατασταθεί δίκτυο από γυμνό αγωγό Φ8 mm από κράμα αλουμινίου 

(AlMgSi). Ο αγωγός θα συγκρατείται με ανάλογου υλικού στηρίγματα ανά 50cm, περίπου με την 

ανάλογη στεγανοποίησή τους. 

Τυχόν υπερυψωμένες κατασκευές θα προστατεύονται ιδιαίτερα με ακίδες. 

 

Αγωγοί Καθόδου 

Το δίκτυο προστασίας  ενώνεται σε διαμετρικές θέσεις με δύο ηλεκτρόδια γείωσης ανά 

φρεάτιο με  καθόδους γείωσης  από γυμνό αγωγό Φ10mm από κράμα αλουμινίου (AlMgSi ) μετά 

των αντιστοίχων στηριγμάτων ανά 50cm. Κάθε αγωγός καθόδου πριν από την είσοδό του στο 

έδαφος και μέχρι ύψους 2,00m θα περιβληθεί με γαλβανισμένο σωλήνα Φ 1&1/4”. Ο σωλήνας 

αυτός πρέπει να ανοιχθεί στην γενέτειρά του με πριόνισμα για τη δημιουργία διακένου αέρα προς 

αποφυγή καταστροφής της γραμμής καθόδου. 

 

Δίκτυο Γείωσης 

Ο κάθε αγωγός γείωσης θα καταλήγει σε ειδικά φρεάτια αλεξικέραυνου, δηλαδή δύο τουλάχιστον 

φρεάτια ανά αίθουσα. Σε περίπτωση που τοποθετούνται αίθουσες σε σειρά, ο αριθμός των 

φρεατίων θα είναι τουλάχιστον όσος ο αριθμός των αιθουσών, συν ένα. Ανάλογα με το έδαφος 

είναι πιθανόν να απαιτηθούν περισσότερα φρεάτια αλεξικέραυνου με αντίστοιχα ηλεκτρόδια. 

 Ο προμηθευτής υποχρεούται, με ειδικό γειωσόμετρο να ελέγξει την αντίσταση που δεν πρέπει να 

είναι μεγαλύτερη από 10 Ω.  

Με την παραλαβή ο προμηθευτής θα βεβαιώσει εγγράφως ότι η αντίσταση δεν είναι μεγαλύτερη 

από 10 Ω.  
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Στα σημεία σύνδεσης του αγωγού καθόδου με τα δύο ηλεκτρόδια χαλκού αλεξικέραυνου θα 

τοποθετηθεί διμεταλλικό έλασμα για την αποφυγή ηλεκτρόλυσης. 

 

Θέρμανση -Ψύξη 

Η θέρμανση και ο κλιματισμός των αιθουσών διδασκαλίας και των γραφείων θα γίνει με τοπικές 

κλιματιστικές μονάδες (ψύξης – θέρμανσης διαιρούμενες – split units) και θα είναι τύπου  

INVERTER  επίτοιχης τοποθέτησης.  

Κάθε αίθουσα διδασκαλίας θα εξοπλιστεί με δύο μονάδες, ικανότητας 9.000BTU/h σε ψύξη και 

12.000BTU/h σε θέρμανση πλήρως τηλεχειριζόμενες και θα παραδοθούν εγκατεστημένες και 

έτοιμες προς λειτουργία.  

Οι σωληνώσεις και οι καλωδιώσεις των κλιματιστικών μονάδων θα επικαλυφθούν με πλαστικό 

κανάλι τύπου LEGRAND, διαιρούμενου τύπου. 

 

Παρασκευή ζεστού νερού χρήσης 

Για την παρασκευή ζεστού νερού χρήσης προβλέπεται η εγκατάσταση ηλεκτρικού θερμοσίφωνα 

χωρητικότητας 15lt, ισχύος 1,5kW σε θέση που ορίζεται στα σχέδια της μελέτης του έργου. Το 

δίκτυο διανομής του ζεστού νερού θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των χώρων υγιεινής και κουζίνας. Το 

κεντρικό δίκτυο διανομής του ζεστού νερού οδεύει παράλληλα µε τις σωληνώσεις του κρύου 

νερού, µε κατακόρυφα και οριζόντια. Όλα τα όργανα διακοπής (κρουνοί, βάνες) θα είναι 

ορειχάλκινα νικελοχρωµέ σφαιρικού τύπου (Ball Valves). 

 Όλες οι κεντρικές σωληνώσεις ζεστού νερού θα είναι μονωμένες. Η κατασκευή του δικτύου ζεστού 

νερού θα είναι ακριβώς όμοια µε του κρύου νερού, δηλαδή από το κεντρικό δίκτυο ζεστού νερού 

θα τροφοδοτηθούν τοπικοί ορειχάλκινοι συλλέκτες, κατάλληλης διατομής, τοποθετημένοι δίπλα 

από τους συλλέκτες κρύου νερού. Η τοπική διανομή σε ομάδα υδραυλικών υποδοχέων θα γίνεται 

όπως και του κρύου νερού, µε σύστημα συλλεκτών και σωλήνων από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο. 

 

Θερµαντήρας Νερού 

Ο θερµαντήρας νερού θα είναι ηλεκτρικός, κατακόρυφου τύπου, για τοποθέτηση κάτω του 

πάγκου, κατά DIN 4801 ή 4802 ανάλογα µε το μέγεθος και θα τροφοδοτείται με ανεξάρτητη 

γραμμή από τον πίνακα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. 

Χωρητικότητα : 15lt 

Χαλύβδινο δοχείο ειδικών προδιαγραφών δοκιμασμένος στα 16bar 

Εσωτερική προστασία του δοχείου με ειδική επίστρωση σμάλτο τιτανίου 

Καθοδική προστασία του δοχείου με ράβδο μαγνησίου 

Αντίσταση χαμηλής φόρτισης 316L ισχύος 1,5kW 

Θερμοστάτης ασφαλείας με ενσωματωμένη ειδική θερμοηλεκτρική ασφάλεια 

Εξωτερικός ρυθμιστής θερμοκρασίας νερού 

Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας 

Μεγάλη φλάντζα επιθεώρησης για ευκολότερη συντήρηση του θερμοσίφωνα 

Ενισχυμένη μόνωση οικολογικής πολυουρεθάνης 

10 χρόνια εγγύηση 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ  

XΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ L 15 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ kW 1,5 
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ΡΕΥΜΑ A 7,0 

ΤΑΣΗ (50/60 Ηz) V 220-240 

ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ mm2 4 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
 

G ½” 

ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ bar Μέγιστη επιτρεπόμενη 8 

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 
Περιοχή ελέγχου από 30 έως 80oC, προστασία με 
θερμοηλεκτρική ασφάλεια 

ΜΟΝΩΣΗ 
Σκληρή διογκωμένη πολυουρεθάνη χωρίς HCFC 
πάχους τουλάχιστον 25 mm 

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP23 

ΒΑΡΟΣ (ΑΔΕΙΟ) kg 20 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  
ΔΤ 45oC 

Ώρες: Λεπτά 0:44 

Ενδεικτικός τύπος : ANDRIS LUX 15 της ARISTON ή ισοδύναμος άλλου ευφήμως γνωστού 

κατασκευαστή. 

 

5.5  ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

 

Επειδή οι αίθουσες θα χρησιμοποιηθούν ως Νηπιαγωγεία δηλαδή χώροι που στεγάζονται παιδιά 

ηλικίας κάτω των 6 ετών ή άτομα με ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 

41/2018, απαιτείται αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης, που περιλαμβάνει πίνακα με μπαταρία, 

φαροσειρήνα, δύο (2) ανιχνευτές καπνού, μπουτόν πυρασφάλειας, φωτιστικό ασφαλείας και 

πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 6kg.  

5.6   ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 

Φορητά Μέσα Πυρόσβεσης 

Θα τοποθετηθεί τουλάχιστον ένας πυροσβεστήρας CO2 σε κάθε αίθουσα, κοντά στην έξοδο. Η 

διεύθυνση του σχολείου είναι υπεύθυνη για την εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση και στην 

κατάλληλη συντήρησή τους. 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ W.C. 
ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 

 

1. ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΑΦΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 6.0X6.0M ΜΕ 
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ W.C. 3.0X2.0M 
 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ 
Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στην μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση των 
μονάδων ελαφράς προκατασκευής που θα χρησιμοποιηθούν ως αίθουσα διδασκαλίας με 
προσάρτημα w.c. καθώς και στον εξοπλισμό τους (οικοδομικό και Η/Μ) που εντάσσεται στις 
υποχρεώσεις του αναδόχου.  
Οι Τεχνικοί όροι των Προδιαγραφών αυτών αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις (τεχνικές – 
λειτουργικές – αισθητικές) για την κατασκευή των μονάδων. 
Οι κατασκευή  θα είναι μονώροφη, δίρριχτη, αυτοφερόμενη, αυτοτελής και ολόσωμη (μορφής 
container) και θα αποτελείται από τρία (3) επί μέρους τμήματα. Τα δύο τμήματα θα είναι 
3,00x6,00m και θα αποτελούν την κύρια αίθουσα και το τρίτο τμήμα διαστάσεων περίπου 
2,00x3,00m θα προσαρτάται σε ένα από τα άλλα δύο τμήματα. 
  
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 
Στο παρόν «Μέρος Δεύτερο», η περιγραφή και τα λοιπά Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
αναφέρονται στην αίθουσα «ΤΥΠΟΣ 1». 
Η αίθουσα «ΤΥΠΟΣ 2» που τοποθετείται στο συγκεκριμένο έργο είναι μία δίδυμη 
αίθουσα που αποτελείται από δύο αίθουσες ΤΥΠΟΥ 1,  ενωμένες μεταξύ τους 
κατοπτρικά, με δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ τους μέσω δύο ανεξάρτητων πορτών 
που τοποθετούνται στο περίβλημα. Η υπόλοιπη κατασκευή και ο εξοπλισμός τους είναι 
ίδια με αυτή του ΤΥΠΟΥ 1. 
 

1.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

1.2.1 Γενικά 

Η επιφάνεια της αίθουσας διδασκαλίας θα είναι 36,00m2
 κατ’ ελάχιστον (εξωτερικές διαστάσεις 

6,00Χ6,00m κατ’ ελάχιστον) με μορφή κατόψεως τετραγωνική και 6,00m2
 επιπλέον το 

προσάρτημα w.c. ήτοι συνολικά 42,00m2
. 

i) Κύριος χώρος  
O κύριος χώρος θα έχει δίρριχτη στέγη με χαρακτηριστικά: 

α. Μέγιστο εξωτερικό ύψος στον κορφιά 3,30m (για λόγους μεταφοράς). 

β. Ελάχιστο εσωτερικό ελεύθερο ύψος 2,65m. 

Ειδικότερα, ως προς το μέγιστο ύψος, θα ληφθεί μέριμνα ώστε κατά την μεταφορά των μονάδων, 

να μην κωλύεται η διέλευση κάτω από χαμηλές γέφυρες. 

Η μονάδα της αίθουσας διδασκαλίας αποτελείται από δύο όμοια μέρη διαστάσεων 3,00Χ6,00m κατ’ 
ελάχιστον τα οποία θα συναρμολογούνται μεταξύ τους. Οι συνδέσεις θα γίνονται στο άνω και κάτω 
μέρος των καθέτων κοιλοδοκών, καθώς και στους κοιλοδοκούς οροφής, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον 
συνδέσεις. Η όλη κατασκευή θα εξασφαλίζει πλήρη ακαμψία και δεν θα επιτρέπει ταλαντώσεις από 
δυναμικές φορτίσεις. Το δάπεδο των μονάδων θα απέχει περίπου 20cm από την υφιστάμενη  
διαμορφωμένη βάση έδρασης.  

 

ii) Βοηθητικός χώρος (Προσάρτημα w.c.) 

Υπάρχει τρίτο μέρος [προσάρτημα w.c. – 2,00x3,00mm σε κάθε μα από της αίθουσες. Θα 
προσαρμόζεται με κοχλίες πάνω στο σκελετό της κύριας αίθουσας και θα μπορεί να λειτουργήσει 
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και ως ξεχωριστό αυτόνομο τμήμα εάν απαιτηθεί, μετά από την αποσυναρμολόγησή του από την 
κύρια αίθουσα. 

 

1.2.2 Ειδικά 

i) Κύριος χώρος 

Το δάπεδο θα αποτελείται από μεταλλικό πλαίσιο ενιαίων γαλβανισμένων κοιλοδοκών κλειστής 
διατομής. Οι περιμετρικοί διαμήκεις κοιλοδοκοί του πλαισίου δαπέδου θα έχουν διαστάσεις 
80Χ120Χ4mm κατ’ ελάχιστον. Οι περιμετρικοί εγκάρσιοι κοιλοδοκοί του πλαισίου θα έχουν 
διαστάσεις 80Χ80Χ4mm κατ’ ελάχιστον. Το πλαίσιο του δαπέδου θα ενισχύεται με εγκάρσιες και 
διαμήκεις γαλβανισμένες στρατζαριστές δοκίδες κλειστής διατομής. Οι εγκάρσιες δοκίδες 
διαστάσεων 30X60X3mm θα τοποθετούνται ανά 40cm περίπου. Θα τοποθετηθούν επίσης τρεις (3) 
τουλάχιστον διαμήκεις δοκίδες 30Χ60Χ3mm γαλβανισμένες στρατζαριστές κλειστής διατομής. 
Αντοχή σε κινητό φορτίο 350kg/m2. Το πλαίσιο του δαπέδου θα φέρει θερμομόνωση από 
εξηλασμένη πολυστερίνη (λόγω της υγρασίας του εδάφους) πάχους κατ’ ελάχιστον 60 mm και 
τελική επίστρωση (από κάτω προς τα άνω) λαμαρίνα  1 mm, κόντρα πλακέ θαλάσσης (όχι OSB) 
κατ’ ελάχιστον 18mm και επικολλημένο με ειδική ισχυρή κόλλα φύλλο LINOLEUM 2mm. Επίσης, 
περιμετρικά της αιθούσης θα τοποθετηθούν τα αντίστοιχα από LINOLEUM σοβατεπιά ή άλλο υλικό 
της έγκρισης της υπηρεσίας.   

Στο κατώφλι κάθε πόρτας θα τοποθετηθεί ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους 1,5mm σε όλο το μήκος, 
σχήματος Γ, που θα αρχίζει οριζόντια με 10cm πλάτος θα κάμπτεται κάτω από το φύλλο της  
πόρτας κατακόρυφα για 10 τουλάχιστον εκατοστά. 

Η οροφή της κάθε μονάδας θα αποτελείται από μεταλλικό πλαίσιο ενιαίων γαλβανισμένων 
κοιλοδοκών, κλειστής διατομής, διαστάσεων 120Χ80Χ4mm κατ’ ελάχιστον. Εντός του πλαισίου 
τοποθετούνται τρεις (3) δοκίδες στρατζαριστές κατά την διεύθυνση της κλίσης της οροφής 
διαστάσεων 30Χ60Χ3mm κλειστής διατομής. Η οροφή θα είναι δίρριχτη με κλίση 10% κατ’ 
ελάχιστον. Όλες οι οροφές θα παραλαμβάνουν κατανεμημένο φορτίο 120kgr/m2 και φορτία 
ανεμοπίεσης και χιονιού σύμφωνα με τον κανονισμό φορτίσεων. 

Τα δύο πλαίσια (οροφής και δαπέδου) συνδέονται μεταξύ τους με τέσσερεις (4) κοιλοδοκούς 
(κατακόρυφα στοιχεία) διαστάσεων 80Χ80Χ4mm κατ’ ελάχιστον. Τα τέσσερα (4) κατακόρυφα 
στοιχεία τοποθετούνται στις τέσσερις (4) γωνίες του πλαισίου και το πέμπτο (5ο) κατακόρυφο 
στοιχείο διαστάσεων 100Χ80Χ4mm ενώνει τον κορφιά με το πλαίσιο του δαπέδου. 

Στην κύρια όψη της αίθουσας και καθ’ όλο το μήκος της, θα υπάρχει προστέγασμα πλάτους 1.20m 
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 υπηρεσίας. 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. 

Τα τοιχώματα μονάδων θα κατασκευαστούν από θερμομονωτικά πανό πετροβάμβακα, πυκνότητας 
100 έως 120Kgr/m3, πάχους 80mm. Το πάχος της μόνωσης θα πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις 
που θα προκύψουν από την από τη Η/Μ μελέτη με την εφαρμογή του Κανονισμού 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 0,5mm. (Ελάχιστο συνολικό πάχος του 
τοιχώματος των μονάδων: 0,50+80,0+0,50=81,00mm).  Στις ενώσεις των μονάδων ή των επί 
μέρους στοιχείων τους, όπου απαιτείται, τοποθετούνται καλαίσθητα αρμοκάλυπτρα καλά 
στερεωμένα. 

Επισημαίνεται ότι ο κατασκευαστής των οικίσκων, σε συνεργασία με τον ανάδοχο, θα μεριμνήσει 
για τη κατάλληλη τοπική ενίσχυση των πανέλων πλαγιοκάλυψης προκειμένου να αναρτηθεί (με 
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ασφάλεια και χωρίς να προκαλέσει ζημιές) ο εξοπλισμός των αιθουσών και του w.c. όπως αυτός 
περιγράφεται παρακάτω και προσδιορίζεται με σαφήνεια στα σχέδια της μελέτης. 

Οι κεκλιμένες στέγες, θα αποτελούνται από ανάλογα των τοιχωμάτων θερμομονωτικά πανό πάχους 
60mm, με επικάλυψη προφίλ ειδικής μορφής απομίμησης κεραμιδιών ή τραπεζοειδής/κυματοειδής 
λαμαρίνα χρώματος κεραμιδί ή ραφτή γαλβανισμένη και εργοστασιακά βαμμένη λαμαρίνα 
χρώματος κεραμιδί. Στις απολήξεις (κορφιάδες, σόκορα, κ.λπ.) θα τοποθετηθούν ειδικά εξαρτήματα 
ώστε οι οροφές των μονάδων να είναι πλήρως υδατοστεγανές.  Το πάχος της μόνωσης θα πρέπει 
να καλύπτει τις απαιτήσεις που θα προκύψουν από την από τη Η/Μ μελέτη με την εφαρμογή του 
Κανονισμού θερμομόνωσης (ζώνης Γ). 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. 

Ο φωτισμός της αίθουσας θα είναι αμφίπλευρος 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.  

                     

Oί υαλοπίνακες  θα είναι δίδυμοι ενεργειακοί συνολικού πάχους 25mm (τζάμι 4mm ενεργειακό-κενό 
16mm argon-τζάμι 5mm)    

Όλα τα εξωτερικά κουφώματα θα είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο ηλεκτροστατικής βαφής 
λευκού χρώματος ή άλλου καθ’ υπόδειξη της υπηρεσίας. Θα παραδίδονται λειτουργικά με όλα τα 
εξαρτήματα (τσιμούχες στεγάνωσης, ράουλα, μηχανισμούς ανάκλισης, πόμολα, χούφτες, 
κλειδαριές, λάστιχα EPDM κλπ) 

Οι διατομές (προφίλ) των αλουμινίων των κουφωμάτων, θα αντιστοιχούν σε θερμοδιακοπτόμενες 
σειρές των εταιρειών διέλασης αλουμινίου όπως ΕΤΕΜ, Alousystem, EUROPA, Alumil ή άλλης 
ισοδύναμης. Ενδεικτικός τύπος είναι για τα συρόμενα επάλληλα παράθυρα η σειρά Ε-32 της ΕΤΕΜ, 
για τους ανακλινόμενους φεγγίτες η σειρά Ε-38 GU της ΕΤΕΜ και για τις πόρτες η σειρά Ε-38 της 
ΕΤΕΜ.  Τα κουφώματα στερεώνονται σε στρατζαριστή γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 2mm σχήματος 
πι (Π) που τοποθετείται περιμετρικά των ανοιγμάτων της πλαγιοκάλυψης.  

Τα παράθυρα των αιθουσών θα είναι δίφυλλα επάλληλα συρόμενα διαστάσεων 0.80Χ1.30m (δεξιά 
της πόρτας) και 2,80Χ1,30m περίπου, ενώ το υπόλοιπο τμήμα της πρόσοψης, αριστερά της πόρτας 
θα είναι σταθερό πανέλο πλάτους 1,00m.  

Ο φεγγίτης της αίθουσας θα είναι διαστάσεων 1,80Χ0,60m κατ’ ελάχιστον, θα έχει δύο (2) φύλλα 
επάλληλα – συρόμενα και θα τοποθετηθεί στην ελεύθερη πλευρά του πετάσματος (δίπλα στους 
χώρους υγιεινής. 

Η εξώπορτα διαστάσεων 1,00Χ2,20m κατ’ ελάχιστον θα ανοίγει προς τα έξω. Θα έχει κλειδαριά 
ασφαλείας τύπου DOMUS ή YALE και χειρολαβή, θα περιστρέφεται δε κατά 180ο σταθεροποιούμενη 
στην ανοιχτή θέση με κατάλληλο μηχανισμό (άγκιστρο) χωρίς να προεξέχει από την αίθουσα. 
Προβλέπονται τέσσερις (4) μεντεσέδες κατ’ ελάχιστον (2 στο άνω μέρος, 1 στη μέση και 1 στο 
κάτω μέρος). 
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Θα έχει ταμπλά πλήρη στο κάτω μέρος και τζαμιλίκι σταθερό διπλό στο άνω μέρος και θα 
κατασκευαστεί από κόντρα πλακέ θαλάσσης 18mm υπενδεδυμένος αμφίπλευρα με γαλβανισμένη 
λαμαρίνα πάχους 0,50mm, βαμμένη με λευκό χρώμα ή άλλο καθ’ υπόδειξη της υπηρεσίας . 
Το πλάτος του πλαισίου θα είναι 9cm κατ’ ελάχιστον. Η πόρτα θα έχει όλα τα απαραίτητα 
εξαρτήματα (όπως π.χ. λάστιχα, βουρτσάκια, παρεμβύσματα κ.λπ.) όπου απαιτείται, για την άρτια 
λειτουργία της. 
Επισημαίνεται ότι, σε συνεννόηση με τον κατασκευαστή του profile του αλουμινίου, στη κάτω 
οριζόντια τραβέρσα της εξώπορτας θα τοποθετηθεί ειδικό τεμάχιο αλουμινίου που τα εξέχει προς 
τα κάτω περίπου ένα εκατοστό προκειμένου να αποφευχθεί εισροή υδάτων βροχής στο εσωτερικό 
δάπεδο. Το τεμάχιο θα είναι καλαίσθητο και με στρογγυλεμένες τις κάτω εξέχουσες γωνίες.  
Η μορφή και τα χαρακτηριστικά των θυρών και των φεγγιτών θα είναι σε αντιστοιχία με τις σειρές 
των παραθύρων που θα χρησιμοποιηθούν. 
Στην απέναντι πλευρά της αίθουσας (σύμφωνα και με το σχέδιο κάτοψης) θα κατασκευαστεί 
δεύτερη εξωτερική θύρα διαστάσεων 0,90x2,20m, η οποία θα παραμένει πάντα ανοικτή, θα 
περιστρέφεται δε κατά 180ο σταθεροποιούμενη στην ανοιχτή θέση με κατάλληλο μηχανισμό 
(άγκιστρο). Θα έχει κλειδαριά ασφαλείας τύπου DOMUS ή YALE και χειρολαβή και θα φέρει 
τέσσερις (4) μεντεσέδες κατ’ ελάχιστον (2 στο άνω μέρος, 1 στη μέση και 1 στο κάτω μέρος). 
Θα είναι κατασκευασμένη από πλαίσιο αλουμινίου με ταμπλά από πανέλο ιδίων χαρακτηριστικών με 
αυτά της πλαγιοκάλυψης. Ιδίων διαστάσεων και χαρακτηριστικών με την παραπάνω θύρα θα είναι 
και αυτή που θα τοποθετηθεί στην «κυψέλη» των w.c. χωρίς την ανάγκη σταθεροποίησής της 
στην ανοιγμένη θέση.   

Τα διπλά τζάμια θα έχουν άψογο σφράγισμα από κατάλληλη μαστίχη ώστε να μην αστοχούν και να 
μην εισέρχεται υγρασία στο διάκενο που προκαλεί θάμπωμα. Για το λόγο αυτό η κατασκευάστρια 
εταιρεία (ανάδοχος) θα δεσμευτεί για εγγύηση τουλάχιστον 5 ετών με υπεύθυνη δήλωση 
αντίγραφο της οποίας θα δοθεί στον χρήστη (σχολική μονάδα) της αίθουσας. 

Σε περίπτωση αστοχίας η κατασκευάστρια εταιρεία (ανάδοχος) θα πρέπει να προβεί σε επισκευή 
/αντικατάσταση μετά από εντολή της «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» το συντομότερο δυνατό και σε 
περίοδο που εξυπηρετεί τη σχολική μονάδα (διακοπές Χριστουγέννων, Πάσχα, καλοκαιριού κ.λπ.). 
Σε περίπτωση άρνησης, εκτός των νομικών διαδικασιών που μπορεί να εκκινήσει η «Κτιριακές 
Υποδομές», η Ανάδοχος εταιρεία θα αποκλειστεί από μελλοντικούς διαγωνισμούς που θα διεξάγει η 
«Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» και θα ειδοποιηθούν επίσης οι αρμόδιες υπηρεσίες των συναρμόδιων 
Υπουργείων (Παιδείας, Υποδομών κ.λπ.) για λήψη αντίστοιχων ποινών. 

 

ii) Βοηθητικός χώρος (Προσάρτημα w.c.) 
Ο χώρος θα είναι ενιαίος (στο τμήμα που αφορά στα νήπια και η κατασκευή του θα είναι ίδια με 
αυτή της αίθουσας διδασκαλίας και θα παρέχει τη δυνατότητα να τοποθετηθούν δύο (2) θέσεις 
w.c. και μία θέση νιπτήρα η θέση και το ύψος των οποίων προσδιορίζονται στα σχέδια. Στον 
βοηθητικό χώρο, εντάσσεται και w.c. νηπιαγωγών με τα ανάλογα είδη υγειινής. 
Η οροφή του θα είναι κεκλιμένη μονόριχτη και θα αρχίζει κάτω από το προστέγασμα των 30cm της 
μεγάλης αίθουσας. Το ελάχιστο ελεύθερο ύψος στη μία άκρη του w.c. (βοηθητικός χώρος) θα είναι  
2,20m.   
Είναι επιθυμητό, το τελικό δάπεδο του w.c. να είναι 1,00cm έως 1,50cm χαμηλότερα από το τελικό 
δάπεδο της αίθουσας για λόγους εξασφάλισης της κύριας αίθουσας από νερά σε περίπτωση 
ατυχήματος. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να διαμορφωθεί κατάλληλα η επαφή των δύο 
υποσυστημάτων στο κατώφλι της πόρτας (που θα έχει την ανοξείδωτη λαμαρίνα που περιγράφεται 
παρακάτω), ώστε να υπάρχει και οριζόντια απόσταση 2 cm περίπου ώστε οποιαδήποτε υγρασία 
(ροή νερού από ατύχημα) να απορρέει προς το έδαφος  χωρίς να μεταδίδεται στην ξύλινη υπόβαση 
της κύριας αίθουσας. 

Εάν απαιτηθεί η κοιλοδοκός βάσης του w.c. που γειτνιάζει με την αίθουσα μπορεί να επιλεγεί 
μικρότερου ύψους από τις άλλες τρείς περιμετρικές και τα πάνελ να τοποθετηθούν “πρόσωπο” 
εσωτερικά με τις άλλες τρείς κοιλοδοκούς, ενώ οι ενδιάμεσες δοκίδες 30X60X3mm (που 
περιγράφονται παρακάτω) μπορούν να τοποθετηθούν χαμηλότερα ανάμεσα στις κύριες 
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περιμετρικές ώστε να υπάρξει αρκετός χώρος (καθ ύψος) για να δημιουργηθεί το κατάλληλο 
δάπεδο και με κλίση προς το κεντρικό σιφώνι. 

Θα υπάρχουν τουλάχιστον δύο παράθυρα διαστάσεων 0,40x0,60cm με ανάκληση (ένα επάνω από 
κάθε λεκάνη νηπίων) και ένα ανακλινόμενο παράθυρο ομοίων διαστάσεων πλησίον του νιπτήρα, 
στο χώρο του w.c. νηπιαγωγών σύμφωνα και με τα σχέδια. 
Η επικάλυψη του δαπέδου του τμήματος των w.c. θα είναι από κεραμικά πλακίδια αντιολισθηρά, 
ενδεικτικών διαστάσεων 20Χ20cm κατηγορίας σκληρότητας group 4, ελληνικής κατασκευής, 
επικολλημένα στο κόντρα πλακέ θαλάσσης με ειδική ελαστική κόλλα πλακιδίων ενδεικτικού τύπου 
Ceramit – CM – 17 της Ceresit. Τα κεραμικά πλακάκια θα τοποθετηθούν με αρμό 0,05 cm. 
 

1.3 ΒΑΦΕΣ 
 

Ο μεταλλικός σκελετός (γαλβανισμένη διατομή εν θερμώ), καθώς και κάθε άλλη μεταλλική 
επιφάνεια θα προστατεύεται με αντισκωριακή βαφή, οι δε ορατές (εσωτερικές – εξωτερικές) 
επιφάνειες με ντουκοχρώματα με κατάλληλη προεργασία για πρόσφυση σε γαλβανισμένες 
επιφάνειες. 
Όλα τα χρώματα και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν (χρώματα, σιλικόνες, στόκοι, μαστίχες 
κ.λπ.) θα είναι μη τοξικά. 
Όλα τα εξωτερικά κουφώματα θα είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο ηλεκτροστατικής βαφής. 
H αίθουσα διδασκαλίας θα έχει χρώματα ως εξής: 
Οι τρείς πλευρές ίδιες με χρώμα (μέσα και έξω) απαλό πράσινο ενδεικτικά RAL 6018 (ή 6038 ή 
6037) και η τέταρτη (πλευρά φεγγιτών) απαλό κίτρινο RAL 1016 (ή 1026 ή 1018 ή 1012).  
 

 

 

 

Ral 1016  Ral 6018 

 

1.4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ   
 

Όλα τα δομικά υλικά πρέπει να παρουσιάζουν δείκτη πυραντίστασης 30λεπτών, σύμφωνα με το 
Π.Δ. 71/88 “Κανονισμός Πυροπροστασίας κτιρίων”, ενώ η πολυουρεθάνη θα είναι τύπου PIR. 
Αποκλείονται τα υλικά που περιέχουν αμίαντο ή άλλες καρκινογόνες και τοξικές ουσίες, όλα δε τα 
χρησιμοποιούμενα υλικά θα συνοδεύονται με πιστοποιητικά ελέγχου καταλληλότητας. 
Όλες οι μονάδες θα στερεώνονται  με ασφαλείς αγκυρώσεις στις προς τούτο κατασκευασμένες 
βάσεις.  
Η κατασκευή του φέροντος οργανισμού των μονάδων, θα εξασφαλίζει πλήρη ακαμψία των φορέων 
και λοιπών στοιχείων τους έναντι των καταπονήσεων κατά την μεταφορά, φόρτωση, εκφόρτωση, 
εγκατάσταση, μετεγκατάσταση κ.λπ.  
Όλες γενικά οι μεταλλικές κατασκευές (κοιλοδοκοί, στραντζαριστές διατομές, λαμαρίνες, 
εξαρτήματα κ.λπ.) θα αποτελούνται από γαλβανισμένο χάλυβα, με άριστης ποιότητας βαφή 
κατόπιν της ενδεδειγμένης προετοιμασίας για την προστασία έναντι οξείδωσης, θα έχουν δε 
καταλλήλως επεξεργασμένες τις ακμές τους ώστε να μην παρουσιάζουν γρέζια, εξογκώματα, 
κακότεχνα διαμορφωμένες απολήξεις κ.λπ. για λόγους ασφαλείας. 
Όλες οι συγκολλήσεις των μεταλλικών στοιχείων μεταξύ τους θα γίνονται με συγκόλληση τόξου 
συνεχούς ραφής κατά DIN 4100, με ηλεκτρόδια Kb 7018.Οι ραφές θα φέρουν εν ψυχρώ 
γαλβάνισμα. 
Στην οροφή των μονάδων θα υπάρχουν κατάλληλα άγκιστρα ώστε να μην καταστρέφονται  οι 
μονάδες  κατά την τοποθέτηση και ανύψωση. Αυτά θα είναι αναπόσπαστα στοιχεία των μονάδων 
για περαιτέρω μεταφορά και επανεγκατάσταση. Επίσης στη βάση τους θα υπάρχουν κατάλληλα 
άγκιστρα ή οπές με υποδοχή ασφαλείας για την μεταφορά των μονάδων με πλατφόρμες και 
περονοφόρα, απαγορευμένης πάσης προεξοχής για λόγους ασφαλείας. 
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ΚΛΙΜΑKA:

αριθμός σχεδίου

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ :

2019

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
Μ Ε Λ Ε Τ Η Τ Ε Σ

ΣΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΑΝΘΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ : ΧΑΛΙΛΗ ΜΑΡΙΝΑ
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A5

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΧΩΡΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (ΤΥΠΟΥ 1)  -  ΠΡΟΣΟΨΗ & ΠΙΣΩ ΟΨΗ

1:50

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΚΛΙΜΑKA:

αριθμός σχεδίου

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ :

2019

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
Μ Ε Λ Ε Τ Η Τ Ε Σ

ΣΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΑΝΘΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ : ΧΑΛΙΛΗ ΜΑΡΙΝΑ
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ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΧΩΡΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (ΤΥΠΟΥ 1)  -  ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ 1 & 2

1:50

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΚΛΙΜΑKA:

αριθμός σχεδίου

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ :

2019

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
Μ Ε Λ Ε Τ Η Τ Ε Σ

ΣΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΑΝΘΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ : ΧΑΛΙΛΗ ΜΑΡΙΝΑ

(ΟΙ ΣΤΑΘΜΕΣ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΕΚΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΕΔΡΑΣΗΣ)

+2.41



Φ10/20

Φ10/20

3.00
9.

20

7.
50

6.00

1.
70

 ΛΥΟΜΕΝΟΣ ΟΙΚΙΣΚΟΣ
3x2m βαρος 1 t  C20/25

ΟΠΛΙΣΜΟΣ  B500C
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ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΧΩΡΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (ΤΥΠΟΥ 1)  -  ΠΛΑΚΑ ΕΔΡΑΣΗΣ

1:50

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΚΛΙΜΑKA:

αριθμός σχεδίου

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ :

2019

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
Μ Ε Λ Ε Τ Η Τ Ε Σ

ΣΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ : ΧΑΛΙΛΗ ΜΑΡΙΝΑ
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 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΥ (Λ.15.06) 
1 .  ΑΠΑΙΤΗΣΕ ΙΣ  -  ΓΕΝΙΚΑ  
1.1. Ο πίνακας για μαρκαδόρους θα είναι σε μορφή σάντουιτς και θα αποτελείται 

από την επιφάνεια γραφής, το υπόστρωμα και την οπίσθια πλευρά. 
1.2. Ολικές διαστάσεις πίνακα : 1500x1200mm (Ύψος: 1200mm). 
2 .  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤ ΙΚΑ  
2.1. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΗΣ 
2.1.1.  Η επιφάνεια γραφής θα είναι από μίγμα (enamel steel) κεραμικής πορσελάνης 

σε χαλυβδόφυλλο  με πάχος χαλυβδόφυλλου πάχους 0,4 mm κατ’ ελάχιστον.  
Αποκλείεται η χρήση οποιουδήποτε άλλου υλικού πλην της πορσελάνης. 
Μετά το ψήσιμο σε θερμοκρασίες άνω των 800 °C και την σταθεροποίηση 
του μίγματος, το συνολικό πάχος της πορσελάνης και του χαλυβδόφυλλου θα 
είναι 0,50mm περίπου. 

2.1.2.  Το υπόστρωμα θα είναι από ενιαίο φύλλο ινοσανίδας μέσης πυκνότητας 
(MDF), πάχους 8mm, κλάσης Ε1, όπως και ρητά προσδιορίζεται στην ΚΥΑ Ζ3-
5430/22-4-2009 (ΦΕΚ 746/22-4-2009) (βλ. §5.3). 

2.1.3. Η οπίσθια πλευρά του θα καλύπτεται από λαμαρίνα γαλβανιζέ ίδιου περίπου 
πάχους με το χαλυβδόφυλλο της επιφάνειας γραφής (0,40mm). 

2.1.4. Η επιφάνεια γραφής (μίγμα κεραμικής πορσελάνης σε χαλυβδόφυλλο) και η 
οπίσθια πλευρά (γαλβανιζέ λαμαρίνα) θα είναι κολλημένες στο υλικό του 
υποστρώματος από ινοσανίδα (MDF), με ειδική κόλλα υψηλής αντοχής, 
ανθυγρή, άριστης ποιότητας, με τη βοήθεια πρέσσας, ώστε να εξασφαλίζεται 
επιπεδότητα, αντοχή σε πίεση κατά την χρήση και αντοχή στην υγρασία. 

2.2. ΚΟΡΝΙΖΑ 
2.2.1.  Από κατάλληλο ανοδιωμένο προφίλ αλουμινίου σχήματος Π εξωτερικών 

διαστάσεων 15Χ12Χ15mm (όπου : 15mm η πρόσθια πλευρά, 12mm το πάχος 
της κορνίζας και 15mm η οπίσθια πλευρά). Μικρές αποκλίσεις στις διαστάσεις, 
επιπλέον των αιτουμένων και οι οποίες θα βελτιώνουν την όλη κατασκευή, θα 
γίνουν δεκτές μετά από αίτηση του Αναδόχου και έγγραφη αποδοχή της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Η κορνίζα θα έχει κατάλληλη εσοχή που θα δέχεται 
«σφηνωτά» το σώμα του πίνακα, τον οποίο θα περιβάλλει περιφερειακά. 

2.2.2. Στις γωνίες του πίνακα η συναρμολόγηση του προφίλ θα γίνει με ειδικά 
παρεμβύσματα από ανθεκτικό πλαστικό αντιστοίχων διαστάσεων και μορφής 
με την κορνίζα. 

2.2.3. Η στερέωση της κορνίζας στο σώμα του πίνακα θα γίνεται με ειδική σιλικόνη 
υψηλής αντοχής και με πιρτσίνια ή φρεζάτες νοβοπανόβιδες ανά 50cm 
περίπου που θα τοποθετούνται σε μη εμφανείς θέσεις του πίνακα. 

2.2.4. Στο κάτω μέρος της κορνίζας του πίνακα θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένη 
εσοχή στο προφίλ του αλουμινίου για να δέχεται το αντίστοιχο στοιχείο της 
εταζέρας (δυνατότητα εξαγωγής της). Επιπλέον, επιθυμητή είναι η 
δυνατότητα για αναδίπλωση – περιστροφή κατά 90ο της εταζέρας (βλ. § 2.3). 

2.3. ΕΤΑΖΕΡΑ 
Στο 1/3 περίπου του μήκους της κάτω πλευράς του πίνακα θα υπάρχει 
πλαστική εταζέρα, για την εναπόθεση μαρκαδόρων και σπόγγου. Θα έχει 
ειδικά διαμορφωμένο στοιχείο το οποίο εισερχόμενο στην εσοχή του κάτω 
μέρους της κορνίζας (βλ.  §2.2.4) θα εξασφαλίζει την σταθερότητά της 
εταζέρας, ενώ θα επιτρέπει και τυχόν αναδίπλωση της. 
Η εταζέρα θα έχει καμπυλωμένες γωνίες προς αποφυγή τραυματισμού. Στα 
δύο άκρα της εταζέρας τοποθετείται επιπλέον καλαίσθητο πλαστικό 
προστατευτικό επικάλυμμα. 
Δεκτή θα γίνεται και η εταζέρα από ανοδιωμένο αλουμίνιο με απαραίτητα τα 
πλαστικά προστατευτικά επικαλύμματα και τις καμπυλωμένες γωνίες, ώστε να 
μην προκαλεί κανενός είδος τραυματισμού. 

2.4. ΣΤΗΡΙΞΗ 



Ο πίνακας θα φέρει στις τέσσερις (4) γωνίες του (πλην της επιφάνειας 
εργασίας), οπές με υποδοχές για βίδες για την στήριξή του πάνω σε τοίχο. 
Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος στερεής (ακλόνητης) και ασφαλούς στήριξης του 
πίνακα θα γίνεται αποδεκτός μετά από αίτηση του Αναδόχου και έγγραφη 
αποδοχή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

3. ΓΕΝΙΚΑ 
3.1. Η επιφάνεια γραφής να είναι κατασκευασμένη έτσι ώστε ο καθαρισμός της να 

είναι εύκολος. Επίσης, θα έχει υψηλή αντοχή σε γδαρσίματα, καψίματα και 
άλλες τυχόν καταπονήσεις (πλην βανδαλισμών) πάνω σ’ αυτή. 

3.2. Κάθε πίνακας θα συνοδεύεται από: 
Ένα (1) ειδικό σπόγγο για το σβήσιμο μαρκαδόρου. 
Τέσσερις (4) μαρκαδόρους αλκοόλης μη τοξικούς: μπλε – κόκκινος – μαύρος 
– πράσινος.  
Πέντε (5) μαγνήτες διαμέτρου 30mm. 
Τα παραπάνω παρελκόμενα του πίνακα θα είναι όλα μαζί σε ξεχωριστή 
συσκευασία. 

4 .  ΕΓΓΥΗΣΕ ΙΣ  
Ο Ανάδοχος θα εγγυάται την ανθεκτικότητα της κατασκευής για δέκα (10) έτη 
από την Οριστική Παραλαβή του έργου και είναι υποχρεωμένος να 
αντικαθιστά τα είδη που εμφανίζουν βλάβες, φθορές, κακοτεχνίες ή κρυμμένα 
ελαττώματα που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των χρηστών. 

5 .  Ε ΙΔ ΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  
5.1. Ο Ανάδοχος, υποχρεωτικά θα καταθέτει βεβαίωση του εργοστασίου 

παραγωγής ότι το υλικό της επιφάνειας γραφής του πίνακα της προμήθειας 
είναι από μίγμα πορσελάνης σε χαλυβδόφυλλο. 

5.2. Επιπλέον, απαιτούνται από τον Ανάδοχο οι παρακάτω εκθέσεις δοκιμών όπως 
κάθε φορά θα ισχύουν:  
Α) Για τη ινοσανίδα μέσης πυκνότητας (MDF): το μέγιστο όριο εκπομπής 
φορμαλδεΰδης να είναι τάξεως Ε1 σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα (βλ. 
§2.1.2). 
Β) Η όλη κατασκευή να συμμορφώνεται με τα όρια μετανάστευσης 
ορισμένων στοιχείων το οποίο καθορίζεται από το ΕΝ 71-3+Α1/2014 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΥΣ

 
 
 
 
 



  ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

1. Ο ανάδοχος τουλάχιστον έξι μήνες πριν την παράδοση των υλικών θα 
προσκομίσει όλα τα πιστοποιητικά από τα αρμόδια Υπουργεία που θα 
εγκριθούν γραπτώς από την υπηρεσία. 

2. Σε όλα τα προσκομισθέντα υλικά και σε καθένα εξ αυτών θα τοποθετηθεί 
αυτοκόλλητη μεταλλική πινακίδα διαστάσεων 35x70mm περίπου (βλ. το 
σχετικό υπόδειγμα κατωτέρω), θα τοποθετείται σε εμφανή θέση που θα 
υποδεικνύεται από την Δ/νση και θα αναφέρει : 
1. Το λογότυπο της Εταιρείας 
2. Τον τίτλο του έργου 
3. Την επωνυμία του αναδόχου 
4. Την κλάση εκπομπής φορμαλδεΰδης (ΚΥΑ Ζ3-5430/22-4-2009 – ΦΕΚ 

746/22-4-2009 άρθρο 3 §3 β). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η τελική μορφή της μεταλλικής πινακίδας θα εγκριθεί από τη Δ/νουσα 
Υπηρεσία. 

3 .   Ο Ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως όσο ορίζει 
ο Νόμος επί της προσφοράς του όπως και στο έργο που είναι υποχρεωμένος 
να αντικαθιστά τα είδη που εμφανίζουν βλάβες, φθορές, κακοτεχνίες ή 
κρυμμένα ελαττώματα εντός του χρόνου της εγγύησης του έργου έως την 
Οριστική Παραλαβή του .  

4 .  Τα χρησιμοποιούμενα υλικά και χρώματα να MHN EINAI ΤΟΞΙΚΑ. 
5 .  Υπεύθυνη Δήλωση ότι οι τιμές των αναλωσίμων δεν θα αλλάξουν πέραν του 

πληθωρισμού που αποφασίζει το Υπουργείο Εμπορίου.  
6 .  Διευκρινίζεται ότι είναι πάντα σε ισχύ τα Ευρωπαϊκά πρότυπα προδιαγραφών 

όπως αυτά έχουν εξολοκλήρου ή μερικώς αντικατασταθεί κατά  Νόμο. 
 

 
<<ΕΡΓΟ>> 

                           ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
 …………………………………………….. 
ΤΗΛ. …………………. FAX……………. 

ΚΛΑΣΗ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΦΟΡΜΑΛΔΕΫΔΗΣ: Ε1 


