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ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

 

1. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ  

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Σερληθήο Πεξηγξαθήο είλαη ε πιήξεο πεξηγξαθή ησλ 

νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ θαη ησλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, θαζψο θαη ν 

ηξφπνο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ, γηα ηε κεηαηξνπή θαη δηακφξθσζε ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Α..Ο. ζε πνιπρψξν κε δπλαηφηεηα λα θηινμελεί 

δξαζηεξηφηεηεο ζεαηξηθέο, εθζεζηαθέο, αζιεηηθέο, δεμηψζεσλ θαη εζηίαζεο. 

Σελ ηερληθή πεξηγξαθή ησλ έξγσλ ζπκπιεξψλνπλ νη αληίζηνηρεο πεξηγξαθέο ησλ 

ηαηηθψλ θαη Ηιεθηξνκεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ. 

 

1. ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ ΥΔΓΙΑΜΟΤ 

Η ηερληθή πεξηγξαθή ζπληάρζεθε απφ ηελ κειεηεηηθή νκάδα «Μάλνο Πεξξάθεο θαη 

πλεξγάηεο Δ.Δ.» θαη απαηηήζεθε ε επηθαηξνπνίεζή ηεο ιφγσ αληηθαηάζηαζεο ησλ 

κεηαιιηθψλ αλνηγκάησλ (ζχξεο θαη παξάζπξα) ζε αινπκηλίνπ βαξέσο ηχπνπ. 

Πξφζεζε ηνπ εξγνδφηε είλαη ην θηίξην λα δηαξζξσζεί ζε ηξεηο απηνηειείο ιεηηνπξγηθέο 

ελφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ: 

 Υψξν ζεαηξηθψλ εθδειψζεσλ 

 Υψξνπο εθζέζεσλ θαη 

 Υψξνπο ςπραγσγίαο 

 Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ παξαπάλσ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ έρεη δηακνξθσζεί ην 

παξαθάησ θηηξηνινγηθφ πξφγξακκα. 

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΚΣΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ς      

ΚΧΓΙΚΟ ΥΧΡΟ ΔΜΒΑΓΟΝ 

ΥΧΡΟΤ 

ς      

Α ΔΚΘΔΙΑΚΟ ΥΧΡΟ - ΑΝΑΣΟΛΙΚΟ ΣΜΗΜΑ 

ς      

Α.1.0.0 ΥΧΡΟΙ KOINOY 1.452,30 κ2 

Α.2.0.0 ΥΧΡΟΙ Η/Μ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 451,70 κ2 

ς      
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Β ΔΚΘΔΙΑΚΟ ΥΧΡΟ - ΒΟΡΔΙΟ ΣΜΗΜΑ (δεν πεπιλαμβάνεηαι 

ζηον πποϋπολογιζμό) 

ς      

Γ ΥΧΡΟ ΜΟΤΙΚΧΝ ΚΑΙ ΘΔΑΣΡΙΚΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ 

ς      

Γ.1.0.0 ΥΧΡΟΙ ΘΔΑΣΧΝ 704,00 κ2 

Γ.2.0.0 ΥΧΡΟΙ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 99,30 κ2 

Γ.3.0.0 ΥΧΡΟΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΧΝ 136,90 κ2 

Γ.4.0.0 ΥΧΡΟΙ Η/Μ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 9,80 κ2 

ς      

Γ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΙ ΥΧΡΟΙ ΚΑΙ ΥΧΡΟΙ ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ 

ς      

Γ.1.0.0 ΥΧΡΟΙ ΓΙΟΙΚΗΗ 214,00 κ2 

Γ.2.0.0 ΥΧΡΟΙ ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ 659,40 κ2 

Γ.3.0.0 ΥΧΡΟΙ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΚΟΙΝΟΤ 82,80 κ2 

Γ.4.0.0 ΥΧΡΟΙ Η/Μ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 25,80 κ2 

ς      

Δ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΙ ΥΧΡΟΙ 

 

1.1. ηοισεία ηηρ μελέηηρ 

Η αξρηηεθηνληθή κειέηε βαζίζηεθε ζηα παξαθάησ: 

 ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο θαη φξνπο δνκήζεσο,  

 ηελ Αξρηηεθηνληθή Απνηχπσζε πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν κειεηεηήο κεηά απφ 
εληνιή ηνπ εξγνδφηε, 

 ηελ εληνιή ηνπ εξγνδφηε γηα ηε δηάξζξσζε ηνπ θηηξηνινγηθνχ πξνγξάκκαηνο 

 ηελ έγθξηζε ηεο πξνκειέηεο & νξηζηηθήο κειέηεο απφ ηνλ εξγνδφηε 



 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ                                              ελίδα 4 από 83 

 

2. ΓΔΝΙΚΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Σο ππόβλημα και οι γενικέρ απσέρ για ηην επίλςζή ηος 

Σν πξφβιεκα ην νπνίν ηίζεηαη είλαη ην θέιπθνο κηαο εγθαηαιειεηκκέλεο βηνκεραληθήο 

εγθαηάζηαζεο λα ππνδερζεί επηηπρψο ρξήζεηο πνιηηηζηηθνχ θαη ςπραγσγηθνχ 

ραξαθηήξα, μέλεο πξνο ηελ αξρηθή ρξήζε ηνπ θηηξίνπ. Σα ηειεπηαία ρξφληα αλάινγεο 

αιιαγέο ρξήζεσλ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, κε επηηπρία ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο, ζε πνιιέο ειιεληθέο πφιεηο. 

ηελ πφιε ηεο Πάηξαο ην νηθνδνκηθφ ζπγθξφηεκα ηνπ Απηφλνκνπ 

ηαθηδνπαξαγσγηθνχ Οξγαληζκνχ (Α..Ο.) πξνζθέξεηαη ηδαληθά, ηφζν ιφγσ ηνπ 

κεγέζνπο ηνπ φζν θαη ιφγσ ηεο πνιπδηάζπαζεο ησλ φγθσλ ηνπ, λα παξαιάβεη θαη 

λα ζπζηεγάζεη πνηθίιεο δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σν 

θηίξην παξέρεη επηπιένλ ηε δπλαηφηεηα ηεο απηνλνκίαο ησλ επηκέξνπο ρξήζεσλ κε 

αλεμάξηεηεο εηζφδνπο δηαθίλεζεο επηζθεπηψλ θαη εμππεξέηεζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

αλαγθψλ ησλ πξνηεηλφκελσλ ρξήζεσλ. 

Σν δνκεκέλν πεξηβάιινλ πνπ πεξηθιείεη ην θηίξην ηεο Α..Ο. πξέπεη λα ζεσξείηαη 

κάιινλ ππνβαζκηζκέλν, πεξηιακβάλνληαο ρξήζεηο βηνκεραληθέο, βηνηερληθέο, 

εκπνξηθέο θαη θαηνηθίαο.  Η γεηηλίαζε ηνπ κε ην ζαιάζζην κέησπν θαη ην ιηκάλη  

έρνπλ ζπκβάιεη κάιινλ αξλεηηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο.  Η πξαγκαηνπνίεζε 

ησλ ζρεδηαδφκελσλ επεκβάζεσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ ιηκέλα, ζα σθειήζεη 

θαη ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή πξνζειθχνληαο ρξήζεηο εκπνξηθνχ, ςπραγσγηθνχ θαη 

πνιηηηζηηθνχ ραξαθηήξα. 

Οη ρξήζεηο πνπ πξνηείλνληαη γηα ην θηίξην έρνπλ σο ζηφρν ηελ απνθαηάζηαζε, ή γηα 

ηελ αθξίβεηα ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ, ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ρψξνπ, ηελ αλάπιαζε θαη 

αλαβάζκηζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, ηελ δεκηνπξγία ελφο ηνπφζεκνπ – ζεκείνπ 

αλαθνξάο, ηφζν ησλ θαηνίθσλ ηεο Πάηξαο φζν θαη ησλ επηζθεπηψλ ηεο. 

ηα πιαίζηα ηνπ ζπλνιηθνχ θηηξηνινγηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνβιέπεηαη ε 

δηακφξθσζε ελφο πνιπρψξνπ ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη πνιηηηζηηθνχο, εθζεζηαθνχο 

θαη ρψξνπο ςπραγσγίαο, θαζψο θαη ζπκπιεξσκαηηθέο βνεζεηηθέο ρξήζεηο. Όιεο νη 

ρξήζεηο είλαη ζηεγαζκέλεο ζηα ππάξρνληα θειχθε. Έηζη ε πνιπκνξθηθφηεηα ηνπ 

ρψξνπ αμηνπνηείηαη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. 

Πξσηαξρηθφο ζηφρνο είλαη ε δπλαηφηεηα ηεο καθξνπξφζεζκεο επηηπρνχο ρξήζεο 

ηνπ ζπγθξνηήκαηνο κεηά ην πέξαο ησλ εθδειψζεσλ ηεο Πνιηηηζηηθήο Πξσηεχνπζαο. 
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Γηα ην ιφγν απηφ ε κειινληηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, πξνηείλεηαη κε 

γλψκνλα ηηο αληίζηνηρεο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ θαη ηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηά ηνπ, 

επαλαπξνζδηνξίδνληάο ην φρη κφλν σο πνιηηηζηηθφ αιιά θαη σο νηθνλνκηθφ - 

θνηλσληθφ ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ πφιε. 

Σέινο, απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε ίδηα ε αλάδεημε θαη πξνζηαζία ηνπ θηηξίνπ θαη ηεο 

ηζηνξίαο ηνπ θαζψο απνηειεί ζεκαληηθφ κλεκείν ηεο βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο ηεο 

Διιάδαο. Γηα ην ιφγν απηφ ζηηο ρξήζεηο πνπ δίλνληαη ζε θάζε ηκήκα ηνπ θηηξίνπ έρεη 

ιεθζεί ππφςε θαη ε αξκνληθή ζπλχπαξμε κε ην ππάξρνλ θέιπθνο θαζψο ε ρξήζε 

είλαη απηή πνπ ζα εμαζθαιίζεη θαη ηελ καθξνβηφηεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ θηηξίνπ. 

 

Γενική πεπιγπαθή ηηρ λύζηρ 

Η κεηαηξνπή ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Α..Ο. ζε εθζεζηαθφ θέληξν πξνβιέπεη κηα 

ήπηα επέκβαζε κε ζηφρν ηελ επηηπρή ππνδνρή ησλ λέσλ ρξήζεσλ απφ ην ππάξρνλ 

ζπγθξφηεκα. Οη αιιαγέο πνπ πξνηείλνληαη, ζε επίπεδν θάηνςεο θαη φςεσλ, έρνπλ 

σο γλψκνλα ην ζεβαζκφ ζηηο κνξθνινγηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ιεηηνπξγηθέο 

δπλαηφηεηεο ηνπ θηηξίνπ. Οη επεκβάζεηο ζηνρεχνπλ ζηε κέγηζηε αμηνπνίεζε ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο ζε ζπλδπαζκφ κε έλα πνιχ ζθηθηφ πξνυπνινγηζκφ. Η 

απνθαηάζηαζε θαη ε πξνβνιή ηνπ ζα αλεβάζεη ηελ αμία ηνπ φρη κφλν ζαλ πνιχηηκν 

αθίλεην, αιιά θαη ζαλ έλα ειθπζηηθφ θηίξην γηα ηελ πφιε, πνπ απνθαιχπηεη κηα 

ελδηαθέξνπζα πηπρή γηα ηελ νινθιεξσκέλε κνξθή ησλ βηνκεραληθψλ θηηξίσλ ηεο 

επνρήο ηνπ.  Σαπηφρξνλα ζα αλαδεηρζεί σο έλα πνιηηηζηηθφ θέληξν κε ηνπηθφ θαη  

ππεξηνπηθφ ραξαθηήξα κε δπλαηφηεηεο πξνζέιθπζεο ρξεζηψλ απφ ηνλ επξχηεξν 

αζηηθφ ηζηφ θαη ιεηηνπξγίεο ηθαλέο λα δηαζθαιίζνπλ ην θφζηνο ζπληήξεζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο νιφθιεξνπ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. 

Η πην “δξαζηηθή” αιιαγή πνπ πξνηείλεηαη γηα ην ζπγθξφηεκα, αθνξά ζηε γεληθφηεξε 

νξγάλσζε ησλ νξηδφληησλ θηλήζεσλ ζην ζχλνιν ηνπ ζπγθξνηήκαηνο.  

Γηα ιφγνπο επηηπρνχο ζπλχπαξμεο θαη ιεηηνπξγίαο δηαθνξεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

ζην ππάξρνλ θέιπθνο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ζην ζχλνιφ ηνπ, αιιά θαη γηα ιφγνπο 

ππξαζθάιεηαο πξνηείλεηαη ε ρξήζε δχν εηζφδσλ. 

Η πξψηε είζνδνο ηνπνζεηείηαη ζηε βφξεηα πιεπξά ηνπ κεζαίνπ θιίηνπο.  Σν θνηλφ 

έρεη πξφζβαζε ζην ζπγθξφηεκα κέζσ ηνπ βφξεηνπ πξναχιηνπ ρψξνπ πνπ αλνίγεη 

ζηνλ αζηηθφ ηζηφ.  Χο δεχηεξε θχξηα είζνδν πξνηείλεηαη ε ρξήζε ηεο ππάξρνπζαο 

εηζφδνπ ζην κέζνλ ηεο δπηηθήο πιεπξάο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο.  Η δηακφξθσζε ησλ 

εηζφδσλ επηηξέπεη ηελ επρεξή πξφζβαζε αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ελψ πιεζίνλ 
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απηψλ έρνπλ πξνβιεθηεί θαη ζεκεία πιεξνθφξεζεο θνηλνχ θαη πψιεζεο εηζηηεξίσλ. 

Η ρξήζε ησλ δχν εηζφδσλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα παξάιιεισλ δξαζηεξηνηήησλ ζε 

επηκέξνπο ηκήκαηα επηηξέπνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ εληαηηθφηεξε ρξήζε ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο. 

Οη επεκβάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο φςεηο, ζηνρεχνπλ ζηελ αλάδεημε ηνπ 

θηηξίνπ σο ηνπφζεκν ηεο πεξηνρήο θαη ηελ απνθαηάζηαζή ηνπ κε εξγαζίεο 

εμπγίαλζεο, θαιχηεξεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη πξνζαξκνγήο ηνπ ζην ππάξρνλ λνκηθφ 

πιαίζην ιεηηνπξγίαο ρψξσλ ζπλαζξνίζεσο θνηλνχ.  

ηε δπηηθή φςε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο θαη ζηελ αλαηνιηθή φςε ηνπ βφξεηνπ θαη λφηηνπ 

θιίηνπο, ζε επαθή κε ηελ ππάξρνπζα ηνηρνπνηία, θαηαζθεπάδεηαη έλα ιηηφ ηνηρίν 

χςνπο 5,20 κέηξσλ απφ άθξε ζε άθξε κε δηαθξηηφ ρξσκαηηζκφ.   

Οη φςεηο, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε θαθή θαηάζηαζε ιφγν εθηεηακέλσλ απνθνιιήζεσλ 

ηεο ηνηρνπνηίαο απφ ην θέξνληα νξγαληζκφ θαη ηεο εθηεηακέλεο δηάβξσζήο ηνπο, 

θαζαξίδνληαη απφ φια ηα κεηαγελέζηεξα μέλα ζηνηρεία θαη πξνζζήθεο. ηηο 

εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο φςεηο ηνπ θηηξίνπ νη επεκβάζεηο ζα γίλνπλ ζε δχν ζηάδηα. 

Σν πξψην ζηάδην αθνξά ζηελ απνθαζήισζε ησλ επηρξηζκάησλ, φπνπ απηά έρνπλ 

ππνζηεί δεκηέο, θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ θνπθσκάησλ. ηφρνο ηεο, ε εκθάληζε θαη 

επηδηφξζσζε φισλ ησλ απνθνιιήζεσλ ησλ πιηλζνδνκψλ ή άιισλ δεκηψλ πνπ 

έρνπλ πξνθιεζεί ζηελ ηνηρνπνηία, θαη ε πξφιεςε κειινληηθψλ πξνβιεκάησλ απφ 

εμσγελείο παξάγνληεο (κεζαίαο θιίκαθαο ζεηζκνχο, πγξαζία θ.η.ι.).  ηε ζπλέρεηα 

πξνβιέπεηαη  ελίζρπζε ηεο ζηαηηθήο επάξθεηαο ηεο πιηλζνδνκήο ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηεο ζηαηηθήο κειέηεο. 

Σν δεχηεξν ζηάδην αθνξά ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ 

φςεσλ ηνπ θηηξίνπ θαη ηε ζεξκνκφλσζή ηνπο. Όπνπ παξακέλνπλ εμσηεξηθέο ζχξεο 

θαη παξάζπξα, ηα θνπθψκαηά ηνπο αληηθαζίζηαληαη κε θαηλνχξγηα, φκνηαο κνξθήο, 

αιιά ζχγρξνλσλ πξνδηαγξαθψλ ππξαζθάιεηαο θαη ζεξκνκφλσζεο, νχησο ψζηε λα 

δηαζθαιίδνληαη ε αζθάιεηα θαη νη θαιχηεξεο δπλαηέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζην 

εζσηεξηθφ. Οη ηνηρνπνηίεο θαηαζθεπάδνληαη κε μεξά δφκεζε, γηα ηαρχηεηα ζηε 

θαηαζθεπή θαη απμεκέλε επειημία, εθηφο απφ ηα ζεκεία φπνπ ππάξρνπλ απαηηήζεηο 

γηα πςεινχο δείθηεο ππξνπξνζηαζίαο, θαη πνπ θαηαζθεπάδνληαη απφ κπαηηθέο 

νπηνπιηλζνδνκέο. 

ην εκθαλέο ζθπξφδεκα, ζηε ζηέγε θαη ηα άιια δνκηθά ζηνηρεία, φπνπ ππάξρνπλ 

μέλα ζηνηρεία, απηά απνκαθξχλνληαη. Σα θηηξηαθά κέξε επηδηνξζψλνληαη, 

ζηνθάξνληαη θαη βάθνληαη. 
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Η θέξνπζα θαηαζθεπή ηεο ζηέγεο πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ dexion θαη 

εληνπίδεηαη ζηε βφξεηα θαη λφηηα πξνέθηαζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο αθαηξείηαη θαη 

αληηθαζίζηαηαη απφ θαηλνχξγηα κεηαιιηθή.  

Η επηθάιπςε ηεο ζηέγεο απφ elenit, αθαηξείηαη ζην ζχλνιφ ηεο θαη αληηθαζίζηαηαη κε 

θαηλνχξηα κεηαιιηθή κε κφλσζε. Η κνξθή ηεο θαη ηα πςφκεηξα είλαη ηα ίδηα, εθηφο 

απφ ην βφξεην θαη λφηην ηκήκα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, φπνπ ππεξπςψλεηαη 

πξνθεηκέλνπ λα θηινμελήζεη ηηο πξνηεηλφκελεο ρξήζεηο.   

Οη εξγαζίεο θαζαίξεζεο θαη απνκάθξπλζεο ηεο ππάξρνπζαο επηθάιπςεο απφ elenit, 

εμαηξείηαη απφ ηελ ππάξρνπζα κειέηε θαη πξνππνινγηζκφ. 

Σα παηψκαηα ησλ ρψξσλ εθζέζεσλ, ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ 

παξαζθελίσλ δηαζηξψλνληαη κε βηνκεραληθφ δάπεδν, νη ρψξνη ηνπ θνηλνχ ζην 

ζέαηξν θαη ηνλ θηλεκαηνγξάθν κε κνθέηα, θαη ησλ ρψξσλ πγηεηλήο κε θεξακηθά 

πιαθίδηα.   
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2. ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΝ ΜΔΛΔΣΧΝ 

Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Αξρηηεθηνληθήο, 

ηαηηθήο θαη Ηιεθηξνκεραλνινγηθήο Μειέηεο εθαξκνγήο. 

ην θάθειν ηεο κειέηεο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζπγθεληξσηηθφο θαηάινγνο ησλ ζρεδίσλ 

ηεο αξρηηεθηνληθήο κειέηεο κε ηνλ αχμνληα αξηζκφ, ηνλ ηίηιν ηνπ ζρεδίνπ θαη ηελ 

θιίκαθα ζρεδίαζεο. 

Οη ζπκβνιηζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη: 

α.  Αξηζκνί κέζα ζε ξφκβν =  αλαθέξνληαη ζηε ζέζε ησλ ηνηρνπνηηψλ 

ηνπ ρψξνπ ζηνλ πίλαθα ηειεησκάησλ. 

β.  Αξηζκφο κέζα ζε θχθιν =  είλαη ν ηχπνο ησλ ζπξψλ κε ην 

ππέξζπξν θαη ην άλνηγκα θηίζηε. 

γ.  Αξηζκφο κέζα ζε ηεηξάγσλν =  είλαη ν ηχπνο εμσηεξηθνχ θνπθψκαηνο 

κε ην κήθνο ηνπ θαη ην χςνο ηνπ 

ππέξζπξνπ θαη ηεο πνδηάο ηνπ. 

δ. ___ Αξηζκφο / Αξηζκφο =   αθνξά ζηηο ιεπηνκέξεηεο θαη αλαθέξεηαη 

ν κελ πξψηνο ζηνλ αχμνληα αξηζκφ ηεο 

θαηαζθεπαζηηθήο ιεπηνκέξεηαο, ν δε 

δεχηεξνο ζηνλ αξηζκφ ηνπ ζρεδίνπ ζηνλ 

νπνίν βξίζθεηαη ε ιεπηνκέξεηα. 
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3. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ, ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΑΙΧΝ 

Όιεο νη εξγαζίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε ζχγρξνλεο κεζφδνπο θαηαζθεπήο θαη 

πιηθά πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε βηνκεραλία. 

 

3.1. Καθαιπέζειρ, Δκζκαθέρ 

Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ θαζαηξέζεσλ θαη εθζθαθψλ πξνεγείηαη ν θαζαξηζκφο θαη ε 

απνθνκηδή ησλ φπνησλ μέλσλ πξντφλησλ βξίζθνληαη ζηνπο ρψξνπο εξγαζηψλ θαη 

ζηα ζεκεία πξφζβαζεο πξνο απηά.   

Πξνεγείηαη πεξίθξαμε ηνπ ρψξνπ, θαζνξηζκφο ησλ πξνζπειάζεσλ ηνπ εξγνηαμίνπ, 

ζήκαλζε θαη ιήςε φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ αζθαιείαο. 

Θα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη ιήςεηο φισλ ησλ απαξαίηεησλ κεηξηθψλ ζηνηρείσλ, φπσο 

πςφκεηξα, θαη ε εγθαηάζηαζε ζηαζεξψλ ζεκείσλ θαη αμφλσλ αλαθνξάο γηα ηηο 

νξηδφληηεο δηαζηάζεηο θαη ζηάζκεο, γηα ρξήζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ έξγσλ. 

Θα γίλεη θνπή θαη εθξίδσζε θάζε είδνπο θπηνχ κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ 

αξρηηέθηνλα ζηα ζεκεία φπνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηα έξγα θαη νη βνεζεηηθέο 

εξγαζίεο, φπσο πξνβιέπεηαη ζηε κειέηε 

Γεληθέο εθζθαθέο έληαμεο θαη ζεκειίσζεο εθηεινχληαη ζχκθσλα πξνο ηνπο θαλφλεο 

ηεο ηέρλεο, εμαηξνπκέλεο ηεο ρξήζεο ησλ εθξεθηηθψλ πιψλ, θαη κφλν κεηά απφ ηε 

ράξαμή ηνπο, πνπ ζα ειεγρζεί απφ ηνπο κειεηεηέο.  

ηηο εξγαζίεο θαζαηξέζεσλ θαη εθζθαθψλ πεξηιακβάλνληαη ε ππνζηήξημε ησλ 

επεξεαδφκελσλ ηκεκάησλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, θαη ησλ παξεηψλ ησλ πάζεο θχζεσο 

νξπγκάησλ, ζχκθσλα κε ηε κειέηε ησλ κειεηεηψλ, θαζψο θαη ε άληιεζε ησλ 

φκβξησλ ή ππφγεησλ πδάησλ, θαη ε θνξηνεθθφξησζε ησλ πξντφλησλ  ζε 

παξαθείκελν ρψξν, κέρξη ηελ ηειηθή απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην εξγνηάμην.  Οη 

παξαπάλσ εξγαζίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε ηελ επίβιεςε ησλ κειεηεηψλ. 

ηηο εξγαζίεο θαζαηξέζεσλ δελ πεξηιακβάλεηαη ε απνκάθξπλζε ηεο επηθάιπςεο ηεο 

ζηέγεο απφ ειελίη θαη ε απνκάθξπλζε ηνπ παιαηνχ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζην 

αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ θηηξίνπ δηαζηάζεσλ 32,00 x 4,00 κ. 

 

3.2. Φέποςζα Καηαζκεςή 

Σα ηθξηψκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ ζρεηηθψλ 

δηαηάμεσλ, ψζηε λα παξέρνπλ αζθαιέο θαη ζηαζεξφ δάπεδν εξγαζίαο. 

Η ππάξρνπζα θέξνπζα θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ εληζρχεηαη ζχκθσλα κε ηε ζηαηηθή 

κειέηε. 

Η θέξνπζα θαηαζθεπή ηνπ θνίινπ ηνπ ζεάηξνπ θαηαζθεπάδεηαη απφ νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα, ελψ ε ππάξρνπζα θέξνπζα θαηαζθεπή απφ dexion ζην βφξεην θαη λφηην 
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ηκήκα ηνπ θηηξίνπ αληηθαζίζηαληαη κε κεηαιιηθή δπθηηνκαηηθή ζηέγε ζχκθσλα κε ηε 

ζηαηηθή κειέηε.  

Σν παηάξη ζην αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ θηηξίνπ φπνπ ζηεγάδνληαη κεραλνινγηθέο 

εγθαηαζηάζεηο, θαηαζθεπάδνληαη απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ελψ νη δχν θιίκαθεο 

πξφζβαζεο πξνο απηφ είλαη κεηαιιηθέο. 

 

3.3. Ξςλόηςποι 

Καηά ηε κφξθσζε ησλ μπινηχπσλ πξνβιέπνληαη νη δηειεχζεηο ησλ νδεχζεσλ πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηελ ειεθηξνκεραλνινγηθή έθζεζε. Οη νδεχζεηο απηέο 

θαηαζθεπάδνληαη κε κεηαιιηθά ή πιαζηηθά πνπθάκηζα. 

 

3.4. Γάπεδα - Παηώμαηα 

Σα δάπεδα ζην θνίιν ηνπ ζεάηξνπ, ζηνλ εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ δηάδξνκν θαζψο 

θαη ζηνπο ρψξνπο εθαηέξσζελ ηεο ζθελήο θαη ζηηο νδεχζεηο πξφζβαζεο πξνο ην 

ζέαηξν επελδχνληαη κε κνθέηα (βξαδχθαπζηε).   

Σν ηειηθφ δάπεδν ηεο ζθελήο ζα είλαη απφ largino ή πεχθε ζε ισξίδεο κεηαβιεηνχ 

κήθνπο, θαη ηνπιάρηζηνλ 40 εθ, πιάηνπο 10 ή 12 εθ θαη πάρνπο 22 ρηι. Σν πάησκα 

θαξθψλεηαη ζε ζθειεηφ απφ θαδξφληα 50x70 ρηι ζηελ ππάξρνπζα θαηαζθεπή απφ 

νπιηζκέλν ζθπξφδεκα.  Οη αμνληθέο απνζηάζεηο ησλ θαδξνληψλ είλαη 25 εθ, κε 

εγθάξζηνπο ζπλδέζκνπο θάζε 1,00 κ, θαη ζηεξεψλνληαη ζηελ ππνδνκή κε εηδηθά 

κεηαιιηθά παξεκβξίζκαηα. Μεηαμχ ησλ θαδξνληψλ θαη ηνπ παηψκαηνο ζα 

παξεκβάιιεηαη θαηάιιειν ειαζηηθφ γηα κείσζε ηνπ ρηππνγελνχο ήρνπ, ελψ ν ρψξνο 

κεηαμχ ησλ θαδξνληψλ γεκίδεηαη κε αδξαλέο ρπηφ πιηθφ γηα ηελ απνθπγή ιεηηνπξγίαο 

ηνπ σο ερείν.   

Γηα ηηο πξνδηαγξαθέο θαη πξνζηαζία ησλ μχιηλσλ παησκάησλ θαη ζηνηρείσλ, δεο ζην 

θεθάιαην Ξπινπξγηθά (3.10). 

Σα δάπεδα ζηνπο ρψξνπο ησλ θακαξηληψλ, ησλ ρεηξηζηεξίσλ, ζηνπο απνζεθεπηηθνχο 

θαη ειεθηξνκεραλνινγηθνχο ρψξνπο επηζηξψλνληαη κε βηνκεραληθφ δάπεδν ηχπνπ 

Maoron (επίζηξσζε κε ζθιεξπληηθφ πιηθφ απνηεινχκελν απφ ραιαδηαθά αδξαλή 

θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο θαη πιαζηηθνπνηεηηθψλ πιηθψλ πξναλακεκηγκέλε κε 

ηζηκέλην πςειήο αληνρήο).  Η κεηαηξνπή ησλ ππαξρφλησλ βηνκεραληθψλ δαπέδσλ 

ζε δάπεδα ηχπνπ Maoron επηθέξεη ηε ζπλνιηθή ππεξχςσζε ηνπ γεληθνχ δαπέδνπ 

θαηά 5 εθαηνζηά απφ ην πθηζηάκελν επίπεδν. 

Σα δάπεδα ησλ ρψξσλ πγηεηλήο ζα επηζηξσζνχλ κε θεξακηθά πιαθίδηα δηαζηάζεσλ 

20x20 εθ θαη πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 8 ρηι αξίζηεο πνηφηεηαο.  Οη αξκνί ζα θξαηηνχληαη 

θαζαξνί κέρξη ηελ πιήξσζή ηνπο θαη ζα αξκνινγνχληαη κε επηκέιεηα κεηά ην πέξαο 
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ηεο επίζηξσζεο κε εηδηθφ ηζηκεληνεηδέο πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηε ζηεγαλφηεηα ηνπ 

ρψξνπ. 

ηα θαηψθιηα ζα ηνπνζεηεζνπλ πιάθεο απφ κάξκαξν Αιηβεξίνπ ρξψκαηνο γθξη, 

πάρνπο 2 εθ.  Όια ηα ζθαινπάηηα εθηφο απηψλ ζηε πιαηεία ηνπ ζεάηξνπ ζα 

επελδπζνχλ κε πιάθεο απφ κάξκαξν Αιηβεξίνπ ρξψκαηνο γθξη, πάρνπο 3 εθ.  Η 

επάλσ επηθάλεηα ησλ καξκάξηλσλ πιαθψλ επηδέρεηαη ηελ επεμεξγαζία ηνπ 

ζθαπηηζαξηζηνχ.  Σν ξίρηη ησλ ζθαινπαηηψλ ζα έρεη ηειηθή επηθάλεηα απφ εκθαλέο 

ζθπξφδεκα, ίδηαο πθήο θαη απφρξσζεο κε απηφ ησλ παξαθείκελσλ βηνκεραληθψλ 

δαπέδσλ. 

Όια ηα δάπεδα, εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά παξέρνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο αλακνλέο 

γηα ηε δηέιεπζε  αγσγψλ θαη ζσιελψζεσλ, θαη ζηε ζηάζκε πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζα 

παξέρνπλ δηαθξαγκαηηθή ιεηηνπξγία.  

Ηιεθηξηθέο παξνρέο, πιαίζηα ζπξίδσλ επίζθεςεο θαη ζηφκηα ζα είλαη πιήξσο 

θαηαζθεπαζκέλα θαη εληαγκέλα κε αθξίβεηα ζηα δάπεδα, ρσξίο λα παξνπζηάδνληαη 

θελά κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ πιηθψλ, θαη ην ηειείσκα ζα είλαη εμίζνπ επηκειεκέλν 

κε ην ππφινηπν δάπεδν. 

 

3.5. Σοισοποιίερ 

Όιεο νη δξνκηθέο θαη κπαηηθέο ηνηρνπνηίεο θαηαζθεπάδνληαη απφ ηππηθνχο εμάνπνπο 

ή δσδεθάνπνπο νπηφπιηλζνπο πνπ είλαη δνκεκέλνη ζηαπξσηά κε ηζφπαρνπο 

νξηδφληηνπο θαη θαηαθφξπθνπο αξκνχο θνληάκαηνο.  ηα ζεκεία επαθήο δχν 

ηνηρνπνηηψλ, ε ζχλδεζή ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε νπηφπιηλζσλ ηχπνπ  Γ  

κε θαηαθφξπθεο νπέο. 

Οη ζηξψζεηο ησλ νπηφπιηλζσλ είλαη απφιπηα νξηδφληηεο, ελψ ε πξνζαξκνγή κε 

θαηαθφξπθα θαη νξηδφληηα ζηνηρεία ζθπξνδέκαηνο γίλεηαη κεηά ηε θαηάιιειε 

επεμεξγαζία ηεο επηθάλεηαο ησλ ηειεπηαίσλ.  Πξνβιέπνληαη νξηδφληηεο δψλεο απφ 

ζθπξφδεκα πνηφηεηαο C12/15 (ζελάδ) νπιηζκέλεο κε 410 γηα πιάηε ηνίρνπ έσο 15 

εθ θαη 610 γηα κεγαιχηεξα πιάηε ζε ζηάζκεο 0,90 κ (πνδηά παξαζχξσλ) θαη 2,30 κ 

(ππέξζπξα) κε αξρή κέηξεζεο ην ηειηθφ δάπεδν θάζε νξφθνπ.  Σν ζελάδ 

θαηαζθεπάδεηαη ζε φιν ην πάρνο ηεο ηνηρνπνηίαο, ην δε χςνο ηνπ δηακνξθψλεηαη ζηα 

15 εθ. 

Όιεο νη εζσηεξηθέο δηαξξπζκίζεηο ζηνπο ρψξνπο ησλ θακαξηληψλ, ησλ γξαθείσλ θαη 

ησλ ρψξσλ πγηεηλήο θαηαζθεπάδνληαη κε δηάηξεηνπο νπηφπιηλζνπο. 

Οη ηνηρνπνηίεο πνπ πεξηβάιινπλ ην ζπγθξφηεκα ησλ θακαξηληψλ, ηεο ζθελήο θαη ηεο 

πιαηείαο θαηαζθεπάδνληαη απφ ζπκπαγείο πιίλζνπο. 

Η επέλδπζε ζηηο εμσηεξηθέο ηνηρνπνηίεο ζην βφξεην θαη λφηην ηκήκα ηνπ θηηξίνπ 
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θαηαζθεπάδεηαη απφ κπαηηθή νπηνπιηλζνδνκή. 

 

3.6. Δπισπίζμαηα και ηζιμενηοκονίερ 

Σα επηρξίζκαηα.  είλαη ηξηπηά, ηξηβηδηζηά δηα καξκαξνθνληάκαηνο, ζε ηξεηο ζηξψζεηο 

(πξψηε πηηζηιηζηή, δεχηεξε ζηξσηή-ιάζπσκα, ηξίηε ηξηπηή) ζπλνιηθνχ πάρνπο 2,5 

εθ.  

Η πξψηε ζηξψζε ζα είλαη πεηαρηή ηζηκεληνθνλία ησλ 450 ργξ ηζηκέληνπ 

εθαξκνδφκελε ζε επηθάλεηα πνπ έρεη ππνζηεί θαζνιηθή δηαβξνρή  Η δεχηεξε 

ζηξψζε γίλεηαη γηα ηε κφξθσζε ησλ νδεγψλ θαη ην γέκηζκα, κε αζβεζηνθνλίακα 200 

ργξ ηζηκέληνπ, κεηαμχ ησλ νδεγψλ επηθαλείαο.  Η ηξίηε ζηξψζε πεξηιακβάλεη ηελ 

ηξαβερηή επίζηξσζε καξκαξνθνλίαο κε ην θξαγθφθηπαξν, ηε δηάζηξσζή ηεο κε 

κπζηξί, θαη ηελ πηεζηηθή επεμεξγαζία ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο κε πιάλε κέρξη ηελ 

πιήξε εμαθάληζε νπνηνδήπνηε ξσγκψλ. 

ην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ, ζηηο αθκέο ησλ επηρξηζκέλσλ ηνηρνπνηηψλ, κεηά ηελ 

εθαξκνγή ηεο δεχηεξεο ζηξψζεο, ηνπνζεηνχληαη ζηδεξνγσληέο πξνζηαζίαο αθκψλ, 

επζχγξακκεο, ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλεο, ηνπνζεηεκέλεο κέζσ νμπγνλνθνιιεκέλσλ ή 

παθησκέλσλ δηα ηζηκεληνθνλίαο ζε αλνηγκέλεο θσιηέο αγθίζηξσλ Φ5. 

 

3.7. Υπωμαηιζμοί 

Οη ρξσκαηηζκνί ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ γίλνληαη επί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ, 

ζπαηνπιαξηζηνί απφ πιαζηηθφ ρξψκα ζε ηξεηο ζηξψζεηο, κεηά απφ θαηάιιειε 

πξνεηνηκαζία θαζαξηζκνχ, ζηνθαξίζκαηνο, ζπαηνπιαξίζκαηνο θαη αζηαξψκαηνο.  Η 

δεχηεξε ζηξψζε ζα είλαη νξηδφληηα ελψ ε ηειεπηαία ζα είλαη θαηαθφξπθε. 

Οη απνζεθεπηηθνί θαη ειεθηξνκεραλνινγηθνί ρψξνη ρξσκαηίδνληαη κε πιαζηηθφ 

αζπαηνπιάξηζην ρξψκα ζε ηξεηο ζηξψζεηο κε ηελ ηειεπηαία ζηε θνξά ηεο 

θαηαθφξπθεο.   

Οη νξνθέο θαη φια ηα εκθαλή ζηνηρεία απφ ζθπξφδεκα ζπαηνπιάξνληαη θαη 

ρξσκαηίδνληαη κε δχν ζηξψζεηο απφ αθξπιηθφ πδαηνδηαιπηφ ηζηκεληφρξσκα. 

ηηο ηνηρνπνηίεο θαη νξνθέο απφ θνηλή γπςνζαλίδα εθαξκφδεηαη εηδηθή γάδα ζηηο 

ζπλαξκνγέο ησλ γπςνζαλίδσλ, ζπαηνπιάξνληαη, αζηαξψλνληαη κε πιηθφ έκθξαμεο 

ησλ πφξσλ θαη δηαζηξψλνληαη κε δχν ζηξψζεηο πιαζηηθνχ ρξψκαηνο. 

ηα πθηζηάκελα εκθαλή ζηνηρεία απφ ζθπξφδεκα, πξηλ ηνπο πδξνρξσκαηηζκνχο, 

αθαηξνχληαη ζαζξά θαη πξφζζεηα ζηνηρεία θαη απνθαζίζηαηαη ε επηθάλεηά ηνπο.  ε 

ζεκεία φπνπ ν παιαηφο νπιηζκφο είλαη νξαηφο, αθαηξνχληαη νπνηαδήπνηε ίρλε 

ζθσξίαο είηε κε απφμεζε είηε κε εηδηθά ρεκηθά θαη ζηε ζπλέρεηα επαιείθνληαη κε κία 

ζηξψζε ειαηνρξψκαηνο κηλίνπ.  
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ηηο μχιηλεο επηθάλεηεο ηα ζπληεξεηηθά μχινπ, νη ξηπνιίλεο θαη ηα εηδηθά 

ππξνπξνζηαηεπηηθά αθξνγφλα βεξλίθηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ζπκβαηά 

κε ηα πιηθά βεξληθψκαηνο θαη ρξσκαηηζκνχ ηνπο. 

Οη ρπηνζηδεξέο επηθάλεηεο πξνεηνηκάδνληαη κε ηξίςηκν κε ρνληξή ζπξκαηφβνπξηζα, 

ζηνθάξνληαη ζηνπο αξκνχο κε ζηδεξφζηνθν, θαη ηξίβνληαη κε ζκπξηδφπαλν. ηε 

ζπλέρεηα επηζηξψλνληαη δχν ζηξψζεηο αληηζθσξηαθνχ θαη επηρξσκαηίδνληαη κε 

ρξψκαηα αζθαιηηθήο βάζεο. 

Η επηινγή ησλ ηειηθψλ απνρξψζεσλ γηα φινπο ηνπο ρξσκαηηζκνχο ζα ηχρεη ηεο 

εγθξίζεσο ηνπ αξρηηέθηνλα, θαη αθνχ ζα έρνπλ πξνεγεζεί δείγκαηα ηνπιάρηζηνλ 5 

ηκ. 

 

3.8. Μεηαλλοςπγικά 

Όιεο νη κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο πξνθχπηνπλ κεηά ηνπο αλάινγνπο ζηαηηθνχο 

ππνινγηζκνχο. Όια ηα απαηηνχκελα γηα ηηο θαηαζθεπέο ζηνηρεία θαη κεηξήζεηο 

ιακβάλνληαη επί ηφπνπ, γηα ηελ επίηεπμε αθξίβεηαο ζηηο ελψζεηο θαη ηελ απνθπγή 

παξακνξθψζεσλ ή αλάπηπμεο κφληκσλ ηάζεσλ κεηαμχ ησλ θαηαζθεπψλ.  Οη 

κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο ζα ζηεξεψλνληαη ζην θηίξην, θαηά ηξφπν αθαλή, κε ηα 

θαηάιιεια ζηεξίγκαηα. 

Όιεο νη κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο ζα πξνζηαηεχνληαη επηθαλεηαθά απφ ζθνπξηά θαη 

δηάβξσζε.  Δπηθαλεηαθή πξνζηαζία ζα δέρνληαη θαη νη αθαλείο επηθάλεηεο πξηλ απφ 

ηελ ζπλαξκνιφγεζε θαη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο, φπσο νη εκθαλείο επηθάλεηεο.  Σα 

κεηαιιηθά ζηνηρεία ζα πξνζηαηεχνληαη απφ ηε θσηηά κε θαηάιιεια 

ππξνεπηβξαλδπληηθά ρξψκαηα (fire retardants), εηδηθά ηζηκεληνθνληάκαηα ή άιιεο 

επελδχζεηο, γηα ηελ απφθηεζε ηεο επηβαιιφκελεο δηάξθεηαο αληνρήο ζε πεξηπηψζεηο 

ππξθαγηάο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ππξνπξνζηαζίαο. 

Ο θέξνλ νξγαληζκφο ηεο ζηέγεο ζην βφξεην θαη λφηην ηκήκα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο 

θαηαζθεπάδνληαη απφ κνξθνζίδεξν θαη εδξάδνληαη πεξηκεηξηθά ζηα λέα θαηαθφξπθα 

ζηνηρεία απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηε ζηαηηθή κειέηε. 

ην κεηαιιηθφ ζθειεηφ ηεο ζηέγεο ζηεξίδεηαη ην ζχζηεκα αλάξηεζεο πνπ ζπγθξαηεί 

ηε θαηαζθεπή ηεο ςεπδνξνθήο ζηελ νξνθή ηεο πιαηείαο ηνπ ζεάηξνπ.  Σν ζχζηεκα 

αλάξηεζεο θαηαζθεπάδεηαη απφ ληίδεο ησλ Φ10, ζε ππθλφηεηα θαη αξηζκφ ζχκθσλα 

κε ηε ζηαηηθή κειέηε.  ην ζχζηεκα αλάξηεζεο ζηεξεψλεηαη ν ζθειεηφο απφ γσληαθά 

ειάζκαηα 40/40/5, πνπ ζπγθξαηνχλ ηα θχιια δηάηξεηεο ιακαξίλαο ηεο ςεπδνξνθήο. 

Δπίζεο, ζην κεηαιιηθφ ζθειεηφ ηεο ζηέγεο αλαξηψληαη νη κεηαιιηθέο κπάξεο 

θσηηζκνχ ηεο αίζνπζαο ηνπ ζεάηξνπ, ελψ ππάξρεη πξφβιεςε γηα λα αλαξηεζνχλ νη 

κεηαιιηθέο κπάξεο θσηηζκνχ ηνπ βφξεηνπ ηκήκαηνο ηνπ θηηξίνπ. 
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Οη ξάγεο θσηηζκνχ θαηαζθεπάδνληαη απφ duralumin θαηάιιεισλ δηαηνκψλ, 

ζρεδηαζκέλεο λα αληέρνπλ ην βάξνο ησλ ππεξθείκελσλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ. 

ε φιεο ηηο αλνηθηέο γσλίεο ησλ ηνηρνπνηηψλ πνπ επηρξίνληαη ηνπνζεηνχληαη 

κεηαιιηθά γσληφθξαλα νξζήο γσλίαο. 

 

3.9. Δπιζηεγάζειρ 

Η ππάξρνπζα επηθάιπςε ηεο ζηέγεο, πνπ είλαη απφ ακίαλην, θαζαηξείηαη θαη 

απνκαθξχλεηαη.  Οη παξαπάλσ εξγαζίεο είλαη εθηφο αληηθεηκέλνπ ηεο κειέηεο. 

ηνπο ρψξνπο φπνπ ν θέξνλ νξγαληζκφο ηεο ζηέγεο είλαη ην πθηζηάκελν νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα, ηνπνζεηείηαη επηθάιπςε απφ επίπεδα ζεξκνκνλσηηθά πεηάζκαηα  

ηχπνπ sandwich απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα ή ηηηαληνχρν ςεπδάξγπξν θαη 

ζεξκνκφλσζε απφ αθξψδε πνιπνπξεζάλε, πάρνπο ζχκθσλα κε ηε κειέηε 

ζεξκνκφλσζεο. 

ηνπο ρψξνπο ηνπ βφξεηνπ ηκήκαηνο πνπ ππάξρεη πξφβιεςε αζιεηηθήο ρξήζεο, θαη 

φπνπ ν θέξνλ νξγαληζκφο είλαη κεηαιιηθφο, ηνπνζεηείηαη επηθάιπςε απφ θακπχια 

ζεξκνκνλσηηθά πεηάζκαηα  ηχπνπ sandwich, απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα ή 

ηηηαληνχρν ςεπδάξγπξν θαη ζεξκνκφλσζε απφ αθξψδε πνιπνπξεζάλε, πάρνπο 

ζχκθσλα κε ηε κειέηε ζεξκνκφλσζεο. 

ηνπο ρψξνπο ηνπ ζεάηξνπ φπνπ ν θέξνλ νξγαληζκφο είλαη κεηαιιηθφο, ηνπνζεηείηαη 

επηθάιπςε απφ θακπχια ζεξκνκνλσηηθά πεηάζκαηα  ηχπνπ sandwich κε απαηηήζεηο 

ερνκφλσζεο 50 dB, απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα ή ηηηαληνχρν ςεπδάξγπξν θαη 

ζεξκνκφλσζε απφ αθξψδε πνιπνπξεζάλε, πάρνπο ζχκθσλα κε ηε κειέηε 

ζεξκνκφλσζεο.   

ε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηεο ζηέγεο επάλσ απφ ηε ζθελή ηνπ ζεάηξνπ 

δηακνξθψλνληαη αλνίγκαηα (θνππψιεο) ηθαλνχ κεγέζνπο ζχκθσλα κε ηε κειέηε 

ππξνπξνζηαζίαο γηα ηνλ απνθαπληζκφ ηνπ ππνθείκελνπ ρψξνπ. 

 

3.9.1. Ξςλοςπγικά 

Σα μχια πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξέπεη λα έρνπλ πνζνζηφ πγξαζίαο πξηλ ηελ 

εθηέιεζε ησλ μπινπξγηθψλ ζε πνζνζηφ 13%, κε αλνρή 2% θαη δελ ζα έρνπλ 

ειαηηψκαηα θαη ζηξεβιψζεηο ζε φιν ην κήθνο ηνπο.  

Όια ηα απαηηνχκελα γηα ηηο θαηαζθεπέο ζηνηρεία ζα ιακβάλνληαη κε επηηφπνπ 

κεηξήζεηο, γηα ηελ επίηεπμε αθξίβεηαο ζηηο ζηεξίμεηο θαη ηηο ελψζεηο θαη γηα ηελ 

απνθπγή παξακνξθψζεσλ θαη αλάπηπμεο κφληκσλ ηάζεσλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 

ηκεκάησλ απηψλ θαη ηνπ θηηξίνπ. 

Όιεο νη θαηαζθεπέο ζηεξεψλνληαη ζην θηίξην θαηά ηξφπν αθαλή κε ηα ζηεξίγκαηα 
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πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε.  θιεξά μχια ή πξντφληα μχινπ 

δελ βηδψλνληαη απ’ επζείαο αιιά ηξππψληαη πξνεγνπκέλσο. 

Όια ηα μχια ησλ θαηαζθεπψλ, ζα είλαη εκπνηηζκέλα ζε βάζνο κεγαιχηεξν ησλ 3 ρηι 

απφ ην εξγνζηάζην ζε θιίβαλν θελνχ έλαληη πγξαζίαο, μπινθάγσλ εληφκσλ θαη 

κπθήησλ.  Αθνχ δηακνξθσζνχλ θαη πξηλ ζπλαξκνινγεζνχλ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

ζπκπιεξσκαηηθή πξνζηαζία απφ πξνζβνιέο εληφκσλ θαη θπηηθψλ παξαζίησλ ζηα 

ζεκεία θνπήο ησλ θαη ελ γέλεη ζε θάζε επηθάλεηα, φπνπ δελ είλαη εκπνηηζκέλε. 

Δπίζεο, νη μχιηλεο θέξνπζεο θαηαζθεπέο ζα πξνζηαηεχνληαη απφ θσηηά κε φζα 

νξίδνπλ νη θαλνληζκνί. 

 

3.9.2. Κοςθώμαηα  

Σα θνπθψκαηα ηνπ θηηξίνπ (ζχξεο & παξάζπξα) ζα είλαη: 

 απφ ειεθηξνζηαηηθά βακκέλν αινπκίλην (ρξψκαηνο επηινγήο ππεξεζίαο), 

βάξνπο 12-24Kg/m2, κε δηπινχο ελεξγεηαθνχο παινπίλαθεο αζθαιείαο 

(ηξίπιεμ, laminated πάρνπο 24mm ((3+3)mm, θελφ 12mm,(3+3)mm), 

ρακειήο εθπεκςηκφηεηαο (Low-e), καιαθήο επίζηξσζεο, πιεξσκέλνη κε 

αέξην δηαθέλνπ argon, ζεξκνκνλσηθνχο – ερνκνλσηηθνχο – αλαθιαζηηθνί κε 

πηζηνπνηεκέλε ζεξκνπεξαηφηεηα   Οη παιφζπξεο ζα είλαη δίθπιιεο ελψ ηα 

παξάζπξα ζα έρνπλ ζηαζεξά θαη αλαθιπλφκελα ηκήκαηα (Τ1-Τ18, Π1-Π5 

& ΘΤ1-ΘΤ2). 

 Οη εζσηεξηθέο ζχξεο ζα είλαη μχιηλεο πξεζζαξηζηέο, κνλφθπιιεο ή δίθπιιεο 

κε επέλδπζε απφ θνξκάηθα καη, κε κεηαιιηθή θάζα (ραιχβδηλν θχιιν 

ςπρξήο εμέιαζεο πάρνπο 1,5ριζη.) (Θ1-Θ9).  

 Οη ππξάληνρεο ζχξεο Σ120’ θαη Σ60’, κνλφθπιιεο ή δίθπιιεο, κε κεηαιιηθφ 

ζθειεηφ ζπξφθπιισλ απφ αλνμείδσηε ζηξαληδαξηζηή ιακαξίλα θαη 

θπξφθπιια απφ καχξε ιακαξίλα 2ριζη.. Σα κεηαιιηθά κέξε ζα 

πξνζηαηεχνληαη κε δηπιή ζηξψζε rust primer ςεπδαξγχξνπ θαη ζα βαθηνχλ 

ζε δχν ζηξψζεηο κε ρξψκαηα αιθπδηθψλ ή αθξπιηθψλ ξεηηλψλ, βάζεσο 

λεξνχ ή δηαιχηνπ. Οη παινπίλαθεο ζα είλαη ππξάληνρνη θαηεγνξίαο G60 

(ΘΠ1-ΘΠ8). 

 Μεηαιιηθέο κνλφθπιιεο ή δίθπιιεο ζχξεο  βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο, κε 

ζπξφθπιια απφ θχιια ιακαξίλαο DKP ειάρηζηνπ πάρνπο 1,5mm, κε 

πιήξσζε απφ νξπθηνβάκβαθα ησλ 50kg/m3, κε θάζζα δξνκηθή ή κπαηηθή 

απφ αλνμείδσηε ζηξαληδαξηζηή ιακαξίλα. Σα κεηαιιηθά κέξε ζα 

πξνζηαηεχνληαη κε δηπιή ζηξψζε rust primer ςεπδαξγχξνπ θαη ζα βαθηνχλ 

ζε δχν ζηξψζεηο κε ρξψκαηα αιθπδηθψλ ή αθξπιηθψλ ξεηηλψλ, βάζεσο 
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λεξνχ ή δηαιχηνπ (Θ1-Θ9).  

 Θπξφθπιια κε κεηαιιηθφ ζθειεηφ απφ ζηξαληδαξηζηή ιακαξίλα κε πεξζίδεο 

Σα κεηαιιηθά κέξε ζα πξνζηαηεχνληαη κε δηπιή ζηξψζε rust primer 

ςεπδαξγχξνπ θαη ζα βαθηνχλ ζε δχν ζηξψζεηο κε ρξψκαηα αιθπδηθψλ ή 

αθξπιηθψλ ξεηηλψλ, βάζεσο λεξνχ ή δηαιχηνπ (Π6-Π10).  

ηα εμσηεξηθά θνπθψκαηα ζα δηακνξθσζνχλ λεξνζηαιάθηεο ζην αλψθιη θαη 

λεξνρχηεο ζην θαηψθιη.  ε απηά ηα θνπθψκαηα ζα πξνβιεθζνχλ δηπιέο παηνχξεο 

θαη λεξνρχηεο ψζηε ηπρφλ εηζεξρφκελα φκβξηα λα ζπιιέγνληαη θαη λα 

παξνρεηεχνληαη ζην εμσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ.   

Όπνπ ρξεηαζηνχλ ερνκνλσηηθέο ή ππξάληνρεο ζχξεο, απηέο θαηαζθεπάδνληαη κε 

εζσηεξηθή δνκή γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ πνπ ηίζεληαη γηα ηηο πφξηεο 

απηέο, πιελ φκσο ζα επελδπζνχλ εμσηεξηθά, ψζηε νη φςεηο ηνπο λα είλαη φκνηεο κε 

ηηο ππφινηπεο ζχξεο. 

Οη θάζεο ησλ εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ θνπθσκάησλ ζα είλαη παληνχ κεηαιιηθέο 

απφ ζηξαηδαξηζηή ιακαξίλα πάρνπο 2 ρηι κε ζθνηία 15 x 15 ρηι ζηε ζπλαξκνγή κε 

ηηο ηνηρνπνηίεο.  Η ζηήξημή ηνπο ζηηο ηνηρνπνηίεο ζα γίλεηαη κε αλνμείδσηεο κεηαιιηθέο 

ιάκεο (ηδηλέηηα) πάρνπο 3 ρηι αλά 60 εθ θαη ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 15 εθ απφ ηηο 

άθξεο ηνπ θνπθψκαηνο.  Δηδηθά γηα ηηο εμσηεξηθέο ζχξεο θαη ηηο ζχξεο 

ππξνπξνζηαζίαο, πξνβιέπεηαη εζσηεξηθή ελίζρπζε ζηε ζέζε ηνπ ζηξνθέα κε ιάκα 

πάρνπο 6 ρηι γηα ηε ζηήξημε ηνπ θηεξνχ ηνπ ζηξνθέα, ν νπνίνο ρσλεχεηαη ζην πάρνο 

ηεο ιακαξίλαο ηεο θάζαο, θαη ν ζηξσθέαο λα είλαη πξφζσπν κε ηελ επηθάλεηα ηεο 

θάζαο. Σν θελφ κεηαμχ θάζαο θαη πιίλζσλ γεκίδεηαη κε γαξκπηινκπεηφλ. 

Μαξκαξνπνδηέο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε φια ηα λέα παξάζπξα θαη παινζηάζηα, θαζψο 

θαη ζηα πθηζηάκελα φπνπ νη καξκαξνπνδηέο είλαη θζαξκέλεο.  Οη καξκαξνπνδηέο ζα 

είλαη απφ ιεπθφ κάξκαξν Καβάιαο, πάρνπο 3 εθ, θαη ζα θέξνπλ λεξνζηαιάθηε ζηελ 

θάησ εμσηεξηθή ηνπο πιεπξά.   

Όια ηα θαηαθφξπθα ζηνηρεία ζα εγθηβσηίδνληαη θαηά 30 ρηι ηνπιάρηζηνλ κέζα ζηελ 

ηειηθή ζηξψζε ησλ δαπέδσλ.  Ο αξκφο κεηαμχ θάζαο θαη ηνηρνπνηηψλ ζα πιεξνχηαη 

κε ηζηκεληνθνλίακα, ζα ζθξαγίδεηαη κε ειαζηνκεξή καζηίρε ηνπιάρηζηνλ απφ ηε κία 

πιεπξά θαη ζα θαιχπηεηαη κε αξκνθάιππηξν θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο. 

Πεξηκεηξηθά ζηελ θάζα ησλ θηλεηψλ θχισλ ηνπνζεηνχληαη ειαζηηθά παξεκβιήκαηα 

γηα ηε ζηεγάλσζε ησλ θνπθσκάησλ ζχκθσλα κε ηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε. 

Σα εμαξηήκαηα αλάξηεζεο ησλ θνπθσκάησλ, ηα ρεξνχιηα, θαη νη κεληεζέδεο φισλ 

ησλ θνπθσκάησλ ζα ηχρνπλ ηηο εγθξίζεσο ηεο ππεξεζίαο.  Σν βάζνο ησλ εζνρψλ 

γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ κεληεζέδσλ θαη εμαξηεκάησλ δελ ζα ππεξβαίλεη ην πάρνο 

ηεο ιάκαο ζηήξημεο πεξηζζφηεξν ηνπ ελφο ρηι, ε εγθνπή ζα είλαη παξάιιειε πξνο ην 
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θνχθσκα θαη ην κέγεζνο ηεο εγθνπήο ζα είλαη φζν  θαη ην κέγεζνο ηεο ιάκαο. 

Οη ζηξνθείο ησλ εμσηεξηθψλ θηλεηψλ θνπθσκάησλ ζα είλαη ζηεγαλνί, νχησο ψζηε λα 

κε δηαθεχγεη ην ιηπαληηθφ ηνπο θαη λα κελ εηζέξρεηαη λεξφ ή πγξαζία κέζα ζε 

απηνχο. 

Οη δηαηνκέο ησλ θνπθσκάησλ δέρνληαη ειεθηξνζηαηηθή βαθή ζηελ θιίκαθα RAL 

επηινγήο ηνπ αξρηηέθηνλα θαη πάρνπο 80 κρηι.   

Σα αλνηγφκελα κέξε ησλ θεγγηηψλ ζα είλαη εμνπιηζκέλα κε εηδηθέο δηαηάμεηο, πνπ 

επηηξέπνπλ ην άλνηγκα ή θιηζηκφ ηνπο, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο θιηκαηηζκνχ θαη 

εμαεξηζκνχ ησλ ππνθείκελσλ ρψξσλ. 

Όιεο νη πεξζίδεο πνπ δηακνξθψλνληαη ζε ζχξεο ή παξάζπξα, θαηαζθεπάδνληαη απφ 

ζηξαηδαξηζηή ιακαξίλα πάρνπο 2 ρηι, κε γψληαζκα ζηελ άθξε. 

ηηο εζσηεξηθέο ζχξεο ησλ θακαξηληψλ ρξεζηκνπνηνχληαη ρεηξνιαβέο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ θαη θιεηδαξηέο.  

ε φιεο ηηο εμσηεξηθέο ζχξεο ζα ηνπνζεηεζνχλ θιεηδαξηέο αζθαιείαο. 

 

3.10. Θεπμομονώζειρ, Τγπομονώζειρ, Ησομονώζειρ 

Οη ζεξκνκνλψζεηο ησλ ηνηρνπνηηψλ θαη ηεο νξνθήο θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηε 

κειέηε ζεξκνκφλσζεο. 

Οη πγξνκνλψζεηο θαηαζθεπάδνληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θειχθνπο απφ ηα ππφγεηα 

χδαηα θαη φκβξηα. 

Γεληθψο, δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή, νχησο ψζηε ηα φκβξηα λα ζπιιέγνληαη κε 

θαηάιιειεο δηαηάμεηο ζηελ εμσηεξηθή πεξίκεηξν ησλ θηηξίσλ ζχκθσλα κε ηε 

κεραλνινγηθή κειέηε. 

Δηδηθέο δηαηάμεηο πξνβιέπνληαη ζηνπο ηξφπνπο ζηήξημεο αεξαγσγψλ, ζσιελψζεσλ 

θαη κεραλνινγηθψλ κνλάδσλ γηα ηελ απνθπγή κεηάδνζεο θηππνγελψλ θαη 

αεξφθεξησλ ήρσλ. 

 

3.10.1. Δπίπλωζη 

Όια ηα εξκάξηα ζηα θακαξίληα ζα θαηαζθεπαζηνχλ θνπηηαζηά απφ MDF πάρνπο 16 

ρηι κε εζσηεξηθή επέλδπζε κειακίλεο θαη κφξθσζε ηνπ ζφθνξνπ κε ηαηλία PVC 

ηδίνπ ρξψκαηνο κε απηφ ηεο κειακίλεο θαη πιάηε 5 ρηι ληπκέλε κε κειακίλε.  Σα 

εξκάξηα είλαη  εθνδηαζκέλα κε θχια απφ MDF πάρνπο 18 ρηι. 

Οη πάγθνη είλαη εθνδηαζκέλνη κε θαζξέπηεο θαη ξεπκαηνδφηε, ν δε θσηηζκφο ηνπο 

επηηπγράλεηαη κέζσ δχν θαηαθφξπθσλ ζηειψλ ζεξκνχ θσηηζκνχ απφ ιακπηήξεο 

εθαηέξσζελ ηνπ θαζξέθηε ζχκθσλα κε ηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε. 
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3.11. Ταλοςπγικά 

ε φια ηα εμσηεξηθά θνπθψκαηα ησλ θακαξηληψλ, φπνπ ππάξρνπλ παινπίλαθεο,  

θαζψο θαη ζηα ρεηξηζηήξηα, ηνπνζεηνχληαη δηπιά αλαθιαζηηθά δηαθαλή θξχζηαιια 

θελνχ, δηαζηάζεσλ 5, 5, 6 ρηι. 

Οη θξπζηάιιηλεο ζχξεο είλαη αζθαιείαο πάρνπο 10 ρηι κε ρσλεπηφ κεραληζκφ ηχπνπ 

ζνχζηαο δαπέδνπ. 

Οη παινπίλαθεο ησλ παξαζχξσλ θαη ησλ παινζηαζίσλ είλαη αζθαιείαο. 

Οη παινπίλαθεο ζα ζπγθξαληηνχληαη ζηηο παηνχξεο ππνδνρήο ησλ θνπθσκάησλ κε 

θαηάιιεια κεηαιιηθά περάθηα απφ ην ίδην πιηθφ ησλ θνπθσκάησλ.  

ηνπο ρψξνπο πγηεηλήο ηνπνζεηνχληαη θαζξέθηεο θξπζηάιινπ, πάρνπο 6 ρηι ζε 

αθαλή ζηήξημε. 

 

3.12. ηαθεπή επίπλωζη - Δξοπλιζμόρ 

ηε ζηαζεξή επίπισζε πεξηιακβάλνληαη ηα εξκάξηα ησλ κεραλνινγηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ (εξκάξηα απφ ην δάπεδν έσο ηελ νξνθή), ν εμνπιηζκφο ησλ ρψξσλ 

πγηεηλήο, νη ηνπαιέηεο θαη ηα εξκάξηα ησλ θακαξηληψλ.  

Οη πξνδηαγξαθέο ηεο ζηαζεξήο επίπισζεο θαη εμνπιηζκνχ ζα αληαπνθξίλνληαη 

ζηνπο αληίζηνηρνπο επξσπατθνχο θαλνληζκνχο θαη πξφηππα.  Θα είλαη ζηηβαξά, 

ζηαζεξά θαη αλζεθηηθά, ζα έρνπλ αληίζηαζε ζηε θσηηά, θαη ηα πιηθά ηνπο ζα είλαη κε 

ηνμηθά (βι. ιεπηνκέξεηα ρρρ). 

ηνπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο ζα ηνπνζεηεζνχλ εηδηθά ζηεγαλά θσηηζηηθά, θάιαζνη 

αρξήζησλ θαη ζήκαλζε θπθινθνξίαο θνηλνχ. 

 

3.13. Η/Μ Δγκαηαζηάζειρ 

Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζέξκαλζεο θαη αεξηζκνχ ζηνπο ρψξνπο ησλ 

θακαξηληψλ, ρεηξηζηεξίσλ θαη ρψξσλ πγηεηλήο ηνπνζεηνχληαη θαηάιιειεο δηαηάμεηο 

κεραλεκάησλ ζχκθσλα κε ηελ ειεθηξνκεραλνινγηθή κειέηε. 

Ιδηαίηεξε πξνζνρή δίλεηαη ζηηο δηειεχζεηο θαη ηηο απνιήμεηο φισλ ησλ δηθηχσλ. Οη 

δίνδνη ησλ ζσιελψζεσλ θαη αγσγψλ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλα 

ζεκεία ησλ ηνηρνπνηηψλ, νχησο ψζηε λα κελ επεξεάδνπλ ηελ αηζζεηηθή αξηηφηεηα 

ησλ θαηαζθεπψλ (βι. ιεπηνκέξεηα ρρρ). 

Οη έμνδνη ησλ πάζεο θχζεσο αγσγψλ θαη ζσιελψζεσλ ζην θηίξην ηνπ ζεάηξνπ ζα 

αληηκεησπηζηνχλ κε ηδηαίηεξε πξνζνρή, ψζηε λα απνθιεηζηεί ε δεκηνπξγία 

ερνγεθπξψλ. Με κεγάιε πξνζνρή αληηκεησπίδνληαη θαη ηα ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ 

θειχθνπο ησλ θηηξίσλ  απφ ππφγεηα χδαηα θαη φκβξηα.  ηε κεραλνινγηθή κειέηε 

πξνβιέπνληαη εηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηε ζπιινγή θαη απνκάθξπλζε ησλ φκβξησλ θαη 



 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ                                              ελίδα 19 από 83 

ππφγεησλ πδάησλ. 

 

ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΝ ΥΧΡΧΝ 

Αθνινπζεί ε πεξηγξαθή φισλ ησλ ρψξσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην θηηξηνινγηθφ 

πξφγξακκα.  Η πεξηγξαθή πεξηιακβάλεη ηνλ νξηζκφ ησλ ρψξσλ, ηε ιεηηνπξγία ηνπο, 

ην κέγεζφο ηνπο ηε ζέζε θαη ζρέζε ηνπο κε ηνπο άιινπο ρψξνπο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο 

θαη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

 

Απίθμηζη, ονομαζία σώπων & εμβαδομέηπηζη 

Η αξίζκεζε ηνπ αλαιπηηθνχ θηηξηνινγηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηεο εκβαδνκέηξεζεο 

ησλ ρψξσλ, δηαξζξψλεηαη ζχκθσλα κε ηελ νκαδνπνίεζε ηνπ θηηξηνινγηθνχ 

πξνγξάκκαηνο. 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΗ ΚΑΙ ΔΜΒΑΓΟΜΔΣΡΗΗ ΥΧΡΧΝ 

ς      

ΚΧΓΙΚΟ  ΥΧΡΟ ΔΜΒΑΓΟΝ ΥΧΡΟΤ 

ς      

          

Α/Α  ΥΧΡΟ  ΔΜΒΑΓΟΝ 

      

Α   ΔΚΘΔΙΑΚΟ ΥΧΡΟ - ΑΝΑΣΟΛΙΚΟ ΣΜΗΜΑ 

ς      

Α.1.0.0   ΥΧΡΟΙ KOINOY   1452,30 μ2 

ς      

Α.1.1.1  Βφξεηα Δίζνδνο         28.50 κ2 

Α.1.2.1  Γπηηθή Δίζνδνο   24,60 κ2 

Α.1.3.1  Σακεία - Πσιεηήξην Πξνγξακκάησλ   26,60 κ2 

Α.1.4.1  Σακεία - Πσιεηήξην Πξνγξακκάησλ   18,70 κ2 

Α.1.5.1  Υψξνο εθζέζεσλ   1.212,50 κ2 

      

Α.2.0.0   Η/Μ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ   451,70 μ2 

ς      

Α.2.0.1  Μεραλνινγηθφο Γηάδξνκνο   71,40 κ2 

Α.2.1.1  Υψξνο Κιηκαηηζηηθήο κνλάδαο   91,00 κ2 

Α.2.1.2  Λεβεηνζηάζην   34,60 κ2 

Α.2.1.3  Γεμακελή ππξφζβεζεο   108,00 κ3 

Α.2.1.4  Υψξνο κέηξεζεο ΓΔΗ   15,70 κ2 

Α.2.1.5  Μ.Σ. 1   12,20 κ2 

Α.2.1.6  Μ.Σ. 2   12,20 κ2 
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Α.2.1.7  Γηάδξνκνο   44,30 κ2 

Α.2.2.1  Γξαθείν πληήξεζεο   26,40 κ2 

Α.2.2.2  Γ.Π.Υ.Σ.   12,80 κ2 

Α.2.2.3  Απνζεθεπηηθφο Υψξνο   23,10 κ2 

      

Β   ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΦΩΡΟΙ - ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ 

ς      

Γ   ΥΧΡΟ ΜΟΤΙΚΧΝ ΚΑΙ ΘΔΑΣΡΙΚΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ 

ς      

Γ.1.0.0   ΥΧΡΟΙ ΘΔΑΣΧΝ   704,00 μ2 

ς      

Γ.1.1.1  Φνπαγηέ Θεάηξνπ   213,10 κ2 

Γ.1.1.2  Βεζηηάξην ζεάηξνπ   10,90 κ2 

Γ.1.2.1  Υψξνο Αλαςπθηεξίνπ   11,50 κ2 

Γ.1.3.1  θελή   266,90 κ2 

Γ.1.4.1  Κνίιν - Υψξνο Θεαηψλ   213,20 κ2 

Γ.1.5.1  Γηάδξνκνο   95,70 κ2 

Γ.1.5.2  Γηάδξνκνο   95,70 κ2 

      

Γ.2.0.0   ΥΧΡΟΙ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ   99,30   

ς      

Γ.2.1.1  Γξαθείν Γηεπζπληή Θεάηξνπ   12,10 κ2 

Γ.2.2.1  Γξαθείν Γηεπζπληή θελήο   8,70 κ2 

Γ.2.3.1  Γξαθείν θελνγξάθνπ   8,70 κ2 

Γ.2.4.1  Γξαθείν   9,00 κ2 

Γ.2.5.1  Αίζνπζα Πξνβνιήο   16,00 κ2 

Γ.2.6.1  Υψξνο Σερληθψλ Φσηηζκνχ   10,20 κ2 

Γ.2.7.1  Υψξνο Σερληθψλ Ήρνπ   10,20 κ2 

Γ.2.8.1  Υψξνο Μεηαθξαζηψλ   5,20 κ2 

Γ.2.9.1  Υψξνο Μεηαθξαζηψλ   5,20 κ2 

Γ.2.10.1  WC πξνζσπηθνχ   1,90 κ2 

Γ.2.10.2  WC πξνζσπηθνχ   1,90 κ2 

Γ.2.11.1  Γηάδξνκνο   5,10 κ2 

Γ.2.11.2  Γηάδξνκνο   5,10 κ2 

      

Γ.3.0.0   ΥΧΡΟΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΧΝ 136,90 μ2 

ς      

Γ.3.1.1  Αηνκηθφ Κακαξίλη   7,80 κ2 

Γ.3.1.2  WC   4,20 κ2 
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Γ.3.2.1  Αηνκηθφ Κακαξίλη   7,80 κ2 

Γ.3.2.2  WC   4,20 κ2 

Γ.3.3.1  Κακαξίλη 2 αηφκσλ   9,20 κ2 

Γ.3.3.2  WC   3,70 κ2 

Γ.3.4.1  Κακαξίλη 2 αηφκσλ   9,30 κ2 

Γ.3.4.2  WC   3,70 κ2 

Γ.3.5.1  Οκαδηθφ Κακαξίλη   25,80 κ2 

Γ.3.5.2  WC   4,30 κ2 

Γ.3.6.1  Οκαδηθφ Κακαξίλη   25,80 κ2 

Γ.3.6.2  WC   4,30 κ2 

Γ.3.7.1  Γηάδξνκνο   1,90 κ2 

Γ.3.7.2  Γηάδξνκνο   20,20 κ2 

Γ.3.7.3  Γηάδξνκνο   1,90 κ2 

Γ.3.8.1  WC   2,80 κ2 

      

Γ.4.0.0   Η/Μ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ   9,80 μ2 

ς      

Γ.4.1.1  Υψξνο δηέιεπζεο Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ   4,90 κ2 

Γ.4.1.2  Υψξνο δηέιεπζεο Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ   4,90 κ2 

Γ.4.1.3  Υψξνο δηέιεπζεο Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ (Plenum)   54,60 κ2 

      

Γ   ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΙ ΥΧΡΟΙ ΚΑΙ ΥΧΡΟΙ ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ 

ς      

Γ.1.0.0   ΥΧΡΟΙ ΓΙΟΙΚΗΗ   214,00 μ2 

ς      

Γ.1.1.1  Βφξεηα Δίζνδνο   3,30 κ2 

Γ.1.2.1  Υψξνο γξαθείσλ   105,00 κ2 

Γ.1.3.1  Γξαθείν Γηεπζπληή   16,00 κ2 

Γ.1.3.2  Βεζηηάξην   2,30 κ2 

Γ.1.3.3  WC   3,20 κ2 

Γ.1.4.1  Γξακκαηεία   9,10 κ2 

Γ.1.5.1  Απνζήθε   7,60 κ2 

Γ.1.5.2  Απνζήθε   8,00 κ2 

Γ.1.6.1  Υψξνο ζπλαληήζεσλ - Γ..   21,00 κ2 

Γ.1.7.1  Υψξνη πγηεηλήο πξνζσπηθνχ - γπλαηθψλ   10,20 κ2 

Γ.1.8.1  Υψξνη πγηεηλήο πξνζσπηθνχ - αλδξψλ   9,10 κ2 

Γ.1.9.1  Γηάδξνκνο   4,60 κ2 

Γ.1.9.2  Γηάδξνκνο   14,60 κ2 
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Γ.2.0.0   ΥΧΡΟΙ ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ   659,40   

ς      

Γ.2.1.1  Βηβιηνπσιείν - Πσιεηήξην   52,10 κ2 

Γ.2.2.1  Βηβιηνζήθε   278,00 κ2 

Γ.2.2.2  Απνζήθε Βηβιηνζήθεο   54,50 κ2 

Γ.2.3.1  Δζηηαηφξην - Καθεηέξηα   168,30 κ2 

Γ.2.3.2  Κνπδίλα   45,70 κ2 

Γ.2.3.3  Απνζήθε   4,70 κ2 

Γ.2.3.4  Απνζήθε   5,00 κ2 

Γ.2.3.5  Απνζήθε   2,10 κ2 

Γ.2.3.6  Απνδπηήξηα Γπλαηθψλ   6,70 κ2 

Γ.2.3.7  WC γπλαηθψλ   3,70 κ2 

Γ.2.3.8  Απνδπηήξηα Αλδξψλ   7,10 κ2 

Γ.2.3.9  WC αλδξψλ   3,90 κ2 

Γ.2.4.1  Γηάδξνκνο   27,60 κ2 

      

Γ.3.0.0   ΥΧΡΟΙ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΚΟΙΝΟΤ 82,80   

ς      

Γ.3.1.1  Υψξνη πγηεηλήο θνηλνχ - γπλαηθψλ   50.00 κ2 

Γ.3.2.1  Υψξνη πγηεηλήο θνηλνχ - αλδξψλ   42,10 κ2 

Γ.3.3.1  Υψξνο πγηεηλήο ΑκΔΑ   5,50 κ2 

Γ.3.3.2  Υψξνο πγηεηλήο ΑκΔΑ   5,80 κ2 

Γ.3.4.1  Υψξνο Καζαξηζηξηψλ   4,20 κ2 

Γ.3.5.1  Γηάδξνκνο   25,20 κ2 

      

Γ.4.0.0   Η/Μ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ   25,80   

ς      

Γ.4.1.1  Υψξνο ειέγρνπ απνρεηεχζεσλ   10,60 κ2 

Γ.4.1.2  Υψξνο ειέγρνπ απνρεηεχζεσλ   8,00 κ2 

Γ.4.1.3  Υψξνο ειέγρνπ απνρεηεχζεσλ   7,20 κ2 

      

Δ   ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΙ ΥΧΡΟΙ       

ς      

Ε.1.1.0   ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 59,30   

      

Ε.1.1.1   

Ταμεία - Πφληηήριο Προγραμμάηφν & 

Πληροθόρηζης Κοινού   24,40 μ2 

Ε.1.2.1   Φώρος ζσνηηρηηών   14,50 μ2 
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Ε.1.3.1   WC προζφπικού   4,30 μ2 

Ε.1.4.1   Φώρος Κηποσρού   5,80 μ2 

Ε.1.5.1   Διάδρομος   4,20 μ2 

Ε.1.6.1   Γραθείο   6,10 μ2 

      

Δ.2.2.0   ΤΠΑΙΘΡΙΟΙ ΥΧΡΟΙ       

ς      

Δ.2.1.1  Τπαίζξηνο ρψξνο θίλεζεο   2.194,80 κ2 

Δ.2.2.1  Τπαίζξηνο ρψξνο ζηάζκεπζεο   380,10 κ2 

Ε.2.3.1   Υπαίθριος τώρος υσταγφγίας - παιδική ταρά       

Δ.2.4.1  Υψξνο Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ   181,80 κ2 

 

Α. ΔΚΘΔΙΑΚΟ ΥΧΡΟ - ΑΝΑΣΟΛΙΚΟ ΣΜΗΜΑ  

Σν θεληξηθφ θιίηνο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, πνπ έρεη θάηνςε κνξθήο Σ, έρεη εκβαδφλ 

1.540,00 κ2 θαη θαζαξφ χςνο 6,50 κέηξα. Μέζα ζην θηίξην δηαζψδεηαη ζήκεξα 

ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ παιαηνχ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ην νπνίν θαη ζα 

απνκαθξηλζεί. Η κειέηε απνκάθξπλζεο ηνπ ππάξρνληνο κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ππάξρνπζα κειέηε.  

Ο πθηζηάκελνο ρψξνο κεηαηξέπεηαη ζε έλα θαιαίζζεην πεξηβάιινλ, ηδαληθφ γηα ηελ 

έθζεζε έξγσλ ηέρλεο.  Η θεληξηθή ρσξνζέηεζή ηνπ ζην ζπγθξφηεκα ηνλ θαζηζηά 

βαζηθφ άμνλα θίλεζεο ησλ επηζθεπηψλ, νη νπνίνη αληηιακβάλνληαη αθελφο ηελ 

αξρηθή ηνπ ρξήζε θαη αθεηέξνπ έρνπλ κηα πιήξε εηθφλα ησλ φζσλ ζπκβαίλνπλ 

ζηνπο παξαθείκελνπο ρψξνπο, πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ.  

Η απαίηεζε γηα παξάιιειε ιεηηνπξγία δηαθνξεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζην 

ζπγθξφηεκα ηεο Α..Ο. θαζηζηά απαξαίηεηε ηε ιεηηνπξγία δχν ηνπιάρηζηνλ εηζφδσλ.  

ηε πξψηε απφ απηέο πνπ ρσξνζεηήηαη ζηε βφξεηα πιεπξά ηνπ θεληξηθνχ θιίηνπο, 

δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε ρξήζηεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ρψξν 

ζηάζκεπζεο, θαηαζθεπάδεηαη πξνζάιακνο κε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο αηφκσλ κε 

εηδηθέο αλάγθεο. Η δεχηεξε νξηνζεηείηαη ζηε παιαηά θεληξηθή είζνδν ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο, ζηε δπηηθή πιεπξά ηνπ θεληξηθνχ θιίηνπο. 

ηε δπηηθή είζνδν ην πιαηχζθαιν επί ηεο νδνχ νπλίνπ απνκαθξχλεηαη.  Σν δάπεδν 

ηνπ θεληξηθνχ θιίηνπο ππνβηβάδεηαη ηνπηθά κέρξη ην χςνο ηνπ πεδνδξνκίνπ.  Η 

ππάξρνπζα ζπξφκελε κεηαιιηθή ζχξα αληηθαζίζηαηαη κε λέα δηπιή αλνηγφκελε 

αινπκηλίνπ βαξέσο ηχπνπ.  Γηακνξθψλεηαη αλεκνθξάθηεο θαη εθαηέξσζελ ηεο 

θπξίαο εηζφδνπ θαηαζθεπάδνληαη δχν ρψξνη πψιεζεο εηζηηεξίσλ θαη πιεξνθφξεζεο 
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θνηλνχ. 

Οη ππάξρνληεο ηνίρνη χςνπο δχν κέηξσλ, πνπ ρσξίδνπλ ην θεληξηθφ θιίηνο κε ην 

βφξεην θαη λφηην, επεθηείλνληαη κέρξη ηε ζηέγε.  ην κέζνλ απηψλ θαηαζθεπάδνληαη 

λέεο δηπιέο αλνηγφκελεο ππξάληνρεο ζχξεο. 

ην λφηην ηνίρν, αλαηνιηθά ηνπ λφηηνπ θιίηνπο ην ππάξρνλ ηκήκα ηνπ ηνίρνπ 

θαηεδαθίδεηαη θαη αλαθαηαζθεπάδεηαη απφ παινπέηαζκα θαη δηπιή αλνηγφκελε ζχξα. 

Σν δηψξνθν ηκήκα ζην άθξν ηνπ αλαηνιηθνχ ηκήκαηνο, φπνπ ζην παξειζφλ 

ζηεγάδνληαλ δηνηθεηηθέο θαη βνεζεηηθέο εξγαζίεο, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζηέγαζε 

ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ.  Η θιίκαθα πνπ ζπλδέεη ηνλ φξνθν ζηε 

βνξηλή πιεπξά θαηαξγείηαη. Οη εζσηεξηθέο ηνηρνπνηίεο θαηαξγνχληαη θαη 

θαηαζθεπάδνληαη λέεο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο ειεθηξνκεραλνινγηθήο κειέηεο.  

Σα ππάξρνληα παινπεηάζκαηα πνπ ζπλδένπλ απηνχο ηνπο ρψξνπο κε ηνλ εθζεζηαθφ 

ρψξν αθαηξνχληαη, θαη ζηε ζέζε ηνπο θηίδεηαη ηνίρνο απφ πιίλζνπο.  Οη ρψξνη 

επηθνηλσλνχλ κε ην ζπγθξφηεκα κε λέεο ππξάληνρεο ζχξεο.  ηελ αλαηνιηθή φςε 

ησλ ρψξσλ θαηαζθεπάδνληαη δηπιέο αλνηγφκελεο ζχξεο γηα ηελ επρεξή εγθαηάζηαζε 

κεραλεκάησλ. 

Α.1.1.1  Βόξεηα Δίζνδνο 28,50 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Ο ρψξνο απηφο απνηειεί ηελ θχξηα είζνδν ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, κεηαθέξνληαο ην 

ρξήζηε ζηνπο ρψξνπο εθζέζεσλ. 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Η βφξεηα είζνδνο έρεη εκβαδφλ 28,50 ηκ θαη είλαη πξνζβάζηκνο κέζσ ηνπ βφξεηνπ 

πξναχιηνπ ρψξνπ.  Ο ρψξνο έρεη άκεζε ζρέζε κε ην ρψξν εηζηηεξίσλ θαη 

πιεξνθφξεζεο θνηλνχ (Δ.1.1.1), πνπ ζα δηακνξθσζεί ζην ππάξρνλ πλεπκαηηθφ 

θέληξν, αιιά δελ πεξηιακβάλεηαη ζε απηή ηε κειέηε.  Μέζσ ηνπ ρψξνπ εθζέζεσλ 

(Α.1.5.1), νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα θηλεζνχλ πξνο ην ρψξν ηνπ ζεάηξνπ (Γ.0.0.0), 

ηνπο ρψξνπο δηνίθεζεο (Γ.1.0.0), ην θαηάζηεκα, ηε βηβιηνζήθε θαη ην εζηηαηφξην 

(Γ.2.0.0),  θαζψο θαη ζηνπο ρψξνπο πγηεηλήο (Γ.3.0.0). 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Σν δάπεδν είλαη βηνκεραληθφ ηχπνπ Maoron (επίζηξσζε κε ζθιεξπληηθφ πιηθφ 

απνηεινχκελν απφ ραιαδηαθά αδξαλή θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο θαη 

πιαζηηθνπνηεηηθψλ πιηθψλ πξναλακεκπγκέλε κε ηζηκέλην πςειήο αληνρήο).  Οη 
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πιατλέο ηνηρνπνηίεο θαηαζθεπάδνληαη απφ ζπκπαγείο πιίλζνπο.   

Η νξνθή ηνπ ρψξνπ, θαηαζθεπάδεηαη απφ εκθαλέο νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ην νπνίν 

θαη ρξσκαηίδνληαη κε δχν ζηξψζεηο απφ αθξπιηθφ πδαηνδηαιπηφ ηζηκεληφρξσκα. 

ηε βφξεηα θαη λφηηα πιεπξά ηνπ ρψξνπ ηνπνζεηνχληαη απφ δχν δίθπιιεο ζχξεο απφ 

θξχζηαιιν.  Σα θξχζηαιια ζην δεπγάξη ησλ εμσηεξηθψλ ζπξψλ ζηε βφξεηα πιεπξά 

είλαη άζξαπζηα. 

 

Α.1.2.1  Γπηηθή Δίζνδνο 24,60 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Η δπηηθή είζνδνο, ε θχξηα είζνδνο ηνπ βηνκεραληθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ Α..Ο. ζην 

παξειζφλ, είλαη ζήκεξα κία απφ ηηο δχν θχξηεο εηζφδνπο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο.  

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Ο ρψξνο έρεη κέγεζνο  24.60ηκ θαη βξίζθεηαη ζην δπηηθφ ηκήκα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. 

Η  πξφζβαζε ζε απηφλ γίλεηαη κέζσ ηεο νδνχ νπλίνπ,  νδεγψληαο ζηνπο ρψξνπο 

πψιεζεο εηζηηεξίσλ (Α.1.3.1 θαη Α.1.4.1) θαη ζην ρψξν εθζέζεσλ (Α.1.5.1). 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Σν δάπεδν είλαη βηνκεραληθφ, ηχπνπ Maoron (βιέπε πξνδηαγξαθέο δαπέδνπ 

Α.1.1.1), ελψ νη λέεο ηνηρνπνηίεο θαηαζθεπάδνληαη απφ νπηφπιηλζνπο θαη είλαη 

επηρξηζκέλεο θαη ρξσκαηηζκέλεο κε πιαζηηθφ. 

Η εμσηεξηθή δηπιή ζχξα είλαη κεηαιιηθή ππξαζθαιείαο, ελψ ε εζσηεξηθή πνπ νδεγεί 

ζην ρψξν εθζέζεσλ (Α.1.5.1) είλαη απφ θξχζηαιιν. 

Η νξνθή ηνπ ρψξνπ, πνπ θαηαζθεπάδεηαη κε γπςνζαλίδα αλαξηεκέλε ζε κεηαιιηθφ 

ζθειεηφ, ζπαηνπιάξεηαη θαη ρξσκαηίδεηαη κε δχν ζηξψζεηο πιαζηηθνχ.  Σα κέησπα 

πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ νξνθή ηνπ ρψξνπ θαζψο θαη ην επάλσ κέξνο ηνπ 

θαιχπηνληαη επίζεο κε γπςνζαλίδα. 

 

Α.1.3.1  Σακεία - Πωιεηήξην Πξνγξακκάηωλ 26,60 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

ηα ηακεία εθδίδνληαη εηζηηήξηα, πσινχληαη πξνγξάκκαηα θαη δίλνληαη πιεξνθνξίεο 

γηα ηηο παξαζηάζεηο θαη ινηπέο εθδειψζεηο πνπ θηινμελνχληαη ζην ζέαηξν. 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Ο ρψξνο έρεη κέγεζνο  26.60ηκ θαη βξίζθεηαη ζην δπηηθφ ηκήκα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. 
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Η  πξφζβαζε ζε απηφλ γίλεηαη κέζσ ηεο εηζφδνπ (Α.1.2.1), ελψ ππάξρεη θαη 

επηθνηλσλία κε ην ρψξν  εθζέζεσλ (Α.1.5.1) γηα ηε πιεξνθφξεζε θνηλνχ θαη ηε 

πψιεζε εηζηηεξίσλ. 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Σν δάπεδν είλαη βηνκεραληθφ, ηχπνπ Maoron (βιέπε πξνδηαγξαθέο δαπέδνπ 

Α.1.1.1), ελψ νη λέεο ηνηρνπνηίεο θαηαζθεπάδνληαη απφ νπηφπιηλζνπο θαη είλαη 

επηρξηζκέλεο θαη ρξσκαηηζκέλεο κε πιαζηηθφ. 

Η ζχξα πξφζβαζεο είλαη μχιηλε πξεζαξηζηή. 

Η νξνθή ηνπ ρψξνπ, πνπ θαηαζθεπάδεηαη κε ππξάληνρεο γπςνζαλίδεο αλαξηεκέλεο 

ζε κεηαιιηθφ ζθειεηφ, ζπαηνπιάξεηαη θαη ρξσκαηίδεηαη κε δχν ζηξψζεηο πιαζηηθνχ.  

Σα κέησπα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ νξνθή ηνπ ρψξνπ θαζψο θαη ην επάλσ 

κέξνο ηνπ θαιχπηνληαη επίζεο κε γπςνζαλίδα. 

 

Α.1.4.1  Σακεία - Πωιεηήξην Πξνγξακκάηωλ 18,70 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Βιέπε Α.1.3.1 (Σακεία – Πσιεηήξην Πξνγξακκάησλ) 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Βιέπε Α.1.3.1 (Σακεία – Πσιεηήξην Πξνγξακκάησλ) 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Βιέπε Α.1.3.1 (Σακεία – Πσιεηήξην Πξνγξακκάησλ) 

 

Α.1.5.1  Υώξνο εθζέζεωλ 1.212,50 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Δίλαη ν θχξηνο ρψξνο δηνξγάλσζεο εθζέζεσλ θαη εθδειψζεσλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Ο ρψξνο έρεη κέγεζνο  1212,50 ηκ θαη θαιχπηεη ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ αλαηνιηθνχ 

ηκήκαηνο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. Η  πξφζβαζε ζε απηφλ γίλεηαη κέζσ ησλ εηζφδσλ 

(Α.1.2.1  θαη Α.1.2.2), ελψ ππάξρεη θαη άκεζε πξφζβαζε ζηνπο ρψξνπο δηνίθεζεο 

(Γ.1.0.0), ζηε βηβιηνζήθε (Γ.2.2.1), ζην βηβιηνπσιείν (Γ.2.1.1), ζην εζηηαηφξην 

(Γ.2.3.1) ζην θνπαγηέ ηνπ ζεάηξνπ (Γ.1.1.1) ζηνπο ρψξνπο εμππεξέηεζεο θνηλνχ 

(Γ.3.0.0) θαη ζηνπο Η/Μ ρψξνπο (Α.2.0.0). 
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iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Σν δάπεδν είλαη βηνκεραληθφ, ηχπνπ Maoron (βιέπε πξνδηαγξαθέο δαπέδνπ 

Α.1.1.1), ελψ νη πθηζηάκελεο ηνηρνπνηίεο ζπληεξνχληαη θαη ρξσκαηίδνληαη κε 

πιαζηηθφ. 

Η πθηζηάκελε νξνθή ηνπ ρψξνπ, θαζψο θαη ηα εκθαλή ζηνηρεία απφ νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα, αθνχ θαζαξηζηνχλ θαη ζπληεξεζνχλ, ζπαηνπιάξνληαη θαη 

ρξσκαηίδνληαη κε δχν ζηξψζεηο απφ αθξπιηθφ πδαηνδηαιπηφ ηζηκεληφρξσκα. 

Σα ππάξρνληα κεηαιιηθά θνπθψκαηα απνκαθξχλνληαη θαη αληηθαζίζηαληαη κε λέα 

ζχγρξνλσλ πξνδηαγξαθψλ.  Οη παινπίλαθεο ηεο λφηηα πιεπξάο ζα έρνπλ ππνζηεί 

ακκνβνιή γηα ηελ απνθπγή αλεπηζχκεησλ ζθηάζεσλ ζην ρψξν. 

ηε βφξεηα πιεπξά ηνπ ρψξνπ δηακνξθψλεηαη λέα είζνδνο κε αλεκνθξάθηε, ελψ 

αληηδηακεηξηθά ζε απηή, ζηε λφηηα πιεπξά, απνκαθξχλεηαη κέξνο ηεο εμσηεξηθήο 

ηνηρνπνηίαο θαη δηακνξθψλεηαη παινζηάζην θαη δηπιή ζχξα ζπλδένληαο ην ρψξν 

εθζέζεσλ κε ην λφηην πξναχιην ρψξν. 

 

Α.2.0.0  ΥΧΡΟΙ Η/Μ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 451,70 κ2 

ηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ ζπγθξνηήκαηνο δηακνξθψλνληαη ζε δχν επίπεδα νη 

ειεθηξνκεραλνινγηθνί ρψξνη. Σν παιαηφ παηάξη θαζαηξείηαη, θαη θαηαζθεπάδεηαη λέν 

κε ηηο θαηάιιειεο πξνδηαγξαθέο θαη δηακεξηζκαηνπνίεζε. 

 

Α.2.0.1  Μεραλνινγηθόο Γηάδξνκνο 71,40 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Βνεζεηηθφο ρψξνο κε ρξήζε πνπ άπηεηαη ησλ κεραλνινγηθψλ αλαγθψλ ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο. 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Ο ρψξνο έρεη κέγεζνο  71,40 ηκ, βξίζθεηαη ζην ππφγεην ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ησλ 

κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θάησ απφ ηνπο ειεθηξνινγηθνχο ρψξνπο (Α.2.1.6,  

Α.2.1.7, Α.2.1.8, Α.2.1.9).  Σν θαζαξφ χςνο ηνπ ρψξνπ είλαη 80 εθ. 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Σν δάπεδν θαη νη γχξσ ηνηρνπνηίεο θαηαζθεπάδνληαη απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα.  Ο 

ρψξνο ζηεγαλψλεηαη κε αζθαιηηθά θχιια. 
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Α.2.1.1  Υώξνο Κιηκαηηζηηθήο Μνλάδαο 91,00 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Δίλαη ν ρψξνο φπνπ εγθαζίζηαηαη ην ζπγθξφηεκα ησλ κεραλεκάησλ ηεο 

θιηκαηηζηηθήο κνλάδαο.  ην ρψξν ηνπνζεηείηαη θαη ην ππξνζβεζηηθφ ζπγθξφηεκα. 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Ο ρψξνο έρεη κέγεζνο  91,10 ηκ θαη βξίζθεηαη ζην ηζφγεην ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ησλ 

κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Η  πξφζβαζε ζε απηφλ γίλεηαη απ’ επζείαο απφ ηνλ 

εμσηεξηθφ ρψξν, θαζψο θαη απφ ηνλ ππαίζξην ρψξν ηνπ ςπθηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο 

(Δ.2.4.1). 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Σν δάπεδν δηακνξθψλεηαη ζε δχν επίπεδα, έλα ζην επίπεδν -0,50, φπνπ πάλσ ζε 

απηφ ηξέρνπλ νη αγσγνί απφ ην ςπθηηθφ ζπγθξφηεκα (Δ.2.4.1), θαη ην ππφινηπν, ζην 

νπνίν θαη εγθαζίζηαηαη ε θιηκαηηζηηθή κνλάδα ζην 0,00. ην ππνβηβαζκέλν ηκήκα, 

θαη 50 εθ πάλσ απφ ηε ηειηθή ζηάζκε, ηνπνζεηείηαη κεηαιιηθή ζράξα γηα ηελ επρεξή 

πξφζβαζε ηνπ ρψξνπ.  Η ηειηθή ζηξψζε ηνπ δαπέδνπ είλαη βηνκεραληθή, ηχπνπ 

Maoron (βιέπε πξνδηαγξαθέο δαπέδνπ Α.1.1.1).   

Οη πθηζηάκελεο ηνηρνπνηίεο ζπληεξνχληαη θαη ρξσκαηίδνληαη κε πδξφρξσκα, ελψ νη 

λέεο ηνηρνπνηίεο απφ πιηλζνδνκή επηρξίνληαη κε ηξππηφ ηξηβηδηζηφ θαη ρξσκαηίδνληαη 

κε πδξφρξσκα.  Αληίζηνηρα, ε νξνθή απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα επηρξίεηαη κε 

ηξππηφ ηξηβηδηζηφ θαη ρξσκαηίδεηαη κε πδξφρξσκα. 

Σα κεραλήκαηα πνπ έρνπλ θηλνχκελα κέξε ηνπνζεηνχληαη ζε αληηθξαδαζκηθέο 

βάζεηο, ελψ θαη νη αεξαγσγνί θαη ζσιελψζεηο ζηεξεψλνληαη κε θαηάιιειεο δηαηάμεηο 

γηα ηελ απνθπγή δνλήζεσλ θαη κεηαθνξάο ζνξχβνπ ζηνπο θχξηνπο ρψξνπο ηνπ 

θηηξίνπ. 

Οη ζχξεο ηνπ ρψξνπ είλαη κεηαιιηθέο θαη ππξαζθαιείο κε δείθηεο ζχκθσλα κε ηε 

κειέηε ππξαζθάιεηαο.  Όπνπ απαηηείηαη, νη εμσηεξηθέο ζχξεο δηαζέηνπλ ζπξίδεο 

αεξηζκνχ.  Σν ππξνζβεζηηθφ ζπγθξφηεκα ηνπνζεηείηαη ζην επίπεδν -0,10.  

 

Α.2.1.2  Λεβεηνζηάζην 34,60 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Ο ρψξνο εγθαηάζηαζεο ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ ηεο εγθαηάζηαζεο ζέξκαλζεο. 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 
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Ο ρψξνο έρεη κέγεζνο  34,60 ηκ, θαη δηαηάζζεηαη ζην ηζφγεην ησλ κεραλνινγηθψλ 

ρψξσλ.  Η πξφζβαζε ζε απηφλ γίλεηαη απ’ επζείαο απφ ηνλ εμσηεξηθφ ρψξν. 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Βιέπε Α.2.1.1 (Υψξνο Κιηκαηηζηηθήο Μνλάδαο). 

 

Α.2.1.3  Γεμακελή Ππξόζβεζεο 108,00 κ3 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Ο ρψξνο φπνπ ηνπνζεηείηαη ε δεμακελή λεξνχ ηνπ ππξνζβεζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο. 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Ο ρψξνο κε εκβαδφλ 15,50 ηκ θαη ρσξεηηθφηεηα  108,00 θκ, βξίζθεηαη ζην ηζφγεην 

ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ησλ κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ζην επίπεδν -0,50. Ο 

ρψξνο έρεη χςνο 7,50 κ, θαη ε πξφζβαζε ζε απηφλ γίλεηαη κέζσ εηδηθήο ζπξίδαο 

ζηελ νξνθή ηνπ. 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Σν δάπεδν θαη νη ηνηρνπνηίεο ηνπ ρψξνπ επαιείθνληαη εζσηεξηθά κε εηδηθά 

αζθαιηηθά θαη εθαξκφδεηαη ζηεγαλσηηθή κεκβξάλε, πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε 

ζηεγαλφηεηα ηνπ ρψξνπ. 

ηελ ηνηρνπνηία, δίπια ζηε ζπξίδα επίζθεςεο, ηνπνζεηνχληαη αλνμείδσηα κεηαιιηθά 

ζθαινπάηηα πνπ νδεγνχλ ζην δάπεδν ηνπ ρψξνπ, θαη αλνμείδσηα κεηαιιηθά 

ζηεθάληα γηα ηελ πξνζηαζία απφ πηψζε ησλ ηερληθψλ πνπ επηζθέπηνληαη ην ρψξν. 

 

Α.2.1.4  Υώξνο Μέηξεζεο ΓΔΗ 15,70 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Ο ρψξνο φπνπ ηνπνζεηνχληαη νη κεηξεηέο ηεο ΓΔΗ. 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Ο ρψξνο έρεη κέγεζνο  15,70 ηκ, θαη βξίζθεηαη ζην ηζφγεην ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ησλ 

κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ.  Ο ρψξνο είλαη άκεζα πξνζβάζηκνο απφ ηνλ 

ππαίζξην κεραλνινγηθφ ρψξν (Δ.2.4.1). 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Βιέπε Α.2.2.1 (Υψξνο Κιηκαηηζηηθήο Μνλάδαο). 
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Α.2.1.5  Μεηαζρεκαηηζηήο Σάζεο 12,20 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Ο ρψξνο φπνπ ηνπνζεηείηαη ν πξψηνο κεηαζρεκαηηζηήο ηάζεο. 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Ο ρψξνο έρεη κέγεζνο  12,20 ηκ, βξίζθεηαη ζην ηζφγεην ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ησλ 

κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη είλαη άκεζα πξνζβάζηκνο απφ ηνλ ππαίζξην 

κεραλνινγηθφ ρψξν (Δ.2.4.1). 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Βιέπε Α.2.2.1 (Υψξνο Κιηκαηηζηηθήο Μνλάδαο). 

 

Α.2.1.6 Μεηαζρεκαηηζηήο Σάζεο 12,20 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Ο ρψξνο φπνπ ηνπνζεηείηαη ν δεχηεξνο κεηαζρεκαηηζηήο ηάζεο. 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Ο ρψξνο έρεη κέγεζνο  12,20 ηκ, βξίζθεηαη ζην ηζφγεην ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ησλ 

κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη είλαη άκεζα πξνζβάζηκνο απφ ηνλ ππαίζξην 

κεραλνινγηθφ ρψξν (Δ.2.4.1). 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Βιέπε Α.2.1.9 (Μεηαζρεκαηηζηήο Σάζεο). 

 

Α.2.1.7  Γηάδξνκνο 44,30 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Γηάδξνκνο πνπ νδεγεί ζηνπο ειεθηξνινγηθνχο ρψξνπο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Ο ρψξνο πνπ δηακνξθψλεηαη ζην ηζφγεην θαη ζην παηάξη ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ησλ 

κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ζην ηζφγεην έρεη εκβαδφλ  27,40 ηκ, θαη ζηνλ φξνθν 

16,90 ηκ.  Σα δχν επίπεδα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε θπθιηθή κεηαιιηθή θιίκαθα.  Η 

πξφζβαζε ζε απηφλ γίλεηαη απ’ επζείαο απφ ηνλ εμσηεξηθφ ρψξν. 
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iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Η ηειηθή ζηξψζε ηνπ δαπέδνπ είλαη βηνκεραληθή, ηχπνπ Maoron (βιέπε 

πξνδηαγξαθέο δαπέδνπ Α.1.1.1).   

Οη πθηζηάκελεο ηνηρνπνηίεο ζπληεξνχληαη θαη ρξσκαηίδνληαη κε πδξφρξσκα, ελψ νη 

λέεο ηνηρνπνηίεο απφ πιηλζνδνκή επηρξίνληαη κε ηξππηφ ηξηβηδηζηφ θαη ρξσκαηίδνληαη 

κε πδξφρξσκα.  Αληίζηνηρα, ε νξνθή απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα επηρξίεηαη κε 

ηξππηφ ηξηβηδηζηφ θαη ρξσκαηίδεηαη κε πδξφρξσκα. 

Οη ζχξεο ηνπ ρψξνπ είλαη κεηαιιηθέο. 

Η πεξηζηξνθηθή ζθάια θαηαζθεπάδεηαη κε εμσηεξηθή δηάκεηξν 1,50 κ, εζσηεξηθφ 

βαζκηδνθφξν ζηδεξνζσιήλα Φ200, θαη εμσηεξηθφ βαζκηδνθψξν απφ θχια 

ιακαξίλαο πάρνπο 4 ρηι πνπ ζπλδένληαη κε θχιια ιακαξίλαο πάρνπο 4 ρηι θαη 

ιεηηνπξγνχλ σο βαζκίδεο.  Οη βαζκίδεο εληζρχνληαη ζηηο άθξεο ηνπο κε ιάκεο 8/20 

ρηι.  ηνλ εμσηεξηθφ βαζκηδνθφξν ζηεξεψλεηαη ρεηξνιηζζήξαο απφ ραιπβδνζσιήλα 

1,5¨, ζηεξηδφκελνο ζε ζηξαληδαξηζηή ζσιήλα 20 x 20 x 2 ρηι αλά δχν βαζκίδεο. 

 

Α.2.2.1  Γξαθείν πληήξεζεο 26,40 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Υψξνο πξνο ρξήζε απφ ηε δηεχζπλζε ζπληήξεζεο ηεο εγθαηάζηαζεο. 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Ο ρψξνο έρεη κέγεζνο  26,40 ηκ, θαη δηαηάζζεηαη ζην παηάξη ησλ κεραλνινγηθψλ 

ρψξσλ.  Η πξφζβαζε ζε απηφλ γίλεηαη κέζσ ηνπ δηαδξφκνπ (Α.2.1.7). 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Βιέπε Α.2.1.1 (Υψξνο Κιηκαηηζηηθήο Μνλάδαο). 

 

Α.2.2.2  Γεληθόο Πίλαθαο Υακειήο Σάζεο 12,80 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Ο ρψξνο φπνπ ηνπνζεηνχληαη νη πίλαθεο ρακειήο ηάζεο. 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Ο ρψξνο έρεη κέγεζνο  12,80 ηκ, βξίζθεηαη ζην παηάξη ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ησλ 

κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ.  Δίλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηνπ εζσηεξηθνχ 

δηαδξφκνπ (Α.2.1.7), θαη γεηηληάδεη κε ην γξαθείν ζπληήξεζεο (Α.2.2.1), θαη ηνλ 
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απνζεθεπηηθφ ρψξν (Α.2.2.3). 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Βιέπε Α.2.1.1 (Υψξνο Κιηκαηηζηηθήο Μνλάδαο). 

 

Α.2.2.3 Απνζεθεπηηθόο Υώξνο 23,10 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Υψξνο απνζήθεπζεο κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Ο ρψξνο έρεη κέγεζνο  23,10 ηκ, θαη δηακνξθψλεηαη ζην παηάξη ηνπ ζπγθξνηήκαηνο 

ησλ κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ.  Δίλαη άκεζα πξνζβάζηκνο κέζσ ηνπ 

εζσηεξηθνχ δηαδξφκνπ (Α.2.1.7), θαη γεηηληάδεη κε ην γξαθείν ζπληήξεζεο (Α.2.2.1), 

θαη ηνλ Γ.Π.Υ.Σ. (Α.2.2.2). 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Βιέπε Α.2.1.1 (Υψξνο Κιηκαηηζηηθήο Μνλάδαο). 

 

Α.2.2.4  Γεμακελή Καπζίκνπ 19,50 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Ο ρψξνο φπνπ ηνπνζεηείηαη ε δεμακελή θαχζηκνπ ηνπ ππξνζβεζηηθνχ 

ζπγθξνηήκαηνο. 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Ο ρψξνο έρεη κέγεζνο  19,50 ηκ, βξίζθεηαη ζην παηάξη ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ησλ 

κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

ηελ είζνδν ηνπ ρψξνπ δηακνξθψλεηαη ρακειφ ηνηρίν απφ νπηνπιηλζνδνκή χςνπο 

15 εθ.  Αληίζηνηρα, ε δηπιή ζχξα πξφζβαζεο ζην ρψξν ηνπνζεηείηαη 15 εθ ςπιφηεξα 

απφ ηελ ηειηθή ζηάζκε ηνπ δαπέδνπ.  Γηα ινηπά ραξαθηεξηζηηθά βιέπε Α.2.2.1 

(Υψξνο Κιηκαηηζηηθήο Μνλάδαο). 
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Β. ΑΘΛΗΣΙΚΟΙ ΥΧΡΟΙ - ΒΟΡΔΙΟ ΣΜΗΜΑ (δελ πεξηιακβάλνληαη) 

ην ηκήκα απηφ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ κφλν νη εξγαζίεο 

ζηαηηθήο ελίζρπζεο, αληηθαηάζηαζεο ηεο ζηέγεο θαη νη εμσηεξηθέο εξγαζίεο γηα ηελ 

επηηπρία νκνηνγέλεηαο ησλ φςεσλ. Οη εξγαζίεο απνπεξάησζεο πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ επηηπρή θηινμελία αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ ζα γίλνπλ ζε κεηαγελέζηεξε θάζε, 

ρσξίο λα πεξηιακβάλνληαη ζηε παξνχζα κειέηε θαη ζηε πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ.  

Με ηελ αιιαγή ηεο θέξνπζαο θαηαζθεπήο ηεο ζηέγεο, ην βφξεην άθξν ηεο ζηνλ 

αζιεηηθφ ρψξν δηαθνξνπνηείηαη.  Η ξχζε ηεο ζηέγεο αληηζηξέθεηαη κε απνηέιεζκα ην 

θαζαξφ πςφκεηξν ζε απηφ ην ηκήκα ηνπ θηηξίνπ λα κεηαβάιιεηαη απφ 4,25 ζε 5,80 

κέηξα.  Η λέα δηακφξθσζε ηεο ζηέγεο ζα δψζεη κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο ζην ρψξν 

επηηξέπνληαο ηε θηινμελία πνηθίισλ αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Σα ππάξρνληα κεηαιιηθά θνπθψκαηα απνκαθξχλνληαη θαη αληηθαζίζηαληαη κε 

πεξηκεηξηθφ παινζηάζην πνπ επηηξέπεη ην θπζηθφ θσηηζκφ θαη αεξηζκφ ηνπ ρψξνπ.  

 

Γ. ΥΧΡΟ ΜΟΤΙΚΧΝ ΚΑΙ ΘΔΑΣΡΙΚΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ – ΝΟΣΙΟ ΚΛΙΣΟ 

Σν λφηην θιίηνο έρεη εκβαδφλ 1250,00 κ2. Σν ηκήκα απηφ, πνπ απνηειεί 

κεηαγελέζηεξε πξνέθηαζε ηνπ θηηξίνπ, δηακνξθψλεηαη ζε ζέαηξν, 304 ζέζεσλ, κε 

δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγεί σο πεηξακαηηθή ζθελή ζεαηξηθψλ εθδειψζεσλ, αίζνπζα 

δηαιέμεσλ θαη θηλεκαηνγξάθνο. 

Σα ππάξρνληα παξάζπξα θαηαξγνχληαη θαη ν θπζηθφο θσηηζκφο δηαζθαιίδεηαη κέζσ 

ελφο λένπ παινζηαζίνπ, φπσο θαη ζην βφξεην θιίηνο, θάησ απφ ηε ζηέγε πνπ 

πεξηηξέρεη φιν ην βφξεην ηκήκα. 

Η πξφζβαζε ζην ζέαηξν πξαγκαηνπνηείηαη θαη απφ ηηο δχν εηζφδνπο ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο.  Υψξνη εηζηηεξίσλ θαη πιεξνθφξεζεο θνηλνχ δηακνξθψλνληαη ζην 

ππάξρνλ θηίξην ηνπ βφξεηνπ πξναχιηνπ ρψξνπ θαη  εθαηέξσζελ ηεο δπηηθήο 

θεληξηθήο εηζφδνπ. Με απηή ηε δηεπζέηεζε, ην ζέαηξν αλ θαη αλαπφζπαζην ηκήκα 

ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγεί θαη αλεμάξηεηα απφ απηφ. 

Απφ ηηο ππάξρνπζεο εηζφδνπο ηνπ ηκήκαηνο απηνχ δηαηεξνχληαη κφλν δχν, 

αληηδηακεηξηθά ηεο ζθελήο, γηα ηελ κεηαθνξά ησλ ζθεληθψλ θαη ηελ εθηφλσζε ηνπ 

θνηλνχ.  Όια ηα πιαηχζθαια ησλ πθηζηάκελσλ εμσηεξηθψλ ζπξψλ ζηελ αλαηνιηθή 

θαη δπηηθή φςε αθαηξνχληαη. 

Γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπ ζεάηξνπ πξνβιέπεηαη ε δηακφξθσζε θνπαγηέ, 

θακαξηληψλ θαη ρψξσλ δηνίθεζεο, θακπίλσλ ήρνπ θαη θσηηζκνχ θαζψο θαη ησλ 
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απαξαίηεησλ ρψξσλ πγηεηλήο. Ο ρψξνο ησλ ηερληθψλ, ησλ παξαζθελίσλ θαη ηα 

δηαρσξηζηηθά θαηαζθεπάδνληαη κε πιηθά μεξάο δφκεζεο πνπ πιεξνχλ ηηο 

απαξαίηεηεο πξνδηαγξαθέο γηα ρψξνπο ζπλάζξνηζεο θνηλνχ ζε ζέκαηα 

ππξνπξνζηαζίαο θαη ερνκφλσζεο.  Πίζσ απφ ηε ζθελή θαηαζθεπάδεηαη ν ρψξνο 

ησλ παξαζθελίσλ πνπ πεξηιακβάλεη ηα γξαθεία ηνπ δηεπζπληή ζεάηξνπ, δηεπζπληή 

ζθελήο θαη ζθελνγξάθνπ.  Δπίζεο θαηαζθεπάδνληαη δχν αηνκηθά θακαξίληα, δχν 

θακαξίληα δχν αηφκσλ θαη δχν νκαδηθά θακαξίληα. Όια ηα θακαξίληα εμππεξεηνχληαη 

απφ ηνπο δηθνχο ηνπο ρψξνπο πγηεηλήο. 

Σν θνίιν είλαη ζρεδηαζκέλν ζε κνξθή θπθιηθνχ ηφμνπ θαη θαηαζθεπάδεηαη ζε βάζε 

απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. Η πξφζβαζε ησλ ζεαηψλ κέζσ ηνπ θνπαγηέ 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηέζζεξηο εηζφδνπο πνπ βξίζθνληαη έκπξνζζελ θαη πιάγηα ηνπ 

θνίινπ.  ην πίζσ κέξνο ηνπ θνίινπ δηακνξθψλνληαη ε αίζνπζα πξνβνιήο θαη ρψξνη 

κεηαθξαζηψλ, ηερληθψλ ήρνπ θαη θσηηζκνχ.  Κάησ απφ ην θνίιν ζην λφηην άθξν ηνπ 

θηηξίνπ ηνπνζεηνχληαη νη απαξαίηεηεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεάηξνπ κεραλνινγηθέο 

εγθαηαζηάζεηο θαη βνεζεηηθφο ρψξνο γηα ρξήζε ησλ θεπνηερλψλ. 

Η ζθελή, εκβαδνχ 280,00κ2 πςνκεηξηθά βξίζθεηαη 0,80 κ ςειφηεξα απφ ην θάησ 

κέξνο ηνπ θνίινπ.  Η πξφζβαζε γίλεηαη κέζσ ηξηψλ εηζφδσλ, ε πξψηε απφ ην 

βφξεην κέξνο νδεγεί θαη’ επζείαλ ζηα παξαζθήληα, ελψ νη άιιεο δχν ζηα πιάγηα 

απηήο νδεγνχλ εθηφο ηνπ θηηξίνπ θαη ζε ζεκεία πξνζβάζηκα ζε νρήκαηα κεηαθνξάο 

νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ.  Οη πιάγηεο ζχξεο είλαη δηπιέο πιάηνπο 2,60κ θαη χςνπο 

3,20 γηα ηελ επρεξέζηεξε κεηαθνξά ησλ ζθεληθψλ.  

 

Γ.1.0.0  ΥΧΡΟΙ ΘΔΑΣΧΝ 907,00 κ2 

Γ.1.1.1  Φνπαγηέ Θεάηξνπ 213,10 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Σν Φνπαγηέ είλαη ν ηφπνο φπνπ ην θνηλφ ζπγθεληξψλεηαη πξηλ ηελ έλαξμε, ζηα 

δηαιείκκαηα θαη κεηά ην ηέινο ησλ εθδειψζεσλ.  Ο ρψξνο απηφο είλαη ρψξνο 

θνηλσληθψλ επαθψλ, πξνεηνηκαζίαο θαη ραιάξσζεο ησλ ζεαηψλ. 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Σν κέγεζφο ηνπ θνπαγηέ έρεη ππνινγηζηεί βάζε ηεο θφξκνπιαο φηη απαηηνχληαη 

πεξίπνπ 0,70 ηκ αλά ζεαηή.  Ο πιεζπζκφο ηνπ ζεάηξνπ είλαη 326 άηνκα θαη ην 

κέγεζνο ηνπ θνπαγηέ είλαη 213,10 ηκ. Γηα ηελ άλεηε θαη αζθαιή εθθέλσζε ηνπ 

ρψξνπ, δηακνξθψλνληαη δχν έμνδνη δηαθπγήο κε ηα θαηάιιεια πιάηε, ζχκθσλα κε 
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ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ππξνπξνζηαζίαο. 

Γηακνξθψλεηαη ζην ηζφγεην θαη ζπλδέεηαη άκεζα ή κέζσ δηαδξφκσλ κε ηε δπηηθή 

είζνδν (Α.1.2.1), ηνπο ρψξνπο πψιεζεο εηζηηεξίσλ θαη πξνγξακκάησλ (Α.1.3.1, 

Α.1.4.1), ην Βεζηηάξην (Α.1.1.2), ηελ αίζνπζα ζεάηξνπ (Γ.1.4.1), ηα θακαξίληα 

εζνπνηψλ (Γ.3), ην Μπάξ Φνπαγηέ (Α.1.2.1), ην ρψξν εθζέζεσλ (Α.1.5.1), ηνπο 

ρψξνπο πγηεηλήο θνηλνχ (Γ.3), ην πξνβνιείν (Γ.2.5.1), ην ρψξν ηερληθψλ θσηηζκνχ 

(Γ.2.6.1), ην ρψξν ηερληθψλ ήρνπ (Γ.2.7.1), θαη ηηο θακπίλεο κεηαθξαζηψλ (Γ.2.8.1, 

Γ.2.9.1).  

 

ii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Σν δάπεδν είλαη βηνκεραληθφ, ηχπνπ Maoron (βιέπε πξνδηαγξαθέο δαπέδνπ 

Α.1.1.1), ελψ νη πθηζηάκελεο ηνηρνπνηίεο ζπληεξνχληαη θαη ρξσκαηίδνληαη κε 

πιαζηηθφ. 

Η πθηζηάκελε νξνθή ηνπ ρψξνπ, θαζψο θαη ηα εκθαλή ζηνηρεία απφ νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα, αθνχ θαζαξηζηνχλ θαη ζπληεξεζνχλ, ζπαηνπιάξνληαη θαη 

ρξσκαηίδνληαη κε δχν ζηξψζεηο απφ αθξπιηθφ πδαηνδηαιπηφ ηζηκεληφρξσκα. 

Σα ππάξρνληα κεηαιιηθά θνπθψκαηα απνκαθξχλνληαη θαη αληηθαζίζηαληαη κε λέα 

ζχγρξνλσλ πξνδηαγξαθψλ. 

ηε βφξεηα πιεπξά ηνπ ρψξνπ ε πθηζηάκελε ηνηρνπνηία πξνεθηίλεηαη θαζ’ χςνο 

κέρξη λα ζπλαληήζεη ηε ζηέγε.  Σαπηφρξνλα, ζηε κέζε ηνπ ηνίρνπ δηακνξθψλεηαη ε 

θχξηα είζνδνο ηνπ ρψξνπ. 

ηνπο ηνίρνπο πξνβιέπνληαη ζέζεηο γηα ηελ αλάξηεζε πξνζεθψλ θαη θαζξεπηψλ, 

ελψ ζηα παινζηάζηα ηεο ζηέγεο πξνβιέπνληαη πεηάζκαηα ζθίαζεο. 

Απφ ην θέξνλ νξγαληζκφ ηεο ζηέγεο ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αλάξηεζεο παλφ. 

Σα εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά θνπθψκαηα είλαη κεηαιιηθά θαη ηθαλνπνηνχλ ηηο 

απαηηήζεηο ππξνπξνζηαζίαο, θαη ερνκφλσζεο. 

Ο θσηηζκφο ηνπ ρψξνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ θσηηζηηθά αλαξηεκέλα απφ ηελ 

νξνθή θαη επηινγήο ηνπ αξρηηέθηνλα. Η έληαζε ηνπ θσηηζκνχ ειέγρεηαη κέζσ 

ξννζηαηψλ. 

Ο εμαεξηζκφο ηνπ ρψξνπ επηηπγράλεηαη κέζσ εκθαλψλ αεξαγσγψλ πνπ νδεχνπλ 

κέζα απφ ηε θέξνπζα θαηαζθεπή ηεο ζηέγεο. 

ηνλ θηλεηφ εμνπιηζκφ πεξηιακβάλνληαη ηξαπέδηα, πνπ ηνπνζεηνχληαη κπξνζηά απφ 

ην κπαξ, θαλαπέδεο, πνιπζξφλεο θαη ηξαπεδάθηα. 

 

Γ.1.1.2  Βεζηηάξην 10,90 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 
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Σν βεζηηάξην είλαη ν ρψξνο θχιαμεο ελδπκάησλ ησλ ζεαηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παξάζηαζεο. 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Σν βεζηηάξην κε κέγεζνο 10,90 ηκ βξίζθεηαη ζηε βφξεηα πιεπξά ηνπ θνπαγηέ, δίπια 

ζηε θχξηα είζνδν.  Η πξφζβαζε ζε απηφλ γίλεηαη κέζσ ηνπ θνπαγηέ, φπνπ 

θαηαζθεπάδεηαη πάγθνο απφ ηνίρν ζε ηνίρν γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζεαηψλ. 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Σν δάπεδν είλαη βηνκεραληθφ, ηχπνπ Maoron (βιέπε πξνδηαγξαθέο δαπέδνπ 

Α.1.1.1), ελψ νη πθηζηάκελεο ηνηρνπνηίεο ζπληεξνχληαη θαη ρξσκαηίδνληαη κε 

πιαζηηθφ. 

Η νξνθή ηνπ ρψξνπ, θαηαζθεπάδεηαη απφ μεξά δφκεζε κε δείθηε ππξνπξνζηαζίαο.  

ηε πίζσ πιεπξά ηνπ ρψξνπ θαηαζθεπάδνληαη αλνηθηά εξκάξηα απφ ηνίρν ζε ηνίρν 

γηα ηελ θξέκαζε ελδπκάησλ. 

 

Γ.1.2.1  Μπαξ Φνπαγηέ 11,50 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Σν Μπαξ ηνπ Φνπαγηέ είλαη ν ρψξνο φπνπ πξνεηνηκάδνληαη θαη ζεξβίξνληαη 

αλαςπθηηθά θαη ζλαθο πξηλ, ζηα δηαιείκαηα θαη κεηά ην ηέινο ησλ παξαζηάζεσλ.   

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Σν κπαξ βξίζθεηαη ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ θνπαγηέ (Γ.1.1.1), ελψ ε λφηηα θαη 

δπηηθή πιεπξά ηνπ είλαη αλνηθηέο ζην θνπαγηέ, παξεκβάινληαο πάγθν εμππεξέηεζεο 

ησλ ζεαηψλ ζε ζρήκα Γ.  Σν κέγεζφο ηνπ είλαη 11,50 ηκ, θαη κέζσ ηνπ δηαδξφκνπ 

(Γ.1.5.2) ζπλδέεηαη κε ηελ αίζνπζα ηνπ ζεάηξνπ (Γ.1.4.1). 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Σν δάπεδν επηζηξψλεηαη κε θεξακηθά πιαθίδηα δηαζηάζεσλ 20x20 εθ, Α’ πνηφηεηαο. 

Οη ηνίρνη κεηαμχ ησλ εξκαξίσλ επελδχνληαη κε θεξακηθά πιαθίδηα δηαζηάζεσλ 20x20 

εθ, Α’ πνηφηεηαο. 

Η θαηαζθεπή ηνπ κπαξ θαζψο θαη ν ζηαζεξφο εμνπιηζκφο ηνπ είλαη κεηαιιηθά, ελψ ν 

πάγθνο απφ καζίθ μχιν ζα ππνζηεί θαηάιιειε επεμεξγαζία ψζηε λα κελ 

επεξεάδεηαη απφ ηελ επαθή ηνπ κε ηξφθηκα.   
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Γ.1.3.1  θελή 266,90 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Η ζθελή είλαη ν θχξηνο ρψξνο πνπ ηεινχληαη νη παξαζηάζεηο.  Η δηακφξθσζή ηεο 

είλαη ηεο κνξθήο θιεηζηνχ θνπηηνχ κε ηε κία πιεπξά ηεο (κπνχθα) αλνηθηή πξνο ηελ 

αίζνπζα ζεαηψλ.  Ο ζθεληθφο ρψξνο έρεη κεγάιν βάζνο ψζηε λα παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα  θηινμελίαο απμεκέλσλ ζθεληθψλ απαηηήζεσλ.  

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Σν εκβαδφλ ηεο ζθελήο είλαη 266,90 ηκ,  πλδέεηαη κε ηελ αίζνπζα ζεαηψλ (Γ1.4.1), 

θαη κέζσ ηνπ δηαδξφκνπ ησλ θακαξηληψλ (Γ.3.7.2) κε ην γξαθείν δηεπζπληή ζεάηξνπ 

(Γ.2.1.1), γξαθείν δηεπζπληή ζθελήο (Γ.2.2.1), κε ην γξαθείν ζθελνγξάθνπ (Γ.2.3.1), 

θαη ηα θακαξίληα (Γ.3). 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Σα ζθεληθά εηζέξρνληαη ζην ρψξν κέζσ ησλ πιάγησλ δηπιψλ ζπξψλ ζηηο παξεηέο 

ηεο ζθελήο.  Γηα ηελ πξφζβαζή ηνπο ζηε ζθελή, νη ζπληειεζηέο ησλ παξαζηάζεσλ 

έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο, εθηφο απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο ζχξεο, κία ζχξα πνπ 

ζπλδέεη ηε ζθελή κε ην ζπγθξφηεκα ησλ θακαξηληψλ, θαη δχν κηθξέο θιίκαθεο 

παξαπιεχξσο ηεο κπνχθαο, πνπ ζπλδένπλ ην ρψξν κε ηελ αίζνπζα ησλ ζεαηψλ. 

Σν δάπεδν ηεο ζθελήο θαηαζθεπάδεηαη 80 εθ ςηιφηεξα απφ ην θαηψηεξν ζεκείν ηεο 

πιαηείαο.  Σν ηειηθφ δάπεδν ζα είλαη απφ largino ή πεχθε ζε ισξίδεο κεηαβιεηνχ 

κήθνπο, πιάηνπο 10 ή 12 εθ θαη πάρνπο 22 ρηι. Σν πάησκα θαξθψλεηαη ζε ζθειεηφ 

απφ θαδξφληα 50x70 ρηι ζηελ ππάξρνπζα θαηαζθεπή απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. 

Γηα ηε δηεμαγσγή θνλζέξησλ, ρνξνχ ή παξαζηάζεσλ κε εμεηδηθεπκέλεο απαηηήζεηο, 

ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο πξφζζεηνπ επίζεηνπ δαπέδνπ.  

Ο ρψξνο ηεο πιαηείαο είλαη πιήξσο ερνκνλσκέλνο θαη πξνζηαηεπκέλνο απφ ηνπο 

εμσηεξηθνχο ζνξχβνπο κέζσ ηεο επηθάιπςεο ηεο νξνθήο πνπ πξνδηαγξάθεηαη κε 

δπλαηφηεηα κείσζεο ζνξχβνπ έσο θαη 50 db. 

Όιεο νη ηνηρνπνηίεο θαη ηα θνπθψκαηα απηψλ είλαη ππξάληνρα ζχκθσλα κε ηε κειέηε 

παζεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο.  Οη ηνηρνπνηίεο κεηαμχ ησλ πιάγησλ εμφδσλ θαη ηεο 

πιαηείαο θαηαζθεπάδνληαη απφ κία ζεηξά ζπκπαγψλ πιίλζσλ 9 εθ θαη κία ζεηξά 

δηάηξεησλ πιίλζσλ 9 εθ επηρξηζκέλσλ ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπο (δηπιή δξνκηθή 

ηνηρνπνηία).  

Οη ηνηρνπνηίεο κεηαμχ ησλ θακαξηληψλ θαη ησλ πιάγησλ εμφδσλ θαηαζθεπάδνληαη 

απφ δχν ζεηξέο ζπκπαγψλ πιίλζσλ 9 εθ επηρξηζκέλσλ ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπο 

(δηπιή δξνκηθή ηνηρνπνηία). 
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Σν εζσηεξηθφ κέξνο φισλ ησλ πιεπξηθψλ ηνηρνπνηηψλ επηρξίεηαη θαη ρξσκαηίδεηαη κε 

πιαζηηθφ ζπαηνπιαξηζηφ ζθνπξφρξσκεο απφρξσζεο επηινγήο ηνπ αξρηηέθηνλα. 

ηελ νξνθή ηνπ ρψξνπ θαηαζθεπάδεηαη ςεπδνξνθή απφ ππξάληνρε γπςνζαλίδα 

πνπ αλαξηάηαη ζηε θέξνπζα θαηαζθεπή ηεο ζηέγεο.  Η ηειηθή επηθάλεηα ησλ 

γπςνζαλίδσλ ρξσκαηίδεηαη κε πδαηφρξσκα ζθνπξφρξσκεο απφρξσζεο. 

Η κπνχθα έρεη θαζαξέο δηαζηάζεηο 11,00 x 3,60 κ, κε δπλαηφηεηα απνκφλσζεο απφ 

ηελ αίζνπζα ησλ ζεαηψλ κέζσ ππξάληνρεο απιαίαο πνπ καδεχεηαη παξαπιεχξσο. 

 Η εμσηεξηθέο δηπιέο πιάγηεο ζχξεο απφ ηηο νπνίεο εηζέξρνληαη ηα ζθεληθά θαη ε 

ζχξα πνπ ζπλδέεη ηε ζθελή κε ηα θακαξίληα είλαη ππξαζθαιείο θαη κε πςειφ δείθηε 

ερνκφλσζεο.  

 

Γ.1.4.1  Πιαηεία - Υώξνο Θεαηώλ 213,20 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Η πιαηεία είλαη ν ρψξνο φπνπ νη ζεαηέο ηνπ ζεάηξνπ παξαθνινπζνχλ ηα δξψκελα.   

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Η πιαηεία δηακνξθψλεηαη ζε έλα βαζκηδσηφ δάπεδν, ηνπ νπνίνπ ην κέγεζνο είλαη 

213,20 ηκ, κε ρσξεηηθφηεηα 304 ζεαηψλ, εθ ησλ νπνίσλ νη δχν ζε αλαπεξηθά 

ακαμίδηα. 

Ο ρψξνο ζεαηψλ ρσξνζεηείηαη ζην λφηην ηκήκα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ηεο ΑΟ, ε δε 

πξφζβαζε ζε απηφλ γίλεηαη κέζσ ηνπ θνπαγηέ ηνπ ζεάηξνπ (Γ.1.1.1).  Ο ζρεδηαζκφο 

θαη ε γεσκεηξία ηνπ ρψξνπ ππαγνξεχνληαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζθελήο 

(Γ.1.3.1), κε ηελ νπνία επηθνηλσλεί κέζσ ηεο κπνχθαο. 

ην ρψξν ππάξρνπλ ηέζζεξηο είζνδνη κε πιάηνο 2.00 κ θαη 1.50 κ.  Μέζσ ησλ 

πιατλψλ δηαδξφκσλ (Γ.1.5.1, Γ.1.5.2), ε πιαηεία ζπλδέεηαη κε ηε δπηηθή είζνδν 

(Α.1.2.1), ηνπο ρψξνπο πψιεζεο εηζηηεξίσλ θαη πξνγξακκάησλ (Α.1.3.1, Α.1.4.1), ην 

Βεζηηάξην (Α.1.1.2), ηα θακαξίληα εζνπνηψλ (Γ.3), ην Μπάξ Φνπαγηέ (Α.1.2.1), ην 

ρψξν εθζέζεσλ (Α.1.5.1), ηνπο ρψξνπο πγηεηλήο θνηλνχ (Γ.3), ην πξνβνιείν (Γ.2.5.1), 

ην ρψξν ηερληθψλ θσηηζκνχ (Γ.2.6.1), ην ρψξν ηερληθψλ ήρνπ (Γ.2.7.1), θαη ηηο 

θακπίλεο κεηαθξαζηψλ (Γ.2.8.1, Γ.2.9.1). 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ζεάηξνπ πξαγκαηνπνηείηαη έρνληαο σο αξρή ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

νπηηθψλ θαη αθνπζηηθψλ απαηηήζεσλ ησλ ζεαηψλ, ησλ θαλνληζκψλ αζθαιείαο θαη 

ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ ππάξρνληνο θειχθνπο. Γηα ηε ράξαμή ηνπ ζεάηξνπ έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί ηξία ζεκεία ράξαμεο ζην θέληξν ηεο ζθελήο, ζχκθσλα κε ην ζρέδην 
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ράξαμεο. 

Γηα ηε θαηαζθεπή ηνπ ζεάηξνπ νη πθηζηάκελεο εζσηεξηθέο ηνηρνπνηίεο θαη νη ηέζζεξηο 

θνιφλεο ζην λφηην ηκήκα ηνπ θηηξίνπ πνπ ζηεξίδνπλ ηε ζηέγε θαζαηξνχληαη.  Μέξνο 

ηνπ δαπέδνπ βπζίδεηαη ζηαδηαθά κέρξη ην βάζνο ησλ -0,85 κέηξσλ γηα ηελ επρεξή 

θίλεζε ηνπ θνηλνχ θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ θαηψηεξνπ ηκήκαηνο ηνπ θνίινπ.  

Σαπηφρξνλα, κέξνο ζηεο ζηάζκεο ηνπ θνίινπ πςψλεηαη κέρξη ην χςνο ησλ 3,40 

κέηξσλ κε θαηεχζπλζε πξνο ην λφηην άθξν ηνπ θηηξίνπ, γηα λα αληεπεμέιζεη ν ρψξνο 

ζηηο απαηηήζεηο νπηηθήο θαη αθνπζηηθήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρξήζεο.   

Σν θαζαξφ χςνο ηνπ θνίινπ ζην λφηην άθξν ηνπ απμάλεηαη κε ηελ αιιαγή ηεο 

θέξνπζαο θαηαζθεπήο ηεο ζηέγεο ζην ζεκείν απηφ.  Η ξχζε ηεο ζηέγεο 

αληηζηξέθεηαη κε απνηέιεζκα ην θαζαξφ πςφκεηξν ζην πςειφηεξν ηκήκα ηνπ θηηξίνπ 

λα κεηαβάιιεηαη απφ 4,25 ζε 5,80 κέηξα. 

ηε πιαηεία ηνπνζεηνχληαη ακθηζεαηξηθά 304 αλαθιηλψκελα θαζίζκαηα ζε έλα 

βαζκηδσηφ επίπεδν ζε δψδεθα ζεηξέο.  Σε πιαηεία δηαζρίδνπλ δχν δηακήθεηο 

δηάδξνκνη πιάηνπο 1,00κ κε αλαβαζκνχο, δηακνξθψλνληαο κία θεληξηθή θεξθίδα θαη 

δχν πιάγηεο.   

Μεηαμχ ηεο πξψηεο ζεηξάο θαζηζκάησλ θαη ηεο ζθελήο αθήλεηαη δηάδξνκνο κε 

πιάηνο 1,50 κ.  Η αμνληθή απφζηαζε κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ ζεηξψλ είλαη 85 εθ, ελψ 

ην πιάηνο ησλ θαζηζκάησλ θαη ηνπ κπξάηζνπ έρνπλ ππνινγηζηεί ζηα 48 θαη 7 εθ 

αληίζηνηρα. 

Αμνληθά, ζηε πιάηε ηεο πιαηείαο, θαη ζε πςειφηεξν επίπεδν απφ απηή, 

θαηαζθεπάδνληαη νη ρψξνη ησλ ηερληθψλ ήρνπ, θσηηζκνχ θαη κεηαθξαζηψλ.  Οη 

ρψξνη απηνί είλαη πξνζβάζηκνη απφ ηνπο πεξηκεηξηθνχο δηαδξφκνπο. 

Σν χθνο ηεο δηαθφζκεζεο ηεο πιαηείαο είλαη ιηηφ, παξαπέκπνληαο ζην βηνκεραληθφ 

ραξαθηήξα ηνπ θειχθνπο.   

Οη πεξηκεηξηθέο ηνηρνπνηίεο θαηαζθεπάδνληαη απφ κπαηηθέο πιηλζνδνκέο.  ηα 

ζεκεία πνπ ζεκεηψλνληαη απφ ηελ αθνπζηηθή κειέηε, ηνπνζεηνχληαη ερναλαθιαζηηθά 

παλέιια. 

Σν βαζκηδσηφ δάπεδν ηεο πιαηείαο θαηαζθεπάδεηαη απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα.  Η 

ηειηθή επίζηξσζε ηνπ δαπέδνπ ζηνπο δηαδξφκνπο θαη ζηηο θεξθίδεο είλαη θνιιεηή 

κνθέηα. 

Ο ρψξνο ηεο πιαηείαο είλαη πιήξσο ερνκνλσκέλνο θαη πξνζηαηεπκέλνο απφ ηνπο 

εμσηεξηθνχο ζνξχβνπο κέζσ ηεο επηθάιπςεο ηεο νξνθήο πνπ πξνδηαγξάθεηαη κε 

δπλαηφηεηα κείσζεο ζνξχβνπ έσο θαη 50 db. 

Κάησ απφ ηε κεηαιιηθή νξνθή ηνπνζεηνχληαη κεηαιιηθά δηάηξεηα θχιια ζχκθσλα 

κε ηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε. 
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Σα θαζίζκαηα πνπ δηαηάζζνληαη ζε ηξεηο θεξθίδεο είλαη αλαθιεηλψκελα θαη ζα 

πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ππξνπξνζηαζίαο (θαη. Β1).  ηηο άθξεο ηεο πξψηεο ζεηξάο 

δηακνξθψλνληαη θαηάιιεινη ρψξνη γηα άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αλαπεξηθά 

ακαμίδηα.  Όηαλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη, ζηνπο ρψξνπο ζα ηνπνζεηνχληαη θηλεηά 

θαζίζκαηα. 

ην δάπεδν ηεο αίζνπζαο δηακνξθψλνληαη θαηάιιειεο νπέο γηα ηνλ θιηκαηηζκφ ηνπ 

ρψξνπ.  Οη αεξαγσγνί ηνπ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνχ είλαη πξνζβάζηκνη απφ ην 

plenum, θάησ απφ ηελ πιαηεία. 

ε ζεκεία ηεο νξνθήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ειεθηξνκεραλνινγηθή κειέηε, 

αλαξηνχληαη κεηαιιηθέο θσηηζηηθέο γέθπξεο ζεαηξηθνχ θσηηζκνχ θαη θσηηζκνχ ηεο 

πιαηείαο.  

 

Γ.1.5.1  Γηάδξνκνο 95,70 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

O δηάδξνκνο (Γ.1.5.1) ζπλδέεη ην θνπαγηέ (Γ.1.1.1) κε ηε ζθελή (Γ.1.3.1), ην ρψξν 

ζεαηψλ (Γ.1.4.1) ηα ρεηξηζηήξηα (Γ.2) θαη ηνπο ρψξνπο θαιιηηερλψλ (Γ.3). 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Σν κέγεζφο ηνπ δηαδξφκνπ έρεη εκβαδφλ 95,70 ηκ, βξίζθεηαη ζηε δπηηθή πιεπξά ηνπ 

ζεάηξνπ θαη ιεηηνπξγεί θαη σο φδεπζε δηαθπγήο ησλ ζεαηψλ πξνο ηελ νδφ νπλίνπ. 

Ο δηάδξνκνο ζπλδέεη ην Βεζηηάξην (Α.1.1.2), ηελ αίζνπζα ζεάηξνπ (Γ.1.4.1), ηα 

θακαξίληα εζνπνηψλ (Γ.3), ην Μπάξ Φνπαγηέ (Α.1.2.1), ην ρψξν εθζέζεσλ (Α.1.5.1), 

ην πξνβνιείν (Γ.2.5.1), ην ρψξν ηερληθψλ θσηηζκνχ (Γ.2.6.1), ην ρψξν ηερληθψλ 

ήρνπ (Γ.2.7.1), θαη ηηο θακπίλεο κεηαθξαζηψλ (Γ.2.8.1, Γ.2.9.1).  

 

ii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Γηα ηελ άλεηε θαη αζθαιή εθέλσζε ηνπ ρψξνπ, ζην δηάδξνκν δηακνξθψλνληαη δχν 

ξάκπεο.  Η πξψηε μεθηλά απφ ην θαηψηεξν επίπεδν ηεο πιαηείαο ηνπ ζεάηξνπ 

(Γ.1.4.1) ζην -0.80 κ θαη αλεθνξηθή θιίζε 3% θαηαιήγεη ζηελ έμνδν ηεο νδνχ 

νπλίνπ πνπ δηακνξθψλεηαη ζηε κέζε ηνπ δηαδξφκνπ θαη ζην επίπεδν -0.63 κ, ελψ ε 

δεχηεξε μεθηλά απφ ην επίπεδν ηνπ θνπαγηέ (Γ.1.1.1) ζην 0,00 κ θαη κε θαηεθνξηθή 

θιίζε 6% θαηαιήγεη ζην επίπεδν ηεο εμφδνπ ηεο νδνχ νπλίνπ ζην -0.63.  

ην λφηην ηκήκα ηνπ δηαδξφκνπ θαηαζθεπάδνληαη δχν θιίκαθεο.  Η πξψηε έρεη εθηά 

ζθαινπάηηα θαη ζπλδέεη ην κέζνλ ηεο πιαηείαο κε ην θαηψηεξν ηκήκα ηεο, ελψ ε 

δεχηεξε κε δέθα ζθαινπάηηα έρεη πξφζβαζε ζην ζπγθξφηεκα ησλ ρεηξηζηεξίσλ ζην 

λφηην άθξν ηνπ θηεξίνπ. 
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Σν επίπεδν ηνπ πεδνδξνκίνπ ηεο νδνχ νπλίνπ ζην χςνο ηεο εμφδνπ είλαη πέληε 

εθαηνζηά ρακειφηεξα απφ ην επίπεδν ηνπ δηαδξφκνπ, επηηξέπνληαο ηελ πξφζβαζε 

ζην ρψξν απφ άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο.  Σν πιάηνο ηνπ δηαδξφκνπ θαη ηεο δηπιήο 

ζχξαο είλαη ζρεδηαζκέλεο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ππξνπξνζηαζίαο. 

Αληηδηακεηξηθά ηεο εμφδνπ ηεο νδνχ νπλίνπ, ηνπνζεηνχληαη δχν δηπιέο ζχξεο πνπ 

νδεγνχλ ζηε ζθελή (Γ.1.3.1), θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε πξφζβαζε ησλ ζθεληθψλ 

ζην ζέαηξν. 

Σν δάπεδν είλαη βηνκεραληθφ, ηχπνπ Maoron (βιέπε πξνδηαγξαθέο δαπέδνπ 

Α.1.1.1), ελψ νη πθηζηάκελεο ηνηρνπνηίεο ζπληεξνχληαη θαη ρξσκαηίδνληαη κε 

πιαζηηθφ. 

Η πθηζηάκελε νξνθή ηνπ ρψξνπ, θαζψο θαη ηα εκθαλή ζηνηρεία απφ νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα, αθνχ θαζαξηζηνχλ θαη ζπληεξεζνχλ, ζπαηνπιάξνληαη θαη 

ρξσκαηίδνληαη κε δχν ζηξψζεηο απφ αθξπιηθφ πδαηνδηαιπηφ ηζηκεληφρξσκα.  Απφ 

ηα ζεκεία φπνπ ν ρψξνο ζηεγάδεηαη κε κεηαιιηθή νξνθή, απηή είλαη εκθαλήο.  Όια 

ηα ζηνηρεία ηεο κεηαιιηθήο νξνθήο θέξνπλ θαηάιιειεο επηθαιχςεηο πξνζηαζίαο απφ 

ηε θσηηά θαη ηελ νμείδσζε. 

Απφ ην θέξνλ νξγαληζκφ ηεο ζηέγεο ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αλάξηεζεο παλφ. 

Σα ππάξρνληα κεηαιιηθά θνπθψκαηα απνκαθξχλνληαη θαη αληηθαζίζηαληαη κε λέα 

ζχγρξνλσλ πξνδηαγξαθψλ.  

Ο εμαεξηζκφο ηνπ ρψξνπ επηηπγράλεηαη κέζσ εκθαλψλ αεξαγσγψλ πνπ νδεχνπλ 

κέζα απφ ηε θέξνπζα θαηαζθεπή ηεο ζηέγεο. 

 

Γ.1.5.2  Γηάδξνκνο 95,70 κ2 

O δηάδξνκνο (Γ.1.5.1) ζπλδέεη ην θνπαγηέ (Γ.1.1.1) κε ηε ζθελή (Γ.1.3.1), ην ρψξν 

ζεαηψλ (Γ.1.4.1) ηα ρεηξηζηήξηα (Γ.2) θαη ηνπο ρψξνπο θαιιηηερλψλ (Γ.3). 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Σν κέγεζνο ηνπ δηαδξφκνπ έρεη εκβαδφλ 95,70 ηκ, βξίζθεηαη ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά 

ηνπ ζεάηξνπ θαη ιεηηνπξγεί θαη σο φδεπζε δηαθπγήο ησλ ζεαηψλ πξνο ην λφηην 

πξναχιην ρψξν. 

Ο δηάδξνκνο ζπλδέεη ην Βεζηηάξην (Α.1.1.2), ηελ αίζνπζα ζεάηξνπ (Γ.1.4.1), ηα 

θακαξίληα εζνπνηψλ (Γ.3), ην Μπάξ Φνπαγηέ (Α.1.2.1), ην ρψξν εθζέζεσλ (Α.1.5.1), 

ην πξνβνιείν (Γ.2.5.1), ην ρψξν ηερληθψλ θσηηζκνχ (Γ.2.6.1), ην ρψξν ηερληθψλ 

ήρνπ (Γ.2.7.1), θαη ηηο θακπίλεο κεηαθξαζηψλ (Γ.2.8.1, Γ.2.9.1).  

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 
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Βιέπε Γ.1.5.1 (Γηάδξνκνο). 

    

Γ.2.0.0  ΥΧΡΟΙ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 99,30 κ2 

Γ.2.1.1  Γξαθείν Γηεπζπληή Θεάηξνπ 12,10 κ2 

Δίλαη ν ρψξνο πνπ θηινμελεί ην Γηεπζπληή ηνπ ζεάηξνπ 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Ο ρψξνο έρεη εκβαδφλ 12,10 κ θαη βξίζθεηαη ζην ζπγθξφηεκα ησλ θακαξηληψλ πίζσ 

απφ ηε ζθελή ηνπ ζεάηξνπ.  Μέζσ ησλ εζσηεξηθψλ δηαδξφκσλ (Γ.3.7.1, Γ.3.7.2, 

Γ.3.7.3)  ν ρψξνο ζπλδέεηαη κε ην γξαθείν ηνπ δηεπζπληή ζθελήο (Γ.2.2.1), ην 

γξαθείν ζθελνγξάθνπ (Γ.2.3.1), θαη ηα θακαξίληα (Γ.3). Έρεη άκεζε πξφζβαζε ζην 

ρψξν ηεο ζθελήο (5), θαζψο θαη ζηα θακαξίληα (7,8). 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Σν δάπεδν είλαη βηνκεραληθφ, ηχπνπ Maoron (βιέπε πξνδηαγξαθέο δαπέδνπ 

Α.1.1.1), νη ηνηρνπνηίεο πνπ εθάπηνληαη ησλ εμσηεξηθψλ ηνηρνπνηηψλ ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο ησλ θακαξηληψλ θαηαζθεπάδνληαη απφ ζπκπαγείο πιίλζνπο, νη 

ππφινηπεο ηνηρνπνηίεο θαηαζθεπάδνληαη κε δηάηξεηνπο πιίλζνπο πνπ επηρξίνληαη θαη 

ρξσκαηίδνληαη κε πιαζηηθφ ζπαηνπιαξηζηφ. 

Η νξνθή ηνπ ρψξνπ, θαηαζθεπάδεηαη απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ην νπνίν θαη 

ρξσκαηίδνληαη κε δχν ζηξψζεηο απφ αθξπιηθφ πδαηνδηαιπηφ ηζηκεληφρξσκα. 

Ο εμαεξηζκφο ηνπ ρψξνπ επηηπγράλεηαη κέζσ εκθαλψλ αεξαγσγψλ πνπ νδεχνπλ 

πάλσ απφ ηε λέα νξνθή. 

 

Γ.2.2.1  Γξαθείν Γηεπζπληή θελήο 8,70 κ2 

Δίλαη ν ρψξνο πνπ θηινμελεί ηνλ εθάζηνηε δηεπζπληή ζθελήο. 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Ο ρψξνο έρεη εκβαδφλ 8,70 κ θαη βξίζθεηαη ζην ζπγθξφηεκα ησλ θακαξηληψλ πίζσ 

απφ ηε ζθελή ηνπ ζεάηξνπ.  Μέζσ ησλ εζσηεξηθψλ δηαδξφκσλ (Γ.3.7.1, Γ.3.7.2, 

Γ.3.7.3)  ν ρψξνο ζπλδέεηαη κε ην γξαθείν ηνπ δηεπζπληή ζεάηξνπ (Γ.2.1.1), ην 

γξαθείν ζθελνγξάθνπ (Γ.2.3.1), θαη ηα θακαξίληα (Γ.3). Έρεη άκεζε πξφζβαζε ζην 

ρψξν ηεο ζθελήο (5), θαζψο θαη ζηα θακαξίληα (7,8). 
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iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Βιέπε Γ.2.1.1 (Γξαθείν Γηεπζπληή Θεάηξνπ). 

 

Γ.2.3.1  Γξαθείν θελνγξάθνπ 8,70 κ2 

Δίλαη ν ρψξνο πνπ θηινμελεί ηνλ εθάζηνηε ζθελνζέηε ή ζθελνγξάθν ηεο 

παξάζηαζεο. 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Ο ρψξνο έρεη εκβαδφλ 8,70 κ βξίζθεηαη ζην ζπγθξφηεκα ησλ θακαξηληψλ πίζσ απφ 

ηε ζθελή ηνπ ζεάηξνπ.  Μέζσ ησλ εζσηεξηθψλ δηαδξφκσλ (Γ.3.7.1, Γ.3.7.2, Γ.3.7.3)  

ν ρψξνο ζπλδέεηαη κε ην γξαθείν δηεπζπληή ζεάηξνπ (Γ.2.1.1), ην γξαθείν ηνπ 

δηεπζπληή ζθελήο (Γ.2.2.1), θαη ηα θακαξίληα (Γ.3). Έρεη άκεζε πξφζβαζε ζην ρψξν 

ηεο ζθελήο (5), θαζψο θαη ζηα θακαξίληα (7,8). 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Βιέπε Γ.2.1.1 (Γξαθείν Γηεπζπληή Θεάηξνπ). 

 

Γ.2.4.1  Γξαθείν 9,00 κ2 

Δίλαη ν ρψξνο πνπ θηινμελεί ηνλ εθάζηνηε δηεπζπληή ζθελήο. 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Ο ρψξνο έρεη εκβαδφλ 9,00 κ θαη βξίζθεηαη ζην ζπγθξφηεκα ησλ θακαξηληψλ πίζσ 

απφ ηε ζθελή ηνπ ζεάηξνπ.  Μέζσ ησλ εζσηεξηθψλ δηαδξφκσλ (Γ.3.7.1, Γ.3.7.2, 

Γ.3.7.3)  ν ρψξνο ζπλδέεηαη κε ην γξαθείν ηνπ δηεπζπληή ζεάηξνπ (Γ.2.1.1), ην 

γξαθείν ηνπ δηεπζπληή ζθελήο (Γ.2.2.1), ην γξαθείν ζθελνγξάθνπ (Γ.2.3.1), θαη ηα 

θακαξίληα (Γ.3). Έρεη άκεζε πξφζβαζε ζην ρψξν ηεο ζθελήο (5), θαζψο θαη ζηα 

θακαξίληα (7,8). 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Βιέπε Γ.2.1.1 (Γξαθείν Γηεπζπληή Θεάηξνπ). 

 

Γ.2.5.1  Πξνβνιείν 16,00 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Δίλαη ν ρψξνο φπνπ ηνπνζεηνχληαη ηα ρεηξηζηήξηα θαη κεραλήκαηα πξνβνιήο.  
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Αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο παξαπάλσ 

πξνβνιηθψλ κεραλεκάησλ ζηελ αίζνπζα, αλαξηφκελα απφ εηδηθή κπάξα ηεο 

νξνθήο. 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Ο ρψξνο έρεη εκβαδφλ 16,00 κ θαη βξίζθεηαη ζην λφηην άθξν ηνπ θηεξίνπ, ζηε πιάηε 

ηεο αίζνπζαο ηνπ ζεάηξνπ.  Σν δάπεδφ ηνπ είλαη 1,10 κ ςειφηεξα απφ ην πίζσ 

επίπεδν ηεο πιαηείαο, επηηξέπνληαο ηελ απξφζθνπηε ζέα πξνο ηε ζθελή θαη ρξήζε 

πξνβνιηθψλ κεραλεκάησλ κέζα απφ απηφλ.  Ο ρψξνο είλαη πξνζβάζηκνο κέζσ ηνπ 

ρεηξηζηεξίνπ θσηηζκνχ (Γ.2.6.1) θαη ηνπ ρεηξηζηεξίνπ ήρνπ (Γ.2.7.1), ελψ κέζσ 

εζσηεξηθψλ δηαδξφκσλ (Γ2.11.1, Γ.2.11.2) επηθνηλσλεί κε ηα WC πξνζσπηθνχ 

(Γ.2.10.1, Γ.2.10.2) θαη ηνπο ρψξνπο ησλ κεηαθξαζηψλ (Γ.2.8.1, Γ.2.9.1). 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Σν δάπεδν είλαη βηνκεραληθφ, ηχπνπ Maoron (βιέπε πξνδηαγξαθέο δαπέδνπ 

Α.1.1.1), ελψ νη πθηζηάκελεο ηνηρνπνηίεο ζπληεξνχληαη θαη ρξσκαηίδνληαη κε 

πιαζηηθφ. 

Η θέξνπζα θαηαζθεπή ηεο νξνθήο είλαη κεηαιιηθή, ελψ ε επηθάιπςε είλαη κεηαιιηθά 

παλέια κε εζσηεξηθή ζεξκνκφλσζε. 

Σα ππάξρνληα κεηαιιηθά θνπθψκαηα απνκαθξχλνληαη θαη αληηθαζίζηαληαη κε λέα 

ζχγρξνλσλ πξνδηαγξαθψλ.  Σα εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά θνπθψκαηα είλαη κεηαιιηθά 

θαη ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ππξνπξνζηαζίαο, θαη ερνκφλσζεο. 

ην ρψξν ηνπνζεηείηαη ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο, ζχκθσλα κε ηε κεραλνινγηθή 

κειέηε.  Ο θσηηζκφο ηνπ ρψξνπ επηηπγράλεηαη κέζσ αλαξηεκέλσλ θσηηζηηθψλ 

ζσκάησλ θαη εηδηθψλ θσηηζηηθψλ δέζκεο. 

 

Γ.2.6.1  Υώξνο Σερληθώλ Φωηηζκνύ 10,20 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Δίλαη ν ρψξνο ζηνλ νπνίν ηνπνζεηνχληαη νη πίλαθεο θσηηζκνχ, ηα dimmers ηνπ 

ζθεληθνχ θσηηζκνχ θαη πξαγκαηνπνηείηαη ν ρεηξηζκφο θσηηζκνχ ηνπ ζεάηξνπ. 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Ο ρψξνο έρεη εκβαδφλ 10,20 κ θαη βξίζθεηαη ζην λφηην άθξν ηνπ θηεξίνπ, ζηε πιάηε 

ηεο αίζνπζαο ηνπ ζεάηξνπ.  Σν δάπεδφ ηνπ είλαη 1,10 κ ςειφηεξα απφ ην πίζσ 

επίπεδν ηεο πιαηείαο, νχησο ψζηε λα ππάξρεη άκεζε νξαηφηεηα πξνο ην ρψξν ηεο 

ζθελήο.  Ο ρψξνο είλαη πξνζβάζηκνο κέζσ ησλ εζσηεξηθψλ δηαδξφκσλ (Γ2.11.2, 
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Γ.1.5.2) θαη επηθνηλσλεί κε ην WC πξνζσπηθνχ (Γ.2.10.2), ην ρψξν πξνβνιήο 

(Γ.2.5.1) θαη ην ρψξν κεηαθξαζηψλ (Γ.2.8.1). 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Σν δάπεδν είλαη βηνκεραληθφ, ηχπνπ Maoron (βιέπε πξνδηαγξαθέο δαπέδνπ 

Α.1.1.1), ελψ νη πθηζηάκελεο ηνηρνπνηίεο ζπληεξνχληαη θαη ρξσκαηίδνληαη κε 

πιαζηηθφ. 

Η θέξνπζα θαηαζθεπή ηεο νξνθήο είλαη κεηαιιηθή, ελψ ε επηθάιπςε είλαη κεηαιιηθά 

παλέια κε εζσηεξηθή ζεξκνκφλσζε. 

ηε ηνηρνπνηία κεηαμχ ηνπ ρψξνπ θαη ηεο πιαηείαο είλαη κπαηηθή θαη δηακνξθψλεηαη 

κεηαιιηθφ ερνκνλσηηθφ παξάζπξν. 

ην ρψξν ηνπνζεηείηαη ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο, ζχκθσλα κε ηε κεραλνινγηθή 

κειέηε.  Ο θσηηζκφο ηνπ ρψξνπ επηηπγράλεηαη κέζσ αλαξηεκέλσλ θσηηζηηθψλ 

ζσκάησλ θαη εηδηθψλ θσηηζηηθψλ δέζκεο. 

 

Γ.2.7.1  Υώξνο Σερληθώλ Ήρνπ 10,20 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Δίλαη ν ρψξνο φπνπ νη ηερληθνί ήρνπ ειέγρνπλ ηα ζπζηήκαηα ήρνπ ηνπ ζεάηξνπ. 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Ο ρψξνο έρεη εκβαδφλ 10,20 κ θαη βξίζθεηαη ζην λφηην άθξν ηνπ θηεξίνπ, ζηε πιάηε 

ηεο αίζνπζαο ηνπ ζεάηξνπ.  Σν δάπεδφ ηνπ είλαη 1,10 κ ςειφηεξα απφ ην πίζσ 

επίπεδν ηεο πιαηείαο, νχησο ψζηε λα ππάξρεη άκεζε νξαηφηεηα πξνο ην ρψξν ηεο 

ζθελήο.  Ο ρψξνο είλαη πξνζβάζηκνο κέζσ ησλ εζσηεξηθψλ δηαδξφκσλ (Γ2.11.1, 

Γ.1.5.1) θαη επηθνηλσλεί κε ην WC πξνζσπηθνχ (Γ.2.10.1), ην ρψξν πξνβνιήο 

(Γ.2.5.1) θαη ην ρψξν κεηαθξαζηψλ (Γ.2.9.1). 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Βιέπε Γ.2.6.1 (Υψξνο Σερληθψλ Φσηηζκνχ). 

 

Γ.2.8.1  Υώξνο Μεηαθξαζηώλ 5,20 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Οη κεηαθξαζηηθέο θακπίλεο είλαη νη ρψξνη φπνπ εξγάδνληαη νη κεηαθξαζηέο θαηά ηε 

δηάξθεηα δηαιέμεσλ ή ζπκπνζίσλ. 
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ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Ο ρψξνο έρεη εκβαδφλ 5,20 κ θαη βξίζθεηαη ζην λφηην άθξν ηνπ θηεξίνπ, ζηε πιάηε 

ηεο αίζνπζαο ηνπ ζεάηξνπ.  Σν δάπεδφ ηνπ είλαη 1,10 κ ςειφηεξα απφ ην πίζσ 

επίπεδν ηεο πιαηείαο, νχησο ψζηε λα ππάξρεη άκεζε νξαηφηεηα πξνο ην ρψξν ηεο 

ζθελήο.  Ο ρψξνο είλαη πξνζβάζηκνο κέζσ ησλ εζσηεξηθψλ δηαδξφκσλ (Γ2.11.2, 

Γ.1.5.2) θαη επηθνηλσλεί κε ην WC πξνζσπηθνχ (Γ.2.10.2), ην ρψξν πξνβνιήο 

(Γ.2.5.1) θαη ην ρψξν ηερληθψλ θσηηζκνχ (Γ.2.6.1). 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Σν δάπεδν είλαη βηνκεραληθφ, ηχπνπ Maoron (βιέπε πξνδηαγξαθέο δαπέδνπ 

Α.1.1.1), ελψ νη πθηζηάκελεο ηνηρνπνηίεο ζπληεξνχληαη θαη ρξσκαηίδνληαη κε 

πιαζηηθφ. 

ην ρψξν θαηαζθεπάδεηαη ςεπδνξνθή κε ερνκνλσηηθέο γπςνζαλίδεο ζε κεηαιιηθφ 

ζθειεηφ. 

ηε ηνηρνπνηία κεηαμχ ηνπ ρψξνπ θαη ηεο πιαηείαο είλαη κπαηηθή θαη δηακνξθψλεηαη 

κεηαιιηθφ ερνκνλσηηθφ παξάζπξν. 

ην ρψξν ηνπνζεηείηαη ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο, ζχκθσλα κε ηε κεραλνινγηθή 

κειέηε.  Ο θσηηζκφο ηνπ ρψξνπ επηηπγράλεηαη κέζσ αλαξηεκέλσλ θσηηζηηθψλ 

ζσκάησλ θαη εηδηθψλ θσηηζηηθψλ δέζκεο. 

 

Γ.2.9.1  Υώξνο Μεηαθξαζηώλ 5,20 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Οη κεηαθξαζηηθέο θακπίλεο είλαη νη ρψξνη φπνπ εξγάδνληαη νη κεηαθξαζηέο θαηά ηε 

δηάξθεηα δηαιέμεσλ ή ζπκπνζίσλ. 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Ο ρψξνο έρεη εκβαδφλ 5,20 κ θαη βξίζθεηαη ζην λφηην άθξν ηνπ θηεξίνπ, ζηε πιάηε 

ηεο αίζνπζαο ηνπ ζεάηξνπ.  Σν δάπεδφ ηνπ είλαη 1,10 κ ςειφηεξα απφ ην πίζσ 

επίπεδν ηεο πιαηείαο, νχησο ψζηε λα ππάξρεη άκεζε νξαηφηεηα πξνο ην ρψξν ηεο 

ζθελήο.  Ο ρψξνο είλαη πξνζβάζηκνο κέζσ ησλ εζσηεξηθψλ δηαδξφκσλ (Γ2.11.1, 

Γ.1.5.1) θαη επηθνηλσλεί κε ην WC πξνζσπηθνχ (Γ.2.10.1), ην ρψξν πξνβνιήο 

(Γ.2.5.1) θαη ην ρψξν ηερληθψλ ήρνπ (Γ.2.7.1). 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Βιέπε Γ.2.8.1 (Υψξνο Μεηαθξαζηψλ). 
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Γ.2.10.1  WC πξνζωπηθνύ 1,90 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Υψξνο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ κεηαθξαζηψλ, ηερληθψλ ήρνπ θαη θσηηζκνχ. 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Ο ρψξνο έρεη εκβαδφλ 1,90 ηκ θαη βξίζθεηαη ζην ζπγθξφηεκα ησλ ρεηξηζηεξίσλ ήρνπ 

θαη θσηηζκνχ.  Ο ρψξνο είλαη πξνζβάζηκνο κέζσ ησλ εζσηεξηθψλ δηαδξφκσλ 

(Γ2.11.1, Γ.1.5.1) θαη επηθνηλσλεί κε ην ρψξν ησλ κεηαθξαζηψλ (Γ.2.9.1), ην ρψξν 

πξνβνιήο (Γ.2.5.1) θαη ην ρψξν ηερληθψλ ήρνπ (Γ.2.7.1). 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Η πνηφηεηα θαηαζθεπήο ηνπ ρψξνπ ραξαθηεξίδεηαη άξηζηεο πνηφηεηαο.  

Σν δάπεδν επηζηξψλεηαη κε θεξακηθά πιαθίδηα 20x20 εθ. 

Οη ηνίρνη επελδχνληαη κε θεξακηθά πιαθίδηα δηαζηάζεσλ 20x20 εθ. 

ην ρψξν θαηαζθεπάδεηαη ςεπδνξνθή κε ερνκνλσηηθέο γπςνζαλίδεο ζε κεηαιιηθφ 

ζθειεηφ. 

Η ζχξα πξφζβαζεο είλαη πξεζαξηζηή. 

Ο εμνπιηζκφο ηνπ ρψξνπ πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ: 

α. Νηπηήξα απφ ιεπθή παιψδε πνξζειάλε άξηζηεο πνηφηεηαο.  Η επάλσ 

επηθάλεηα ηνπ ληπηήξα απέρεη 85 εθ απφ ην δάπεδν.   

β. ην ληπηήξα ηνπνζεηείηαη κπαηαξία παξνρήο κφλν ςπρξνχ χδαηνο.  

γ. Δπάλσ απφ ην ληπηήξα, θαη ζε χςνο 1.10 κ απφ ην δάπεδν, ηνπνζεηείηαη 

θαζξέπηεο 52x90 εθ ζε αλνμείδσην πιαίζην. 

δ. Κξεκαζηή ιεθάλε απφ ιεπθή παιψδε πνξζειάλε άξηζηεο πνηφηεηαο. 

ε. ην ηνίρν δίπια ζην ληπηήξα ζε χςνο 1.50 κ απφ ην δάπεδν ηνπνζεηείηαη 

ζηεγλσηήξαο ρσξηψλ. 

Ο εμαεξηζκφο ηνπ ρψξνπ επηηπγράλεηαη κέζσ εηδηθψλ δηαηάμεσλ ζχκθσλα κε ηε 

κεραλνινγηθή κειέηε. 

 

Γ.2.10.2  WC πξνζωπηθνύ 1,90 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Υψξνο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ κεηαθξαζηψλ, ηερληθψλ ήρνπ θαη θσηηζκνχ. 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Ο ρψξνο έρεη εκβαδφλ 1,90 ηκ θαη βξίζθεηαη ζην ζπγθξφηεκα ησλ ρεηξηζηεξίσλ ήρνπ 
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θαη θσηηζκνχ.  Ο ρψξνο είλαη πξνζβάζηκνο κέζσ ησλ εζσηεξηθψλ δηαδξφκσλ 

(Γ2.11.2, Γ.1.5.2) θαη επηθνηλσλεί κε ην ρψξν ησλ κεηαθξαζηψλ (Γ.2.8.1), ην ρψξν 

πξνβνιήο (Γ.2.5.1) θαη ην ρψξν ηερληθψλ θσηηζκνχ (Γ.2.6.1). 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Βιέπε Γ.2.10.1 (WC πξνζσπηθνχ). 

 

Γ.2.11.1  Γηάδξνκνο 5,10 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Δζσηεξηθφο δηάδξνκνο ζην ρψξν ησλ ρεηξηζηεξίσλ. 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Ο ρψξνο έρεη εκβαδφλ 5,10 ηκ θαη είλαη πξνζβάζηκνο κέζσ ηνπ δηαδξφκνπ (Γ.1.5.1).    

Ο δηάδξνκνο ζπλδέεη ην ρψξν ησλ κεηαθξαζηψλ (Γ.2.9.1), ην ρψξν πξνβνιήο 

(Γ.2.5.1), ην ρψξν ηερληθψλ ήρνπ (Γ.2.6.1) θαη ην WC πξνζσπηθνχ (Γ.2.10.1). 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Σν δάπεδν είλαη βηνκεραληθφ, ηχπνπ Maoron (βιέπε πξνδηαγξαθέο δαπέδνπ 

Α.1.1.1), ελψ νη πθηζηάκελεο ηνηρνπνηίεο ζπληεξνχληαη θαη ρξσκαηίδνληαη κε 

πιαζηηθφ. 

ην ρψξν θαηαζθεπάδεηαη ςεπδνξνθή κε ερνκνλσηηθέο γπςνζαλίδεο ζε κεηαιιηθφ 

ζθειεηφ. 

 

Γ.2.11.2  Γηάδξνκνο 5,10 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Δζσηεξηθφο δηάδξνκνο ζην ρψξν ησλ ρεηξηζηεξίσλ. 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Ο ρψξνο έρεη εκβαδφλ 5,10 ηκ θαη είλαη πξνζβάζηκνο κέζσ ηνπ δηαδξφκνπ (Γ.1.5.2).    

Ο δηάδξνκνο ζπλδέεη ην ρψξν ησλ κεηαθξαζηψλ (Γ.2.8.1), ην ρψξν πξνβνιήο 

(Γ.2.5.1), ην ρψξν ηερληθψλ θσηηζκνχ (Γ.2.6.1) θαη ην WC πξνζσπηθνχ (Γ.2.10.2). 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Βιέπε Γ.2.11.1 (Γηάδξνκνο). 
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Γ.3.0.0  ΥΧΡΟΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΧΝ 136,90 κ2 

Σα Κακαξίληα Καιιηηερλψλ είλαη νη ρψξνη φπνπ νη ζπληειεζηέο ησλ παξαζηάζεσλ, 

εζνπνηνί, ηξαγνπδηζηέο, ρνξεπηέο θιπ, θηινμελνχληαη θαη πξνεηνηκάδνληαη πξηλ ηε 

παξάζηαζε θαη απνζχξνληαη κεηά απφ απηή.  Οη ρψξνη ησλ θακαξηληψλ βξίζθνληαη 

ζηε βνξηλή πιεπξά ηνπ ζεάηξν, πίζσ απφ ηε ζθελή. 

 

Γ.3.1.1  Αηνκηθό Κακαξίλη 7,80 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Σα Αηνκηθά Κακαξίληα Καιιηηερλψλ είλαη νη ρψξνη πνπ παξαρσξνχληαη ζηνπο 

πξσηαγσληζηέο ησλ παξαζηάζεσλ.   

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Ο ρψξνο έρεη εκβαδφλ 7,80 κ θαη βξίζθεηαη ζην ζπγθξφηεκα ησλ θακαξηληψλ πίζσ 

απφ ηε ζθελή ηνπ ζεάηξνπ.  Μέζσ ησλ εζσηεξηθψλ δηαδξφκσλ (Γ.3.7.1, Γ.3.7.2, 

Γ.3.7.3)  ν ρψξνο ζπλδέεηαη κε ηα ππφινηπα θακαξίληα (Γ.3), ην γξαθείν ηνπ 

δηεπζπληή ζθελήο (Γ.2.2.1), ην γξαθείν ζθελνγξάθνπ (Γ.2.3.1), θαη ην πίζσ κέξνο 

ηεο ζθελήο.  

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Σν αηνκηθφ θακαξίλη είλαη πιήξσο εμνπιηζκέλν γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

θαιιηηερλψλ.   

Σν δάπεδν είλαη βηνκεραληθφ, ηχπνπ Maoron (βιέπε πξνδηαγξαθέο δαπέδνπ 

Α.1.1.1), νη ηνηρνπνηίεο πνπ εθάπηνληαη ησλ εμσηεξηθψλ ηνηρνπνηηψλ ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο ησλ θακαξηληψλ θαηαζθεπάδνληαη απφ ζπκπαγείο πιίλζνπο, νη 

ππφινηπεο ηνηρνπνηίεο θαηαζθεπάδνληαη κε γπςνζαλίδεο ζε κεηαιιηθφ ζθειεηφ, 

ζηνθάξνληαη θαη ρξσκαηίδνληαη κε πιαζηηθφ. 

Η νξνθή ηνπ ρψξνπ, θαηαζθεπάδεηαη απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ην νπνίν θαη 

ρξσκαηίδνληαη κε δχν ζηξψζεηο απφ αθξπιηθφ πδαηνδηαιπηφ ηζηκεληφρξσκα. 

Ο ζηαζεξφο θαη θηλεηφο εμνπιηζκφο ηνπ πεξηιακβάλεη εξκάξηα γηα ξνχρα θαη 

πξνζσπηθά αληηθείκελα, πάγθνπο κε ελζσκαησκέλνπο θαζξέπηεο, έλα νιφζσκν 

θαζξέθηε, εηδηθά θσηηζηηθά θαη θαξέθιεο. 

Ο εμαεξηζκφο ηνπ ρψξνπ επηηπγράλεηαη κέζσ εκθαλψλ αεξαγσγψλ πνπ νδεχνπλ 

πάλσ απφ ηε λέα νξνθή. 

ην ρψξν ηνπνζεηείηαη ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο ζχκθσλα κε ηε κεραλνινγηθή 

κειέηε. 
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Γ.3.1.2  WC Αηνκηθνύ Κακαξηληνύ 4,20 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Σν WC θακαξηληνχ παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

θαιιηηερλψλ. 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Σν εκβαδφλ ηνπ ρψξνπ είλαη 4.20 ηκ.  Ο ρψξνο δηακνξθψλεηαη δίπια ζην αηνκηθφ 

θακαξίλη (Γ.3.1.1), ηνπ νπνίνπ θαη ζπκπιεξψλεη ηε ιεηηνπξγία. 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Η πνηφηεηα θαηαζθεπήο ηνπ ρψξνπ ραξαθηεξίδεηαη πςειή αληίζηνηρε κε ηελ 

πνηφηεηα θαηαζθεπήο ηνπ ζεάηξνπ.  

Σν δάπεδν επηζηξψλεηαη κε θεξακηθά πιαθίδηα δηαζηάζεσλ 20x20 εθ. 

Οη ηνίρνη επελδχνληαη κε θεξακηθά πιαθίδηα δηαζηάζεσλ 20x20 εθ. 

Ο εμνπιηζκφο ηνπ ρψξνπ πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ: 

α. Νηπηήξα απφ ιεπθή παιψδε πνξζειάλε άξηζηεο πνηφηεηαο.  Η επάλσ 

επηθάλεηα ηνπ ληπηήξα απέρεη 85 εθ απφ ην δάπεδν.   

β. ην ληπηήξα ηνπνζεηείηαη αλνμείδσηε ζεξκνκηθηηθή κπαηαξία.  

γ. Δπάλσ απφ ην ληπηήξα, θαη ζε χςνο 1.10 κ απφ ην δάπεδν, ηνπνζεηείηαη 

θαζξέπηεο 52x90 εθ ζε αλνμείδσην πιαίζην. 

δ. Κξεκαζηή ιεθάλε απφ ιεπθή παιψδε πνξζειάλε άξηζηεο πνηφηεηαο. 

ε. Νηνπζηέξα απφ ιεπθή παιψδε πνξζειάλε άξηζηεο πνηφηεηαο. 

ζη. ην ηνίρν ζε χςνο 1.50 κ απφ ην δάπεδν, ηνπνζεηείηαη δηπιφο γάληδνο γηα 

ηελ θξέκαζε πεηζεηψλ. 

Ο εμαεξηζκφο ηνπ ρψξνπ επηηπγράλεηαη κέζσ εηδηθψλ δηαηάμεσλ ζχκθσλα κε ηε 

κεραλνινγηθή κειέηε. 

 

Γ.3.2.1  Αηνκηθό Κακαξίλη 7,80 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Βιέπε Γ.3.1.1 (Αηνκηθφ Κακαξίλη) 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Βιέπε Γ.3.1.1 (Αηνκηθφ Κακαξίλη) 
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iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Βιέπε Γ.3.1.1 (Αηνκηθφ Κακαξίλη) 

 

Γ.3.2.2  WC Αηνκηθνύ Κακαξηληνύ 4,20 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Βιέπε Γ.3.1.2 (WC Αηνκηθνχ Κακαξηληνχ) 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Βιέπε Γ.3.1.2 (WC Αηνκηθνχ Κακαξηληνχ) 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Βιέπε Γ.3.1.2 (WC Αηνκηθνχ Κακαξηληνχ) 

 

Γ.3.3.1  Κακαξίλη 2 αηόκωλ 9,20 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Βιέπε Γ.3.1.1 (Αηνκηθφ Κακαξίλη) 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Βιέπε Γ.3.1.1 (Αηνκηθφ Κακαξίλη) 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Βιέπε Γ.3.1.1 (Αηνκηθφ Κακαξίλη) 

 

Γ.3.3.2  WC 3,70 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Βιέπε Γ.3.1.2 (WC Αηνκηθνχ Κακαξηληνχ) 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Βιέπε Γ.3.1.2 (WC Αηνκηθνχ Κακαξηληνχ) 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Βιέπε Γ.3.1.2 (WC Αηνκηθνχ Κακαξηληνχ) 

 



 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ                                              ελίδα 52 από 83 

Γ.3.4.1  Κακαξίλη 2 αηόκωλ 9,30 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Βιέπε Γ.3.1.1 (Αηνκηθφ Κακαξίλη) 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Βιέπε Γ.3.1.1 (Αηνκηθφ Κακαξίλη) 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Βιέπε Γ.3.1.1 (Αηνκηθφ Κακαξίλη) 

 

Γ.3.4.2  WC 3,70 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Βιέπε Γ.3.1.2 (WC Αηνκηθνχ Κακαξηληνχ) 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Βιέπε Γ.3.1.2 (WC Αηνκηθνχ Κακαξηληνχ) 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Βιέπε Γ.3.1.2 (WC Αηνκηθνχ Κακαξηληνχ) 

 

Γ.3.5.1  Οκαδηθό Κακαξίλη 25,80 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Σα Οκαδηθά Κακαξίληα Καιιηηερλψλ είλαη νη ρψξνη πνπ παξαρσξνχληαη ζηα 

πνιπκειή ζπγθξνηήκαηα θαιιηηερλψλ.   

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Ο ρψξνο έρεη εκβαδφλ 25,80 ηκ, θαη δηακνξθψλνληαη πίζσ απφ ηε ζθελή κε 

πξφζβαζε ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν, κέζσ ησλ δηαδξφκσλ (Γ.1.5.2, Γ.3.7.1, Γ.3.7.2, 

Γ.3.7.3). 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Σν νκαδηθφ θακαξίλη είλαη πιήξσο εμνπιηζκέλν γηα ηελ εμππεξέηεζε κέρξη θαη ελλέα 

(9) θαιιηηερλψλ. 

 Σν δάπεδν είλαη βηνκεραληθφ, ηχπνπ Maoron (βιέπε πξνδηαγξαθέο δαπέδνπ 

Α.1.1.1), νη ηνηρνπνηίεο πνπ εθάπηνληαη ησλ εμσηεξηθψλ ηνηρνπνηηψλ ηνπ 
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ζπγθξνηήκαηνο ησλ θακαξηληψλ θαηαζθεπάδνληαη απφ ζπκπαγείο πιίλζνπο, νη 

ππφινηπεο ηνηρνπνηίεο θαηαζθεπάδνληαη κε γπςνζαλίδεο ζε κεηαιιηθφ ζθειεηφ, 

ζηνθάξνληαη θαη ρξσκαηίδνληαη κε πιαζηηθφ. 

Η νξνθή ηνπ ρψξνπ, θαηαζθεπάδεηαη απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ην νπνίν θαη 

ρξσκαηίδνληαη κε δχν ζηξψζεηο απφ αθξπιηθφ πδαηνδηαιπηφ ηζηκεληφρξσκα. 

Ο ζηαζεξφο θαη θηλεηφο εμνπιηζκφο ηνπ πεξηιακβάλεη εξκάξηα γηα ξνχρα θαη 

πξνζσπηθά αληηθείκελα κε ππνδνρή γηα ινπθέηα, πάγθνπο κε ελζσκαησκέλνπο 

θαζξέπηεο, δχν νιφζσκνπο θαζξέπηεο, εηδηθά θσηηζηηθά θαη θαξέθιεο. 

ην ρψξν ηνπνζεηείηαη ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο ζχκθσλα κε ηε κεραλνινγηθή 

κειέηε. 

Ο εμαεξηζκφο ηνπ ρψξνπ επηηπγράλεηαη κέζσ εκθαλψλ αεξαγσγψλ πνπ νδεχνπλ 

πάλσ απφ ηε λέα νξνθή. 

ην ρψξν ηνπνζεηείηαη ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο ζχκθσλα κε ηε κεραλνινγηθή 

κειέηε. 

 

Γ.3.5.2  WC Οκαδηθνύ Κακαξηληνύ 4,30 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

 

Γ.3.6.1  Οκαδηθό Κακαξίλη 25,80 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Βιέπε Γ.3.5.1 (Οκαδηθφ Κακαξίλη) 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Βιέπε Γ.3.5.1 (Οκαδηθφ Κακαξίλη) 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Βιέπε Γ.3.5.1 (Οκαδηθφ Κακαξίλη) 

 

Γ.3.6.2  WC Οκαδηθνύ Κακαξηληνύ 4,30 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 
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Βιέπε Γ.3.6.1 (WC Οκαδηθνχ Κακαξηληνχ) 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

 

Γ.3.7.1  Γηάδξνκνο 1,90 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Δζσηεξηθφο δηάδξνκνο ζην ρψξν ησλ θακαξηληψλ. 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Ο ρψξνο έρεη εκβαδφλ 1,90 ηκ θαη είλαη πξνζβάζηκνο κέζσ ηνπ δηαδξφκνπ (Γ.1.5.2).    

Ο δηάδξνκνο ζπλδέεη ην ρψξν ησλ γξαθείσλ (Γ.2) θαη θακαξηληψλ (Γ.3), κε ηνλ 

εμσηεξηθφ δηάδξνκν (Γ.1.5.2). 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Σν δάπεδν είλαη βηνκεραληθφ, ηχπνπ Maoron (βιέπε πξνδηαγξαθέο δαπέδνπ 

Α.1.1.1), νη ηνηρνπνηίεο πνπ εθάπηνληαη ησλ εμσηεξηθψλ ηνηρνπνηηψλ ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο ησλ θακαξηληψλ θαηαζθεπάδνληαη απφ ζπκπαγείο πιίλζνπο, νη 

ππφινηπεο ηνηρνπνηίεο θαηαζθεπάδνληαη κε γπςνζαλίδεο ζε κεηαιιηθφ ζθειεηφ, 

ζηνθάξνληαη θαη ρξσκαηίδνληαη κε πιαζηηθφ. 

Η νξνθή ηνπ ρψξνπ, θαηαζθεπάδεηαη απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ην νπνίν θαη 

ρξσκαηίδνληαη κε δχν ζηξψζεηο απφ αθξπιηθφ πδαηνδηαιπηφ ηζηκεληφρξσκα. 

 

Γ.3.7.2  Γηάδξνκνο 20,20 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Βιέπε Γ.3.7.1 (Γηάδξνκνο) 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Βιέπε Γ.3.7.1 (Γηάδξνκνο) 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Βιέπε Γ.3.7.1 (Γηάδξνκνο) 
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Γ.3.7.3  Γηάδξνκνο 1,90 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Βιέπε Γ.3.7.1 (Γηάδξνκνο) 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Βιέπε Γ.3.7.1 (Γηάδξνκνο) 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Βιέπε Γ.3.7.1 (Γηάδξνκνο) 

 

Γ.3.8.1  WC 2,80 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Υψξνο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ρξεζηψλ ζηα γξαθεία. 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Σν εκβαδφλ ηνπ ρψξνπ είλαη 2,80 ηκ.  Ο ρψξνο είλαη πξνζβάζηκνο κέζσ ησλ 

εζσηεξηθψλ δηαδξφκσλ (Γ.3.7.1, Γ.3.7.2, Γ.3.7.3) θαη δηακνξθψλεηαη δίπια ζην 

θακαξίλη δχν αηφκσλ (Γ.3.4.1). 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Η πνηφηεηα θαηαζθεπήο ηνπ ρψξνπ ραξαθηεξίδεηαη πςειή αληίζηνηρε κε ηελ 

πνηφηεηα θαηαζθεπήο ηνπ ζεάηξνπ.  

Σν δάπεδν επηζηξψλεηαη κε θεξακηθά πιαθίδηα δηαζηάζεσλ 20x20 εθ. 

Οη ηνίρνη επελδχνληαη κε θεξακηθά πιαθίδηα δηαζηάζεσλ 20x20 εθ. 

Ο εμνπιηζκφο ηνπ ρψξνπ πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ: 

α. Νηπηήξα απφ ιεπθή παιψδε πνξζειάλε άξηζηεο πνηφηεηαο.  Η επάλσ 

επηθάλεηα ηνπ ληπηήξα απέρεη 85 εθ απφ ην δάπεδν.   

β. ην ληπηήξα ηνπνζεηείηαη αλνμείδσηε ζεξκνκηθηηθή κπαηαξία.  

γ. Δπάλσ απφ ην ληπηήξα, θαη ζε χςνο 1.10 κ απφ ην δάπεδν, ηνπνζεηείηαη 

θαζξέπηεο 52x90 εθ ζε αλνμείδσην πιαίζην. 

δ. Κξεκαζηή ιεθάλε απφ ιεπθή παιψδε πνξζειάλε άξηζηεο πνηφηεηαο. 

ζη. ην ηνίρν ζε χςνο 1.50 κ απφ ην δάπεδν, ηνπνζεηείηαη δηπιφο γάληδνο γηα 

ηελ θξέκαζε πεηζεηψλ. 

Ο εμαεξηζκφο ηνπ ρψξνπ επηηπγράλεηαη κέζσ εηδηθψλ δηαηάμεσλ ζχκθσλα κε ηε 

κεραλνινγηθή κειέηε. 
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Γ.4.0.0  ΥΧΡΟΙ Η/Μ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ  

Γ.4.1.1  Υώξνο δηέιεπζεο Η/Μ εγθαηαζηάζεωλ 4,90 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Υψξνο δηέιεπζεο ειεθηξνκεραλνινγηθψλ δηθηχσλ. 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Ο ρψξνο δηακνξθψλεηαη κεηαμχ ηηο πιαηείαο ηνπ ζεάηξνπ (Γ.1.4.1) θαη ηνπ 

εμσηεξηθνχ δηαδξφκνπ (Γ.1.5.2) 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Σν δάπεδν είλαη βηνκεραληθφ, ηχπνπ Maoron (βιέπε πξνδηαγξαθέο δαπέδνπ 

Α.1.1.1), νη ηνηρνπνηίεο .θαηαζθεπάδνληαη απφ νπηφπιηλζνπο, επηρξίνληαη θαη 

ρξσκαηίδνληαη κε αθξπιηθφ πδαηνδηαιπηφ ηζηκεληφρξσκα. 

Η νξνθή ηνπ ρψξνπ, θαηαζθεπάδεηαη απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ην νπνίν θαη 

ρξσκαηίδνληαη κε δχν ζηξψζεηο απφ αθξπιηθφ πδαηνδηαιπηφ ηζηκεληφρξσκα. 

 

Γ.4.1.2  Υώξνο δηέιεπζεο Η/Μ εγθαηαζηάζεωλ 4,90 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Βιέπε Γ.4.1.1 (Υψξνο δηέιεπζεο Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ) 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Βιέπε Γ.4.1.1 (Υψξνο δηέιεπζεο Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ) 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Βιέπε Γ.4.1.1 (Υψξνο δηέιεπζεο Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ) 

 

Γ.4.1.3  Υώξνο δηέιεπζεο Η/Μ εγθαηαζηάζεωλ (plenum)  250,00 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Ο κεραλνινγηθφο ρψξνο πνπ ρξεζηκνπνηήηαη γηα ην θιηκαηηζκφ ηεο πιαηείαο ηνπ 

ζεάηξνπ. 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Ο ρψξνο έρεη εκβαδφλ θαη βξίζθεηαη θάησ απφ ηε πιαηεία ηνπ ζεάηξνπ θαη ηνπο 

ρψξνπο ησλ ρεηξηζηεξίσλ.  Η πξφζβαζε ζε απηφλ γίλεηαη κέζσ εμσηεξηθήο δηπιήο 



 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ                                              ελίδα 57 από 83 

ζχξαο ζηε λφηηα φςε ηνπ θηεξίνπ, πνπ ηνλ ζπλδέεη κε ηνλ λφηην πξναχιην ρψξν 

(Δ.2.3.1). 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Ο ρψξνο δηακνξθψλεηαη ζην επίπεδν -1,30κ.  Σν δάπεδν είλαη βηνκεραληθφ, ηχπνπ 

Maoron (βιέπε πξνδηαγξαθέο δαπέδνπ Α.1.1.1), νη ηνηρνπνηίεο .θαηαζθεπάδνληαη 

απφ νπηφπιηλζνπο, επηρξίνληαη θαη ρξσκαηίδνληαη κε αθξπιηθφ πδαηνδηαιπηφ 

ηζηκεληφρξσκα. 

Η νξνθή ηνπ ρψξνπ, πνπ απνηειεί θαη ηελ πιάθα ηεο αίζνπζαο, θαηαζθεπάδεηαη απφ 

νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ην νπνίν θαη ρξσκαηίδνληαη κε δχν ζηξψζεηο απφ αθξπιηθφ 

πδαηνδηαιπηφ ηζηκεληφρξσκα.  ηελ νξνθή δηακνξθψλνληαη νπέο απφ ηηο νπνίεο 

δηαλέκεηαη θιηκαηηδφκελνο αέξαο ζην δάπεδν ηεο πιαηείαο.  Ο κεραλνινγηθφο 

εμνπιηζκφο εγθαζίζηαηαη, ηνπνζεηείηαη κε θαηάιιειεο δηαηάμεηο ψζηε ε ερεηηθή 

ζηάζκε A’ πνπ δεκηνπξγείηαη ζηε πιαηεία απφ ηε ρξήζε ηνπο λα κελ ππεξβαίλεη ηα 

25db. 

 

Γ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΙ ΥΧΡΟΙ ΚΑΙ ΥΧΡΟΙ ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ 214,00 κ2 

Οη δηνηθεηηθνί ρψξνη θαη ρψξνη ςπραγσγίαο αλαπηχζζνληαη εθαηέξσζελ ηνπ 

θεληξηθνχ θιίηνπο θαη παξαιακβάλνπλ ηηο εμήο ρξήζεηο:   

Γ.1  Υώπο Γιοίκηζηρ εκβαδνχ 230,00 κ2 πνπ πεξηιακβάλεη έλαλ αξηζκφ 

γξαθείσλ, αίζνπζα ζπλαληήζεσλ, απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο θαη ρψξνπο πγηεηλήο 

πξνζσπηθνχ. Η πξφζβαζε ζην ηκήκα απηφ ηνπ θηηξίνπ γίλεηαη ηφζν εμσηεξηθά απφ 

ηελ βφξεηα πιεπξά ηνπ θηηξίνπ φζν θαη απφ κέζα απφ ην θεληξηθφ θιίηνο. 

Γ.2 Υώποςρ Φςσαγωγίαρ πνπ πεξηιακβάλνπλ:  

Βηβιηνζήθε εκβαδνχ 350,00 κ2 κε έκθαζε ζηε ςεθηαθή απνζήθεπζε θαη αλάγλσζε 

ησλ ζπγγξακκάησλ. Η βηβιηνζήθε ζα είλαη ζπλδεδεκέλε κε άιιεο ςεθηαθέο 

βηβιηνζήθεο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ, δίλνληάο ζηνπο αλαγλψζηεο ηεο ηε 

δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε  έλα ηεξάζηην αξηζκφ ειιελφθσλσλ θαη μελφγισζζσλ 

δεκνζηεπκάησλ.  Η αίζνπζα έρεη απηφλνκε είζνδν απφ ηελ βφξεηα πιεπξά ηνπ 

θηηξίνπ θαζψο θαη δπλαηφηεηα πξφζβαζεο δηακέζνπ ηνπ θεληξηθνχ θιίηνπο ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο. 

Καηάζηεκα εκβαδνχ 50,00 κ2 κε είζνδν απφ ην θεληξηθφ θιίηνο θαη παινζηάζην ζηε 

λφηηα πιεπξά ηνπ. 

Καθέ - Δζηηαηφξην εκβαδνχ 350,00κ2 ην νπνίν αλαπηχζζεηαη θαη ζηνλ αλνηθηφ ρψξν 
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ζηε λφηηα πιεπξά ηνπ θηηξίνπ πνπ δηακνξθψλεηαη ζε έλαλ ππαίζξην ρψξν αλαςπρήο 

πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θηηξίνπ αιιά θαη γηα ηελ ςπραγσγία ησλ 

θαηνίθσλ ηεο Πάηξαο. Η είζνδνο ζην εζηηαηφξην γίλεηαη θαη κέζα απφ ην θηίξην απφ 

ην θεληξηθφ ηκήκα αιιά θαη απφ κηα είζνδν πνπ ρσξνζεηείηαη ζην πιάη ηεο θεληξηθήο 

φςεο θαη νδεγεί ζην δηακνξθσκέλν ππαίζξην ρψξν ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. Έηζη κπνξεί 

λα ιεηηνπξγεί ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ππφινηπεο ιεηηνπξγίεο θαη εθδειψζεηο ηνπ θηηξίνπ 

αιιά θαη ηειείσο απηφλνκα απφ απηφ. 

ην λφηην ηκήκα ηνπ αλαηνιηθνχ θιίηνπο δηαηάζζνληαη ρψξνη πγηεηλήο αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ θαζψο θαη αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 175,00 κ2. Οη 

ρψξνη πγηεηλήο είλαη έηζη ζρεδηαζκέλνη θαη ρσξνζεηεκέλνη, ψζηε λα εμππεξεηνχλ 

ηνπο επηζθέπηεο φισλ ησλ επηκέξνπο ρψξσλ. 

ηνπο ρψξνπο δηνίθεζεο θαη ςπραγσγίαο νη πθηζηάκελεο εζσηεξηθέο ηνηρνπνηίεο 

απνκαθξχλνληαη.  Όπνπ ππάξρνπλ λέεο, απηέο θαηαζθεπάδνληαη κε πιηθά μεξάο 

δφκεζεο γηα ηαρχηεηα θαηαζθεπήο θαη επειημία, νη νπνίεο ζα πιεξνχλ ηηο 

απαξαίηεηεο πξνδηαγξαθέο ζε ζέκαηα ππξνπξνζηαζίαο θαη ερνκφλσζεο.  Σα 

δάπεδα φισλ ησλ ρψξσλ εθηφο ησλ ρψξσλ πγηεηλήο ζα επηζθεπαζηνχλ, φπνπ έρνπλ 

ππνζηεί δεκηέο θαη ζα δηαζηξσζνχλ κε βηνκεραληθφ δάπεδν.  Οη ρψξνη πγηεηλήο ζα 

δηαζηξσζνχλ κε θεξακηθά πιαθίδηα. 

     

Γ.1.0.0  ΥΧΡΟΙ ΓΙΟΙΚΗΗ 201,50 κ2 

Γ.1.1.1  Δίζνδνο 3,30 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Ο ρψξνο απηφο απνηειεί ηελ θχξηα είζνδν ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, ησλ γξαθείσλ. 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Ο ρψξνο έρεη εκβαδφλ 3,30 ηκ θαη είλαη πξνζβάζηκνο κέζσ ηνπ βφξεηνπ πξναχιηνπ 

ρψξνπ.  Ο ρψξνο έρεη άκεζε ζρέζε κε ην ρψξν εηζηηεξίσλ θαη πιεξνθφξεζεο 

θνηλνχ (Δ.1.1.1), πνπ ζα δηακνξθσζεί ζην ππάξρνλ πλεπκαηηθφ θέληξν, αιιά δελ 

πεξηιακβάλεηαη ζε απηή ηε κειέηε.  Μέζσ ηεο εηζφδνπ νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα 

θηλεζνχλ πξνο ηνπο ρψξνπο δηνίθεζεο (Γ.1.0.0). 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Σν δάπεδν είλαη βηνκεραληθφ, ηχπνπ Maoron (βιέπε πξνδηαγξαθέο δαπέδνπ 

Α.1.1.1), ελψ νη πιάγηεο ηνηρνπνηίεο θαηαζθεπάδνληαη απφ εκθαλείο ζπκπαγείο 
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πιίλζνπο. 

Η νξνθή ηνπ ρψξνπ, θαηαζθεπάδεηαη απφ γπςνζαλίδεο ζε κεηαιιηθφ ζθειεηφ πνπ 

ζπαηνπιάξεηαη θαη ρξσκαηίδνληαη κε δχν ζηξψζεηο κε αθξπιηθφ πδαηνδηαιπηφ 

ηζηκεληφρξσκα. 

ηε δπηηθή θαη αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ ρψξνπ ηνπνζεηείηαη απφ κία δίθπιιε ζχξα απφ 

θξχζηαιιν.  Σα θξχζηαιια ζην δεπγάξη ησλ εμσηεξηθψλ ζπξψλ ζηε δπηηθή πιεπξά 

είλαη άζξαπζηα. 

 

Γ.1.2.1  Υώξνο γξαθείωλ 105,00 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Ο ρψξνο ησλ γξαθείσλ είλαη επηθνξηηζκέλνο κε ηε ζηέγαζε ησλ δηνηθεηηθψλ θαη 

δηαρεηξηζηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Ο ρψξνο ησλ γξαθείσλ έρεη εκβαδφλ 105,00 ηκ θαη είλαη πξνζβάζηκνο κέζσ ηνπ 

βφξεηνπ πξναχιηνπ ρψξνπ.  ηελ εμσηεξηθή ηνπ είζνδν δηακνξθψλεηαη 

αλεκνθξάθηεο κε δχν δίθπιιεο ζχξεο.  Δπίζεο, κέζσ ησλ εζσηεξηθψλ δηαδξφκσλ 

(Γ.1.9.1, Γ.1.9.2), ν ρψξνο ζπλδέεηαη κε ην ρψξν ηεο γξακκαηείαο (Γ.1.4.1), ην 

ρψξν ηνπ δηεπζπληή (Γ.1.3.1), ην ρψξν ζπλαληήζεσλ (Γ.1.6.1), ηηο απνζήθεο 

(Γ.1.5.1, Γ.1.5.2) θαη ην ρψξν εθζέζεσλ (Α.1.5.1). 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Σν δάπεδν είλαη βηνκεραληθφ, ηχπνπ Maoron (βιέπε πξνδηαγξαθέο δαπέδνπ 

Α.1.1.1), ελψ νη πθηζηάκελεο ηνηρνπνηίεο ζπληεξνχληαη θαη ρξσκαηίδνληαη κε 

πιαζηηθφ. 

Η πθηζηάκελε νξνθή ηνπ ρψξνπ, θαζψο θαη ηα εκθαλή ζηνηρεία απφ νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα, αθνχ θαζαξηζηνχλ θαη ζπληεξεζνχλ, ζπαηνπιάξνληαη θαη 

ρξσκαηίδνληαη κε δχν ζηξψζεηο απφ αθξπιηθφ πδαηνδηαιπηφ ηζηκεληφρξσκα. 

Δλδηάκεζα, θαηαζθεπάδεηαη ςεπδνξνθή κε γπςνζαλίδεο ζε κεηαιιηθφ ζθειεηφ. 

Σα ππάξρνληα κεηαιιηθά θνπθψκαηα απνκαθξχλνληαη θαη αληηθαζίζηαληαη κε λέα 

ζχγρξνλσλ πξνδηαγξαθψλ. 

 

Γ.1.3.1  Γξαθείν Γηεπζπληή 16,00 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Δίλαη ν ρψξνο πνπ θηινμελεί ην δηεπζπληή ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. 
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ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Σν εκβαδφλ ηνπ ρψξνπ είλαη 16,00 ηκ θαη είλαη πξνζβάζηκνο κέζσ ηεο γξακκαηείαο 

(Γ.1.4.1).  Παξάπιεπξα ηνπ ρψξνπ ππάξρεη ην βεζηηάξην (Γ.1.3.2) θαη ην πξνζσπηθφ 

WC (Γ.1.3.3).  Μέζσ ηεο γξακκαηείαο θαη ησλ εζσηεξηθψλ δηαδξφκσλ (Γ.1.9.1, 

Γ.1.9.2), ν ρψξνο ζπλδέεηαη κε ην ρψξν ησλ γξαθείσλ (Γ.1.2.1), ην ρψξν 

ζπλαληήζεσλ (Γ.1.6.1), ηηο απνζήθεο (Γ.1.5.1, Γ.1.5.2) θαη ην ρψξν εθζέζεσλ 

(Α.1.5.1). 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Σν δάπεδν είλαη βηνκεραληθφ, ηχπνπ Maoron (βιέπε πξνδηαγξαθέο δαπέδνπ 

Α.1.1.1). 

Οη λέεο ηνηρνπνηίεο θαηαζθεπάδνληαη απφ δηάηξεηνπο πιίλζνπο θαη επηρξίνληαη θαη 

ρξσκαηίδνληαη κε πιαζηηθφ ζπαηνπιαξηζηφ.  ηε πιεπξά πνπ βιέπεη πξνο ην ρψξν 

γξαθείσλ θαηαζθεπάδεηαη παινζηάζην απφ ηνίρν ζε ηνίρν θαη ζε χςνο απφ 1,20 κ 

έσο 2,20 κ. 

Η πθηζηάκελε νξνθή ηνπ ρψξνπ, θαζψο θαη ηα εκθαλή ζηνηρεία απφ νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα, αθνχ θαζαξηζηνχλ θαη ζπληεξεζνχλ, ζπαηνπιάξνληαη θαη 

ρξσκαηίδνληαη κε δχν ζηξψζεηο απφ αθξπιηθφ πδαηνδηαιπηφ ηζηκεληφρξσκα. 

Δλδηάκεζα, θαηαζθεπάδεηαη νξνθή απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, πνπ ρξσκαηίδεηαη κε 

δχν ζηξψζεηο απφ αθξπιηθφ πδαηνδηαιπηφ ηζηκεληφρξσκα, θαη πάλσ ζε απηφ θαη ζε 

ειαζηηθέο βάζεηο ζηεξεψλεηαη κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο. 

 

Γ.1.3.2  Βεζηηάξην 2,30 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Σν βεζηηάξην είλαη ζηελ νπζία έλαο δηάδξνκνο πνπ νδεγεί ζηνλ ηδηαίηεξν ρψξν ηνπ 

δηεπζπληή ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, θαη ζηνλ νπνίν ππάξρνπλ εξκάξηα γηα ηελ θξέκαζε 

ξνχρσλ. 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Σν εκβαδφλ ηνπ ρψξνπ είλαη 2,30 ηκ θαη είλαη πξνζβάζηκνο κέζσ ηνπ γξαθείνπ ηνπ 

δηεπζπληή (Γ.1.3.1).  Παξάπιεπξα ηνπ ρψξνπ ππάξρεη ην πξνζσπηθφ WC  ηνπ 

δηεπζπληή (Γ.1.3.3).   

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Σν δάπεδν είλαη βηνκεραληθφ, ηχπνπ Maoron (βιέπε πξνδηαγξαθέο δαπέδνπ 
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Α.1.1.1). 

Οη λέεο ηνηρνπνηίεο θαηαζθεπάδνληαη απφ δηάηξεηνπο πιίλζνπο θαη επηρξίνληαη θαη 

ρξσκαηίδνληαη κε πιαζηηθφ ζπαηνπιαξηζηφ.  Η πθηζηάκελε νξνθή ηνπ ρψξνπ, 

θαζψο θαη ηα εκθαλή ζηνηρεία απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, αθνχ θαζαξηζηνχλ θαη 

ζπληεξεζνχλ, ζπαηνπιάξνληαη θαη ρξσκαηίδνληαη κε δχν ζηξψζεηο απφ αθξπιηθφ 

πδαηνδηαιπηφ ηζηκεληφρξσκα. 

Δλδηάκεζα, θαηαζθεπάδεηαη νξνθή απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, πνπ ρξσκαηίδεηαη κε 

δχν ζηξψζεηο απφ αθξπιηθφ πδαηνδηαιπηφ ηζηκεληφρξσκα, θαη πάλσ ζε απηφ θαη ζε 

ειαζηηθέο βάζεηο ζηεξεψλεηαη κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο. 

 

Γ.1.3.3  WC 3,20 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Σν WC παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δηεπζπληή. 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Σν εκβαδφλ ηνπ ρψξνπ είλαη 3,20 ηκ.  Ο ρψξνο δηακνξθψλεηαη δίπια ζην βεζηηάξην 

(Γ.1.3.2) θαη ζην γξαθείν ηνπ δηεπζπληή (Γ.1.3.1), ηνπ νπνίνπ θαη ζπκπιεξψλεη ηε 

ιεηηνπξγία. 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Η πνηφηεηα θαηαζθεπήο ηνπ ρψξνπ ραξαθηεξίδεηαη πςειή αληίζηνηρε κε ηελ 

πνηφηεηα θαηαζθεπήο ηνπ ζεάηξνπ.  

Σν δάπεδν επηζηξψλεηαη κε θεξακηθά πιαθίδηα δηαζηάζεσλ 20x20 εθ. 

Οη ηνίρνη επελδχνληαη κε θεξακηθά πιαθίδηα δηαζηάζεσλ 20x20 εθ. 

Ο εμνπιηζκφο ηνπ ρψξνπ πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ: 

α. Νηπηήξα απφ ιεπθή παιψδε πνξζειάλε άξηζηεο πνηφηεηαο.  Η επάλσ 

επηθάλεηα ηνπ ληπηήξα απέρεη 85 εθ απφ ην δάπεδν.   

β. ην ληπηήξα ηνπνζεηείηαη αλνμείδσηε ζεξκνκηθηηθή κπαηαξία.  

γ. Δπάλσ απφ ην ληπηήξα, θαη ζε χςνο 1.10 κ απφ ην δάπεδν, ηνπνζεηείηαη 

θαζξέπηεο 52x90 εθ ζε αλνμείδσην πιαίζην. 

δ. Κξεκαζηή ιεθάλε απφ ιεπθή παιψδε πνξζειάλε άξηζηεο πνηφηεηαο. 

ε. Νηνπζηέξα απφ ιεπθή παιψδε πνξζειάλε άξηζηεο πνηφηεηαο. 

ζη. ην ηνίρν ζε χςνο 1.50 κ απφ ην δάπεδν, ηνπνζεηείηαη δηπιφο γάληδνο γηα 

ηελ θξέκαζε πεηζεηψλ. 

Ο εμαεξηζκφο ηνπ ρψξνπ επηηπγράλεηαη κέζσ εηδηθψλ δηαηάμεσλ ζχκθσλα κε ηε 

κεραλνινγηθή κειέηε. 
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Γ.1.4.1  Γξακκαηεία 9,10 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Δίλαη ν ρψξνο πνπ πξνζθέξεη ηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Σν εκβαδφλ ηνπ ρψξνπ είλαη 9,10 ηκ θαη είλαη πξνζβάζηκνο κέζσ ηνπ εζσηεξηθνχ 

δηαδξφκνπ (Γ.1.9.2).  Ο ρψξνο ζπλδέεηαη άκεζα κε ην γξαθείν ηνπ δηεπζπληή ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο. 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Σν δάπεδν είλαη βηνκεραληθφ, ηχπνπ Maoron (βιέπε πξνδηαγξαθέο δαπέδνπ 

Α.1.1.1). 

Οη λέεο ηνηρνπνηίεο θαηαζθεπάδνληαη απφ δηάηξεηνπο πιίλζνπο θαη επηρξίνληαη θαη 

ρξσκαηίδνληαη κε πιαζηηθφ ζπαηνπιαξηζηφ.  ηε πιεπξά πνπ βιέπεη πξνο ην 

δηάδξνκν, θαηαζθεπάδεηαη παινζηάζην ζε χςνο απφ 1,20 κ έσο 2,20 κ. 

Η πθηζηάκελε νξνθή ηνπ ρψξνπ, θαζψο θαη ηα εκθαλή ζηνηρεία απφ νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα, αθνχ θαζαξηζηνχλ θαη ζπληεξεζνχλ, ζπαηνπιάξνληαη θαη 

ρξσκαηίδνληαη κε δχν ζηξψζεηο απφ αθξπιηθφ πδαηνδηαιπηφ ηζηκεληφρξσκα. 

Δλδηάκεζα, θαηαζθεπάδεηαη νξνθή απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, πνπ ρξσκαηίδεηαη κε 

δχν ζηξψζεηο απφ αθξπιηθφ πδαηνδηαιπηφ ηζηκεληφρξσκα, θαη πάλσ ζε απηφ θαη ζε 

ειαζηηθέο βάζεηο ζηεξεψλεηαη κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο. 

 

Γ.1.5.1  Απνζήθε 7,60 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Απνζεθεπηηθφο ρψξνο πξνο ρξήζε ηεο δηνίθεζεο. 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Σν εκβαδφλ ηνπ ρψξνπ είλαη 7,60 ηκ θαη είλαη πξνζβάζηκνο κέζσ ηνπ δηαδξφκνπ 

(Γ.1.9.1).  Παξάπιεπξα ηνπ ρψξνπ ππάξρεη δεχηεξνο απνζεθεπηηθφο ρψξνο 

(Γ.1.5.2), ν ρψξνο ησλ γξαθείσλ (Γ.1.2.1), θαη ν ρψξνο ζπλαληήζεσλ (Γ.1.6.1). 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Σν δάπεδν είλαη βηνκεραληθφ, ηχπνπ Maoron (βιέπε πξνδηαγξαθέο δαπέδνπ 

Α.1.1.1), ελψ νη πθηζηάκελεο ηνηρνπνηίεο ζπληεξνχληαη θαη ρξσκαηίδνληαη κε 
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πιαζηηθφ. 

Η πθηζηάκελε νξνθή ηνπ ρψξνπ, θαζψο θαη ηα εκθαλή ζηνηρεία απφ νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα, αθνχ θαζαξηζηνχλ θαη ζπληεξεζνχλ, ζπαηνπιάξνληαη θαη 

ρξσκαηίδνληαη κε δχν ζηξψζεηο απφ αθξπιηθφ πδαηνδηαιπηφ ηζηκεληφρξσκα.  Οη 

λέεο ηνηρνπνηίεο θαηαζθεπάδνληαη απφ δηάηξεηνπο πιίλζνπο θαη επηρξίνληαη θαη 

ρξσκαηίδνληαη κε πιαζηηθφ ζπαηνπιαξηζηφ. 

Δλδηάκεζα, θαηαζθεπάδεηαη νξνθή απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, πνπ ρξσκαηίδεηαη κε 

δχν ζηξψζεηο απφ αθξπιηθφ πδαηνδηαιπηφ ηζηκεληφρξσκα, θαη πάλσ ζε απηφ θαη ζε 

ειαζηηθέο βάζεηο ζηεξεψλεηαη κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο. 

Σα ππάξρνληα κεηαιιηθά θνπθψκαηα απνκαθξχλνληαη θαη αληηθαζίζηαληαη κε λέα 

ζχγρξνλσλ πξνδηαγξαθψλ. 

 

Γ.1.5.2  Απνζήθε 8,00 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Βιέπε Γ.1.5.1 (Απνζήθε). 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Βιέπε Γ.1.5.1 (Απνζήθε). 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Βιέπε Γ.1.5.1 (Απνζήθε). 

 

Γ.1.6.1  Υώξνο ζπλαληήζεωλ - Γ.. 21,00 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Υψξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζπλαληήζεηο θαη παξνπζηάζεηο απφ ην πξνζσπηθφ 

ηεο δηνίθεζεο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Σν εκβαδφλ ηνπ ρψξνπ είλαη 21,00 ηκ θαη είλαη πξνζβάζηκνο κέζσ ηνπ δηαδξφκνπ 

(Γ.1.9.1).  Παξάπιεπξα ηνπ ρψξνπ ππάξρνπλ δχν απνζεθεπηηθνί ρψξνη (Γ.1.5.1, 

Γ.1.5.2), θαη ν ρψξνο ησλ γξαθείσλ (Γ.1.2.1). 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Βιέπε Γ.1.5.1 (Απνζήθε). 
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Γ.1.7.1  Υώξνη πγηεηλήο πξνζωπηθνύ - γπλαηθώλ 10,20 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Απνηεινχλ ηνπο ρψξνπο πγηεηλήο γπλαηθψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ζην ζπγθξφηεκα ηεο 

δηνίθεζεο. 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Σν ζπλνιηθφ εκβαδφλ ηνπ ρψξνπ είλαη 10,20 ηκ θαη είλαη πξνζβάζηκνο κέζσ ηνπ 

δηαδξφκνπ (Γ.1.9.2).  

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Οη ρψξνη πγηεηλήο απνηεινχληαη απφ ηξεηο ρψξνπο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο 

ηνπαιέηεο, θαη έλα πξνζάιακν φπνπ ηνπνζεηνχληαη νη λππηήξεο. 

Η πνηφηεηα θαηαζθεπήο ηνπ ρψξνπ ραξαθηεξίδεηαη πςειή αληίζηνηρε κε ηελ 

πνηφηεηα θαηαζθεπήο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο.  

Σν δάπεδν επηζηξψλεηαη κε θεξακηθά πιαθίδηα δηαζηάζεσλ 20x20 εθ, Α’ πνηφηεηαο. 

Οη εζσηεξηθέο ηνηρνπνηίεο, πνπ θζάλνπλ κέρξη ην χςνο 2.10 κ πάλσ απφ ην ηειηθφ 

δάπεδν, θαη νη πεξηκεηξηθέο ηνηρνπνηίεο επελδχνληαη κε θεξακηθά πιαθίδηα 

δηαζηάζεσλ 20x20 εθ, ελψ θαηαζθεπάδεηαη θαη λέα νξνθή απφ νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα πνπ ζηνθάξεηαη θαη ρξσκαηίδεηαη κε πδξφρξσκα.  Δπάλσ ζηελ νξνθή 

θαη ζε ειαζηηθέο βάζεηο, ηνπνζεηείηαη κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο. 

Όιεο νη ζχξεο είλαη πξεζζαξηζηέο κε κεηαιιηθή θάζα. 

Ο εμνπιηζκφο ηνπ ρψξνπ πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ: 

α. καξκάξηλν, θξεκαζηφ ζηε ηνηρνπνηία, πάγθν κε κέησπν 22 εθ, φπνπ 

ελζσκαηψλνληαη ηξεηο ρσλεπηνί ληπηήξεο.  Η επάλσ επηθάλεηα ηνπ πάγθνπ απέρεη 

90 εθ απφ ην δάπεδν.  ην επάλσ κέξνο ηνπ πάγθνπ πξνζαξκφδεηαη θάζα απφ 

ιεπθφ κάξκαξν χςνπο 15 εθ θαη πάρνπο 15 ρηι.  Η καξκάξηλε θάζα εθαξκφδεηαη 

θαη΄ επζείαλ ζην επίρξηζκα θαη φρη επάλσ ζηα θεξακηθά πιαθίδηα.  

β. ηνπο πάγθνπο, πιάη ζηνλ θάζε ληπηήξα, αλνίγνληαη θαηάιιειεο θπθιηθέο 

νπέο γηα ηε ηνπνζέηεζε κπαηαξηψλ παξνρήο κφλν ςπρξνχ χδαηνο θαη 

ζαπνπλνζεθψλ πγξνχ ζαπνπληνχ.  

γ. Δπάλσ απφ ηνπο ληπηήξεο, θαη ζε χςνο 1.10 κ απφ ην δάπεδν, ζπκκεηξηθά 

σο πξνο ηνπο ληπηήξεο ηνπνζεηνχληαη θαζξέπηεο δηαζηάζεσλ 52x90 εθ ζε 

αλνμείδσην πιαίζην.; 

δ. ην πιάγην ηνίρν, ηνπνζεηείηαη ζηεγλσηήξαο ρεηξφο ζε χςνο 1.20 κ. 

ε. Σξεηο θξεκαζηέο ιεθάλεο απφ ιεπθή παιψδε πνξζειάλε άξηζηεο πνηφηεηαο.  

ζη. Πιάη ζηηο ιεθάλεο θαη ζε χςνο 0.60 κ ηνπνζεηνχληαη ραξηνζήθεο γηα ραξηί 
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ηνπαιέηαο.  

Όια ηα είδε πγηεηλήο είλαη απφ ιεπθή παιψδε πνξζειάλε άξηζηεο πνηφηεηαο. 

Σα ειεθηξηθά είδε θαη είδε θξνπλνπνηίαο (κπαηαξίεο, ρεηξνζηεγλσηήξεο) είλαη 

αξίζηεο πνηφηεηαο, θαιαίζζεηα, κεγάιεο δηάξθεηαο δσήο θαη ζα απαηηνχλ ειάρηζηε 

ζπληήξεζε. 

Σα θεξακηθά πιαθίδηα θαη νιφθιεξνο ν εμνπιηζκφο ζα ηθαλνπνηεί ηνπο ηζρχνληεο 

θαλνληζκνχο ηνπ ΔΛ.Ο.Σ. θαη ηεο Δ.Δ. θαη πξηλ ηελ επηινγή θαη ηνπνζέηεζή ηνπο, 

πξέπεη λα ηχρνπλ ηεο εγθξίζεσο ηνπ αξρηηέθηνλα. 

 

Γ.1.8.1  Υώξνη πγηεηλήο πξνζωπηθνύ - αλδξώλ 9,10 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Απνηεινχλ ηνπο ρψξνπο πγηεηλήο αλδξψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ζην ζπγθξφηεκα ηεο 

δηνίθεζεο. 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Σν ζπλνιηθφ εκβαδφλ ηνπ ρψξνπ είλαη 9,10 ηκ θαη είλαη πξνζβάζηκνο κέζσ ηνπ 

δηαδξφκνπ (Γ.1.9.2).  

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Οη ρψξνη πγηεηλήο απνηεινχληαη απφ δχν ρψξνπο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο ηνπαιέηεο, 

θαη έλα πξνζάιακν φπνπ ηνπνζεηνχληαη νη λππηήξεο. 

Η πνηφηεηα θαηαζθεπήο ηνπ ρψξνπ ραξαθηεξίδεηαη πςειή αληίζηνηρε κε ηελ 

πνηφηεηα θαηαζθεπήο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο.  

Σν δάπεδν επηζηξψλεηαη κε θεξακηθά πιαθίδηα δηαζηάζεσλ 20x20 εθ, Α’ πνηφηεηαο. 

Οη εζσηεξηθέο ηνηρνπνηίεο, πνπ θζάλνπλ κέρξη ην χςνο 2.10 κ πάλσ απφ ην ηειηθφ 

δάπεδν, θαη νη πεξηκεηξηθέο ηνηρνπνηίεο επελδχνληαη κε θεξακηθά πιαθίδηα 

δηαζηάζεσλ 20x20 εθ, ελψ θαηαζθεπάδεηαη θαη λέα νξνθή απφ νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα πνπ ζηνθάξεηαη θαη ρξσκαηίδεηαη κε πδξφρξσκα.  Δπάλσ ζηελ νξνθή 

θαη ζε ειαζηηθέο βάζεηο, ηνπνζεηείηαη κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο. 

Όιεο νη ζχξεο είλαη πξεζζαξηζηέο κε κεηαιιηθή θάζα. 

Ο εμνπιηζκφο ηνπ ρψξνπ πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ: 

α. καξκάξηλν, θξεκαζηφ ζηε ηνηρνπνηία, πάγθν κε κέησπν 22 εθ, φπνπ 

ελζσκαηψλνληαη ηξεηο ρσλεπηνί ληπηήξεο.  Η επάλσ επηθάλεηα ηνπ πάγθνπ απέρεη 

90 εθ απφ ην δάπεδν.  ην επάλσ κέξνο ηνπ πάγθνπ πξνζαξκφδεηαη θάζα απφ 

ιεπθφ κάξκαξν χςνπο 15 εθ θαη πάρνπο 15 ρηι.  Η καξκάξηλε θάζα εθαξκφδεηαη 

θαη΄ επζείαλ ζην επίρξηζκα θαη φρη επάλσ ζηα θεξακηθά πιαθίδηα.  
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β. ηνπο πάγθνπο, πιάη ζηνλ θάζε ληπηήξα, αλνίγνληαη θαηάιιειεο θπθιηθέο 

νπέο γηα ηε ηνπνζέηεζε κπαηαξηψλ παξνρήο κφλν ςπρξνχ χδαηνο θαη 

ζαπνπλνζεθψλ πγξνχ ζαπνπληνχ.  

γ. Δπάλσ απφ ηνπο ληπηήξεο, θαη ζε χςνο 1.10 κ απφ ην δάπεδν, ζπκκεηξηθά 

σο πξνο ηνπο ληπηήξεο ηνπνζεηνχληαη θαζξέπηεο δηαζηάζεσλ 52x90 εθ ζε 

αλνμείδσην πιαίζην.; 

δ. ην πιάγην ηνίρν, ηνπνζεηείηαη ζηεγλσηήξαο ρεηξφο ζε χςνο 1.20 κ. 

ε. Γχν θξεκαζηέο ιεθάλεο απφ ιεπθή παιψδε πνξζειάλε άξηζηεο πνηφηεηαο.  

ζη. Πιάη ζηηο ιεθάλεο θαη ζε χςνο 0.60 κ ηνπνζεηνχληαη ραξηνζήθεο γηα ραξηί 

ηνπαιέηαο.  

Όια ηα είδε πγηεηλήο είλαη απφ ιεπθή παιψδε πνξζειάλε άξηζηεο πνηφηεηαο. 

Σα ειεθηξηθά είδε θαη είδε θξνπλνπνηίαο (κπαηαξίεο, ρεηξνζηεγλσηήξεο) είλαη 

αξίζηεο πνηφηεηαο, θαιαίζζεηα, κεγάιεο δηάξθεηαο δσήο θαη ζα απαηηνχλ ειάρηζηε 

ζπληήξεζε. 

Σα θεξακηθά πιαθίδηα θαη νιφθιεξνο ν εμνπιηζκφο ζα ηθαλνπνηεί ηνπο ηζρχνληεο 

θαλνληζκνχο ηνπ ΔΛ.Ο.Σ. θαη ηεο Δ.Δ. θαη πξηλ ηελ επηινγή θαη ηνπνζέηεζή ηνπο, 

πξέπεη λα ηχρνπλ ηεο εγθξίζεσο ηνπ αξρηηέθηνλα. 

 

Γ.1.9.1  Γηάδξνκνο 4,60 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Δζσηεξηθφο δηάδξνκνο ζην ρψξν ηεο δηνίθεζεο. 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Ο ρψξνο έρεη εκβαδφλ 4,60 ηκ θαη είλαη πξνζβάζηκνο κέζσ ηνπ ρψξνπ ησλ 

γξαθείσλ (Γ.1.2.1).    Ο δηάδξνκνο ζπλδέεη ην ρψξν ησλ γξαθείσλ κε ην ρψξν 

ζπλαληήζεσλ (Γ.1.6.1) θαη ηηο απνζήθεο (Γ.1.5.1, Γ.1.5.2) 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Σν δάπεδν είλαη βηνκεραληθφ, ηχπνπ Maoron (βιέπε πξνδηαγξαθέο δαπέδνπ 

Α.1.1.1), ελψ νη λέεο ηνηρνπνηίεο θαηαζθεπάδνληαη απφ δηάηξεηνπο πιίλζνπο θαη 

επηρξίνληαη θαη ρξσκαηίδνληαη κε πιαζηηθφ ζπαηνπιαξηζηφ. 

.Η πθηζηάκελε νξνθή ηνπ ρψξνπ, θαζψο θαη ηα εκθαλή ζηνηρεία απφ νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα, αθνχ θαζαξηζηνχλ θαη ζπληεξεζνχλ, ζπαηνπιάξνληαη θαη 

ρξσκαηίδνληαη κε δχν ζηξψζεηο απφ αθξπιηθφ πδαηνδηαιπηφ ηζηκεληφρξσκα. 

Δλδηάκεζα, θαηαζθεπάδεηαη νξνθή απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, πνπ ρξσκαηίδεηαη κε 

δχν ζηξψζεηο απφ αθξπιηθφ πδαηνδηαιπηφ ηζηκεληφρξσκα, θαη πάλσ ζε απηφ θαη ζε 
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ειαζηηθέο βάζεηο ζηεξεψλεηαη κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο. 

 

Γ.1.9.2  Γηάδξνκνο 14,60 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Βιέπε Γ.1.9.1 (Γηάδξνκνο). 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Βιέπε Γ.1.9.1 (Γηάδξνκνο). 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Βιέπε Γ.1.9.1 (Γηάδξνκνο). 

     

Γ.2.0.0  ΥΧΡΟΙ ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ 659,40 κ2 

Γ.2.1.1  Βηβιηνπωιείν - Πωιεηήξην 52,10 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Πξφθεηηαη γηα έλα ρψξν κε ηε πξννπηηθή λα ιεηηνπξγεί σο θαηάζηεκα θαη αλ είλαη 

δπλαηφλ σο βηβιηνπσιείν. 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Ο ρψξνο έρεη εκβαδφλ 52,10 ηκ θαη είλαη πξνζβάζηκνο κέζσ ηνπ ρψξνπ εθζέζεσλ 

(Α.1.5.1). 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Σν δάπεδν είλαη βηνκεραληθφ, ηχπνπ Maoron (βιέπε πξνδηαγξαθέο δαπέδνπ 

Α.1.1.1), ελψ νη πθηζηάκελεο ηνηρνπνηίεο ζπληεξνχληαη θαη ρξσκαηίδνληαη κε 

πιαζηηθφ.  Η ελδηάκεζε κε ην ρψξν εθζέζεσλ ηνηρνπνηία θαζαηξείηαη θαη ζηε ζέζε 

ηεο θαηαζθεπάδεηαη παινζηάζην - βηηξίλα πνπ ιεηηνπξγεί θαη σο πξνζήθε.  Σν 

παινζηάζην απηφ θαηαζθεπάδεηαη απφ ηνίρν ζε ηνίρν θαη εθηείλεηαη κέρξη ην χςνο 

ησλ 2.70 κ. 

Η πθηζηάκελε νξνθή ηνπ ρψξνπ, θαζψο θαη ηα εκθαλή ζηνηρεία απφ νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα, αθνχ θαζαξηζηνχλ θαη ζπληεξεζνχλ, ζπαηνπιάξνληαη θαη 

ρξσκαηίδνληαη κε δχν ζηξψζεηο απφ αθξπιηθφ πδαηνδηαιπηφ ηζηκεληφρξσκα. 
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Γ.2.2.1  Βηβιηνζήθε 278,00 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Πξφθεηηαη γηα ην ρψξν πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη σο βηβιηνζήθε κε δπλαηφηεηεο 

ειεθηξνληθήο πιεξνθφξεζεο ησλ αλαγλσζηψλ. 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Ο ρψξνο έρεη εκβαδφλ 278,00 ηκ θαη ρσξνζεηείηαη ζην βνξεηναλαηνιηθφ άθξν ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο.  Η πξφζβαζε ζην ρψξν γίλεηαη απφ ην βφξεην πξναχιην ρψξν θαη 

κέζσ ηνπ ρψξνπ εθζέζεσλ (Α.1.5.1).  Βφξεηα ηνπ ρψξνπ δηακνξθψλεηαη κηθξφο 

απνζεθεπηηθφο ρψξνο (Γ.2.2.2). 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Σν δάπεδν είλαη βηνκεραληθφ, ηχπνπ Maoron (βιέπε πξνδηαγξαθέο δαπέδνπ 

Α.1.1.1), ελψ νη πθηζηάκελεο ηνηρνπνηίεο ζπληεξνχληαη θαη ρξσκαηίδνληαη κε 

πιαζηηθφ.  Η λέα ηνηρνπνηία κεηαμχ ηεο βηβιηνζήθεο θαη ηνπ ρψξνπ απνζήθεπζεο 

θαηαζθεπάδεηαη απφ δηάηξπηνπο πιίλζνπο, επηρξίεηαη θαη ρξσκαηίδεηαη κε πιαζηηθφ 

ζπαηνπιαξηζηφ. 

Η πθηζηάκελε νξνθή ηνπ ρψξνπ, θαζψο θαη ηα εκθαλή ζηνηρεία απφ νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα, αθνχ θαζαξηζηνχλ θαη ζπληεξεζνχλ, ζπαηνπιάξνληαη θαη 

ρξσκαηίδνληαη κε δχν ζηξψζεηο απφ αθξπιηθφ πδαηνδηαιπηφ ηζηκεληφρξσκα. 

ηε βφξεηα φςε, θαηαξγνχληαη ηα πθηζηάκελα ζθαινπάηηα θαη δηακνξθψλεηαη ξάκπα 

γηα ηελ πξφζβαζε αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο. 

 

Γ.2.2.2  Απνζήθε Βηβιηνζήθεο 54,50 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Πξφθεηηαη γηα ρψξν απνζήθεπζεο θαη ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ θεληξηθνχ ππνινγηζηή 

ηεο βηβιηνζήθεο. 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Ο ρψξνο έρεη εκβαδφλ 54,50 ηκ θαη ρσξνζεηείηαη ζην βνξεηναλαηνιηθφ άθξν ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο.  Η πξφζβαζε ζην ρψξν γίλεηαη απφ ηε βηβιηνζήθε (Γ.2.2.1), ηεο 

νπνίαο θαη απνηειεί βνεζεηηθφ ρψξν. 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Σν δάπεδν είλαη βηνκεραληθφ, ηχπνπ Maoron (βιέπε πξνδηαγξαθέο δαπέδνπ 
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Α.1.1.1), ελψ νη πθηζηάκελεο ηνηρνπνηίεο ζπληεξνχληαη θαη ρξσκαηίδνληαη κε 

πιαζηηθφ. 

Η πθηζηάκελε νξνθή ηνπ ρψξνπ, θαζψο θαη ηα εκθαλή ζηνηρεία απφ νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα, αθνχ θαζαξηζηνχλ θαη ζπληεξεζνχλ, ζπαηνπιάξνληαη θαη 

ρξσκαηίδνληαη κε δχν ζηξψζεηο απφ αθξπιηθφ πδαηνδηαιπηφ ηζηκεληφρξσκα. 

 

Γ.2.3.1  Δζηηαηόξην - Καθεηέξηα 168,30 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Υψξνο ν νπνίνο ζα ιεηηνπξγεί σο εζηηαηφξην ή θαθεηέξηα, κε δπλαηφηεηα 

ππνζηήξημεο ησλ εθδειψζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ζπγθξφηεκα. 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Ο ρψξνο έρεη εκβαδφλ 168,30 ηκ θαη ρσξνζεηείηαη ζην λφηην ηκήκα ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο.  Η πξφζβαζε ζην ρψξν γίλεηαη απφ ην λφηην πξναχιην ρψξν θαη 

κέζσ ηνπ ρψξνπ εθζέζεσλ (Α.1.5.1).  Αλαηνιηθά ηνπ ρψξνπ δηακνξθψλεηαη ην 

ζπγθξφηεκα ηεο θνπδίλαο(Γ.2.3.2, Γ.2.4.1) κε ηηο απνζήθεο (Γ.2.3.3, Γ.2.3.4, 

Γ.2.3.5) θαη ηα απνδπηήξηα πξνζσπηθνχ (Γ.2.3.6, Γ.2.3.7, Γ.2.3.8, Γ.2.3.9).  Μέζσ 

ηνπ ρψξνπ εθζέζεσλ, νη ρξήζηεο έρνπλ πξφζβαζε ζηνπο ρψξνπο πγηεηλήο (Γ.3.1.1, 

Γ.3.2.1). 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Σν δάπεδν επηζηξψλεηαη κε θεξακηθά πιαθίδηα 40x40 εθ, ελψ νη πθηζηάκελεο 

εζσηεξηθέο ηνηρνπνηίεο ζπληεξνχληαη θαη ρξσκαηίδνληαη κε πιαζηηθφ. 

Η εμσηεξηθή ηνηρνπνηία θαζαηξείηαη θαη ζηε ζέζε ηεο ηνπνζεηείηαη παινζηάζην ζηελ 

νπνία πξνζαξκφδεηαη δηπιή θξπζηάιιηλε ζχξα ζε κεηαιιηθφ ζθειεηφ.  

Η πθηζηάκελε νξνθή ηνπ ρψξνπ, θαζψο θαη ηα εκθαλή ζηνηρεία απφ νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα, αθνχ θαζαξηζηνχλ θαη ζπληεξεζνχλ, ζπαηνπιάξνληαη θαη 

ρξσκαηίδνληαη κε δχν ζηξψζεηο απφ αθξπιηθφ πδαηνδηαιπηφ ηζηκεληφρξσκα. 

ην βφξεην ηκήκα, κεηαμχ ηνπ εζηηαηφξηνπ θαη ηεο θνπδίλαο, ππάξρεη πξφβιεςε γηα 

ηε ηνπνζέηεζε κπαξ. 

 

Γ.2.3.2  Κνπδίλα 45,70 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Πξφθεηηαη γηα ην ρψξν εηνηκαζίαο θαη παξαζθεπήο ησλ πξνζθεξφκελσλ θαγεηψλ, 

πιχζεο ησλ ζθεπψλ παξαζθεπήο ηνπο, θαζψο θαη ησλ ζθεπψλ ζεξβηξίζκαηνο ηνπ 
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εζηηαηνξίνπ. 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Ο ρψξνο κε κέγεζνο 45,70 ηκ, είλαη πξνζβάζηκνο κέζσ ηνπ δηαδξφκνπ (Γ.2.4.1) 

πνπ απνηειεί θαη ηε θπζηθή ζπλέρεηά θαζψο ηνλ ζπλδέεη κε ηνπο βνεζεηηθνχο 

ρψξνπο ηεο θνπδίλαο, δειαδή ηηο απνζήθεο (Γ.2.3.3, Γ.2.3.4, Γ.2.3.5) θαη ηα 

απνδπηήξηα πξνζσπηθνχ (Γ.2.3.6, Γ.2.3.7, Γ.2.3.8, Γ.2.3.9).  Πξνο βνξά κέζσ ηνπ 

δηαδξφκνπ ππάξρεη έμνδνο πξνο ην λφηην πξναχιην ρψξν φπνπ δηακνξθψλεηαη 

εηδηθφο ρψξνο γηα ηελ πξνζσξηλή θχιαμε απνξξηκκάησλ, ελψ πξνο λφην ν ρψξνο 

ζπλδέεηαη κε ην ρψξν ηνπ εζηηαηνξίνπ.  

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ  

Η πνηφηεηα θαηαζθεπήο ηνπ ρψξνπ ραξαθηεξίδεηαη άξηζηεο πνηφηεηαο.  

Σν δάπεδν επηζηξψλεηαη κε θεξακηθά πιαθίδηα 20x20 εθ κε αληηκηθξνβηαθή 

επίζηξσζε. 

Οη εζσηεξηθέο ηνηρνπνηίεο επελδχνληαη κε θεξακηθά πιαθίδηα 20x20 εθ κε 

αληηκηθξνβηαθή επίζηξσζε, κέρξη ην χςνο ησλ 2,00 κέηξσλ.  Απφ ην χςνο απηφ έσο 

ηελ νξνθή νη ηνηρνπνηίεο ρξσκαηίδνληαη κε πιαζηηθφ ζπαηνπιαξηζηφ. 

ηελ ηνηρνπνηία πνπ ρσξίδεη ηε θνπδίλα απφ ην δηάδξνκν ππάξρεη ε πξφβιεςε γηα ηε 

δηακφξθσζε ζπξίδαο θαη θηηζηνχ πάγθνπ, γηα ηε δηάζεζε ησλ θαγεηψλ θαη ηελ 

επηζηξνθή ησλ πξνο πιχζε ζεξβίηζησλ. 

Η πθηζηάκελε νξνθή ηνπ ρψξνπ, θαζψο θαη ηα εκθαλή ζηνηρεία απφ νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα, αθνχ θαζαξηζηνχλ θαη ζπληεξεζνχλ, ζπαηνπιάξνληαη θαη 

ρξσκαηίδνληαη κε δχν ζηξψζεηο απφ αθξπιηθφ πδαηνδηαιπηφ ηζηκεληφρξσκα. 

Ο εμαεξηζκφο ηνπ ρψξνπ επηηπγράλεηαη κέζσ εηδηθψλ δηαηάμεσλ ζχκθσλα κε ηε 

κεραλνινγηθή κειέηε. 

ην ρψξν ζα ηνπνζεηεζνχλ κφλν νη απνιήμεηο ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο, απνρέηεπζεο 

θαη εμαεξηζκνχ.  Ο ρψξνο ζα παξαδνζεί ζηνλ εξγνδφηε άδεηνο ρσξίο εμνπιηζκφ, 

νχησο ψζηε λα ππάξρεη ε επρέξεηα θαη επειημία ζην δηαρεηξηζηή ηνπ εζηηαηνξίνπ λα 

ζρεδηάζεη ηελ νξγάλσζε ηεο θνπδίλαο θαη λα δηακνξθψζεη ην ρψξν ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ. 

 

Γ.2.3.3  Απνζήθε 4,70 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Απνζεθεπηηθφο ρψξνο πξνο ρξήζε ηεο θνπδίλαο. 
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ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Ο ρψξνο κε εκβαδφλ 4,70 ηκ εληάζζεηαη κέζα ζην ζπγθξφηεκα ηεο θνπδίλαο.  Δίλαη 

πξνζβάζηκνο κέζα απφ ην δηάδξνκν (Γ.2.3.3), ζε άκεζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο 

απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο (Γ.2.3.4, Γ.2.3.5) θαη ηνπο ρψξνπο πγηεηλήο πξνζσπηθνχ 

(Γ.2.3.6, Γ.2.3.7, Γ.2.3.8, Γ.2.3.9). 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Σν δάπεδν επηζηξψλεηαη κε θεξακηθά πιαθίδηα 20x20 εθ κε αληηκηθξνβηαθή 

επίζηξσζε. 

Οη εζσηεξηθέο ηνηρνπνηίεο επελδχνληαη κε θεξακηθά πιαθίδηα 20x20 εθ κε 

αληηκηθξνβηαθή επίζηξσζε, κέρξη ην χςνο ησλ 2,00 κέηξσλ.  Απφ ην χςνο απηφ έσο 

ηελ νξνθή νη ηνηρνπνηίεο ρξσκαηίδνληαη κε πιαζηηθφ ζπαηνπιαξηζηφ. 

Η πθηζηάκελε νξνθή ηνπ ρψξνπ, θαζψο θαη ηα εκθαλή ζηνηρεία απφ νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα, αθνχ θαζαξηζηνχλ θαη ζπληεξεζνχλ, ζπαηνπιάξνληαη θαη 

ρξσκαηίδνληαη κε δχν ζηξψζεηο απφ αθξπιηθφ πδαηνδηαιπηφ ηζηκεληφρξσκα. 

 

Γ.2.3.4  Απνζήθε 5,00 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Βιέπε Γ.2.3.3 (Απνζήθε) 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Βιέπε Γ.2.3.3 (Απνζήθε) 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Βιέπε Γ.2.3.3 (Απνζήθε) 

 

Γ.2.3.5  Απνζήθε 2,10 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Βιέπε Γ.2.3.3 (Απνζήθε) 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Βιέπε Γ.2.3.3 (Απνζήθε) 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Βιέπε Γ.2.3.3 (Απνζήθε) 
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Γ.2.3.6  Απνδπηήξηα Γπλαηθώλ 6,70 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

ηα απνδπηήξηα ην πξνζσπηθφ αιιάδεη ξνχρα ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο 

ηνπ. 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Ο ρψξνο κε εκβαδφλ 6,70 ηκ εληάζζεηαη κέζα ζην ζπγθξφηεκα ηεο θνπδίλαο.  Δίλαη 

πξνζβάζηκνο κέζα απφ ην δηάδξνκν (Γ.2.3.3), θαη ζε άκεζε ζρέζε κε ηνπο 

ππφινηπνπο ρψξνπο πγηεηλήο πξνζσπηθνχ (Γ.2.3.7, Γ.2.3.8, Γ.2.3.9), θαη ηνπο 

απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο (Γ.2.3.3, Γ.2.3.4, Γ.2.3.5).  ην ρψξν δηακνξθψλεηαη 

μερσξηζηή είζνδνο πνπ νδεγεί ζην WC πξνζσπηθνχ (Γ.2.3.7). 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Σν δάπεδν επηζηξψλεηαη κε θεξακηθά πιαθίδηα δηαζηάζεσλ 20x20 εθ, Α’ πνηφηεηαο.  

Οη ηνίρνη επελδχνληαη κε θεξακηθά πιαθίδηα δηαζηάζεσλ 20x20 εθ, ελψ ε νξνθή 

ζηνθάξεηαη θαη ρξσκαηίδεηαη κε πδξφρξσκα. 

Ο εμνπιηζκφο πεξηιακβάλεη εξκάξηα απνζήθεπζεο ξνπρηζκνχ. 

 

Γ.2.3.7  WC γπλαηθώλ 3,70 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Σν WC ησλ απνδπηεξίσλ παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Σν εκβαδφλ ηνπ ρψξνπ είλαη 3.70 ηκ.  Ο ρψξνο δηακνξθψλεηαη δίπια ζηα 

απνδπηήξηα γπλαηθψλ (Γ.2.3.6), ηνπ νπνίνπ θαη ζπκπιεξψλεη ηε ιεηηνπξγία. 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Σν δάπεδν επηζηξψλεηαη κε θεξακηθά πιαθίδηα δηαζηάζεσλ 20x20 εθ. 

Οη ηνίρνη επελδχνληαη κε θεξακηθά πιαθίδηα δηαζηάζεσλ 20x20 εθ. 

Ο εμνπιηζκφο ηνπ ρψξνπ πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ: 

α. Νηπηήξα απφ ιεπθή παιψδε πνξζειάλε άξηζηεο πνηφηεηαο.  Η επάλσ 

επηθάλεηα ηνπ ληπηήξα απέρεη 85 εθ απφ ην δάπεδν.   

β. ην ληπηήξα ηνπνζεηείηαη αλνμείδσηε ζεξκνκηθηηθή κπαηαξία.  
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γ. Δπάλσ απφ ην ληπηήξα, θαη ζε χςνο 1.10 κ απφ ην δάπεδν, ηνπνζεηείηαη 

θαζξέπηεο 52x90 εθ ζε αλνμείδσην πιαίζην. 

δ. Κξεκαζηή ιεθάλε απφ ιεπθή παιψδε πνξζειάλε άξηζηεο πνηφηεηαο. 

ε. Νηνπζηέξα απφ ιεπθή παιψδε πνξζειάλε άξηζηεο πνηφηεηαο. 

ζη. ην ηνίρν ζε χςνο 1.50 κ απφ ην δάπεδν, ηνπνζεηείηαη δηπιφο γάληδνο γηα 

ηελ θξέκαζε πεηζεηψλ. 

Ο εμαεξηζκφο ηνπ ρψξνπ επηηπγράλεηαη κέζσ εηδηθψλ δηαηάμεσλ ζχκθσλα κε ηε 

κεραλνινγηθή κειέηε. 

 

Γ.2.3.8  Απνδπηήξηα Αλδξώλ 7,10 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Βιέπε Γ.2.3.6 (Απνδπηήξηα Γπλαηθψλ) 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Βιέπε Γ.2.3.6 (Απνδπηήξηα Γπλαηθψλ) 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Βιέπε Γ.2.3.6 (Απνδπηήξηα Γπλαηθψλ) 

 

Γ.2.3.9  WC αλδξώλ 3,90 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Βιέπε Γ.2.3.7 (WC Γπλαηθψλ) 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Βιέπε Γ.2.3.7 (WC Γπλαηθψλ) 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Βιέπε Γ.2.3.7 (WC Γπλαηθψλ) 

 

Γ.2.4.1  Γηάδξνκνο 27,60 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Δζσηεξηθφο δηάδξνκνο επηθνηλσλίαο ησλ ρψξσλ ζην ζπγθξφηεκα ηεο θνπδίλαο. 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 
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Ο ρψξνο κε εκβαδφλ 27,60 ηκ εληάζζεηαη κέζα ζην ζπγθξφηεκα ηεο θνπδίλαο.  Δίλαη 

πξνζβάζηκνο απφ ην λφηην πξναχιην ρψξν θαη απφ ην ρψξν ηνπ εζηηαηνξίνπ 

(Γ.2.3.1).  Ο δηάδξνκνο ζπλδέεη ην θχξην ρψξν ηεο θνπδίλαο (Γ.2.3.2) κε ηνπο 

απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο (Γ.2.3.3, Γ.2.3.4, Γ.2.3.5) θαη ηνπο ρψξνπο πγηεηλήο 

πξνζσπηθνχ (Γ.2.3.6, Γ.2.3.7, Γ.2.3.8, Γ.2.3.9). 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Σν δάπεδν θαη νη ηνίρνη επελδχνληαη κε θεξακηθά πιαθίδηα 20x20 εθ κε 

αληηκηθξνβηαθή επίζηξσζε. 

Η πθηζηάκελε νξνθή ηνπ ρψξνπ, θαζψο θαη ηα εκθαλή ζηνηρεία απφ νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα, αθνχ θαζαξηζηνχλ θαη ζπληεξεζνχλ, ζπαηνπιάξνληαη θαη 

ρξσκαηίδνληαη κε δχν ζηξψζεηο απφ αθξπιηθφ πδαηνδηαιπηφ ηζηκεληφρξσκα. 

 

Γ.3.0.0  ΥΧΡΟΙ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΚΟΙΝΟΤ 82,80 κ2 

Οη ρψξνη πγηεηλήο θνηλνχ ιεηηνπξγνχλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα πνπ ην θηήξην παξακέλεη 

αλνηθηφ, θαζψο είλαη ζρεδηαζκέλνη λα εμππεξεηνχλ φινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο.  Γηα ηελ άλεζε ηνπ θνηλνχ νη ρψξνη πγηεηλήο ρσξνζεηνχληαη θεληξηθά 

ζην ζπγθξφηεκα, δηαζέηνληαο μερσξηζηνχο ρψξνπο πγηεηλήο γηα ηνπο άληξεο θαη ηηο 

γπλαίθεο, θαζψο θαη μερσξηζηά WC γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. 

 

Γ.3.1.1  Υώξνη πγηεηλήο θνηλνύ - γπλαηθώλ 29,20 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Οη ρψξνη πγηεηλήο γπλαηθψλ είλαη ν ρψξνο φπνπ ηνπνζεηνχληαη νη ληπηήξεο θαη 

απνηειεί ηε ζπλέρεηα ησλ WC γπλαηθψλ, ζπλδένληαο ηα ηειεπηαία κε ην θνπαγηέ.  

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Ο ρψξνο δηακνξθψλεηαη θεληξηθά ηνπ ζπγθξνηήκαηνο.  Η πξφζβαζε ζε απηφλ 

γίλεηαη κέζσ ηνπ εζσηεξηθνχ δηαδξφκνπ (Γ.3.5.1) πνπ απνηειεί θαη ηελ είζνδν ζε 

φινπο ηνπο ρψξνπο πγηεηλήο. Η θαζαξή επηθάλεηα ηνπ ρψξνπ είλαη 29,20 ηκ 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Σν δάπεδν επηζηξψλεηαη κε θεξακηθά πιαθίδηα δηαζηάζεσλ 20x20 εθ, Α’ πνηφηεηαο. 

Οη ηνηρνπνηίεο επελδχνληαη κε θεξακηθά πιαθίδηα δηαζηάζεσλ 20x20 εθ ελψ ε νξνθή 

ζηνθάξεηαη θαη ρξσκαηίδεηαη κε πδξφρξσκα.  Δλδηάκεζα ηνπνζεηείηαη ςεπδνξνθή 

απφ άλζπγξε γπςνζαλίδα ζε κεηαιιηθφ ζθειεηφ. 
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Ο εμνπιηζκφο ηνπ ρψξνπ πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ: 

α. δχν καξκάξηλνπο, θξεκαζηνχο ζηε ηνηρνπνηία, πάγθνπο κε κέησπν 22 εθ, 

φπνπ ελζσκαηψλνληαη ζπλνιηθά νθηψ ρσλεπηνί ληπηήξεο.  Η επάλσ επηθάλεηα ησλ 

πάγθσλ απέρεη 90 εθ απφ ην δάπεδν.  ην επάλσ κέξνο ηνπ πάγθνπ πξνζαξκφδεηαη 

θάζα απφ ιεπθφ κάξκαξν χςνπο 15 εθ θαη πάρνπο 15 ρηι.  Η καξκάξηλε θάζα 

εθαξκφδεηαη θαη΄ επζείαλ ζην επίρξηζκα θαη φρη επάλσ ζηα θεξακηθά πιαθίδηα.  

β. ηνπο πάγθνπο, πιάη ζηνλ θάζε ληπηήξα, αλνίγνληαη θαηάιιειεο θπθιηθέο 

νπέο γηα ηε ηνπνζέηεζε κπαηαξηψλ παξνρήο κφλν ςπρξνχ χδαηνο θαη 

ζαπνπλνζεθψλ πγξνχ ζαπνπληνχ.  

γ. Δπάλσ απφ ηνπο ληπηήξεο, θαη ζε χςνο 1.10 κ απφ ην δάπεδν, ζπκκεηξηθά 

σο πξνο ηνπο ληπηήξεο ηνπνζεηνχληαη θαζξέπηεο δηαζηάζεσλ 52x90 εθ ζε 

αλνμείδσην πιαίζην. 

δ. ηνπο ηνίρνπο, ζε ζεκεία ζχκθσλα κε ηα αξρηηεθηνληθά ζρέδηα, 

ηνπνζεηνχληαη ζηεγλσηήξεο ρεηξφο ζε χςνο 1.20 κ. 

Όια ηα είδε πγηεηλήο είλαη απφ ιεπθή παιψδε πνξζειάλε άξηζηεο πνηφηεηαο. 

Σα ειεθηξηθά είδε θαη είδε θξνπλνπνηίαο (κπαηαξίεο, ρεηξνζηεγλσηήξεο) είλαη 

αξίζηεο πνηφηεηαο, θαιαίζζεηα, κεγάιεο δηάξθεηαο δσήο θαη ζα απαηηνχλ ειάρηζηε 

ζπληήξεζε. 

Σα θεξακηθά πιαθίδηα θαη νιφθιεξνο ν εμνπιηζκφο ζα ηθαλνπνηεί ηνπο ηζρχνληεο 

θαλνληζκνχο ηνπ ΔΛ.Ο.Σ. θαη ηεο Δ.Δ. θαη πξηλ ηελ επηινγή θαη ηνπνζέηεζή ηνπο, 

πξέπεη λα ηχρνπλ ηεο εγθξίζεσο ηνπ αξρηηέθηνλα. 

Ο θσηηζκφο ηνπ ρψξνπ εμαζθαιίδεηαη κε θσηηζηηθά αλαξηεκέλα ζηε ςεπδνξνθή 

ζχκθσλα κε ηε κεραλνινγηθή κειέηε. 

 

Γ.3.1.2 - Γ.3.1.13  WC γπλαηθώλ 18,00 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Σα WC γπλαηθψλ είλαη νη ρψξνη πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνπο ηδηαίηεξνπο ρψξνπο 

εμππεξέηεζεο ησλ γπλαηθψλ.  

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Σα WC γπλαηθψλ βξίζθνληαη ζην θεληξηθφ ηκήκα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, ζπλδεφκελα κε 

ην ρψξν πγηεηλήο πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο ληπηήξεο (Γ.3.1.1).  ηηο δχν 

αληηδηακεηξηθέο πιεπξέο ησλ WC βξίζθνληαη νi δηάδξνκνi επίζθεςεο κερ/θψλ 

εγθαηαζηάζεσλ (Γ.4.1.2, Γ.4.1.3).  Η θαζαξή επηθάλεηα ησλ ρψξσλ είλαη 18,00 ηκ. 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 
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ηα WC γπλαηθψλ δηακνξθψλνληαη δχν κπαηαξίεο απφ έμη WC.  Η πνηφηεηα 

θαηαζθεπήο ηνπ ρψξνπ ραξαθηεξίδεηαη πςειή, αληίζηνηρε κε ηελ πνηφηεηα 

θαηαζθεπήο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο.  

Σν δάπεδν επηζηξψλεηαη κε θεξακηθά πιαθίδηα δηαζηάζεσλ 20x20 εθ, Α’ πνηφηεηαο. 

Οη εζσηεξηθέο ηνηρνπνηίεο, πνπ θζάλνπλ κέρξη ην χςνο 2.10 κ πάλσ απφ ην ηειηθφ 

δάπεδν, θαη νη εμσηεξηθέο ηνηρνπνηίεο επελδχνληαη κε θεξακηθά πιαθίδηα δηαζηάζεσλ 

20x20 εθ, ελψ ε ππάξρνπζα νξνθή ζηνθάξεηαη θαη ρξσκαηίδεηαη κε πδξφρξσκα. 

Ο εμνπιηζκφο ηνπ ρψξνπ πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ: 

α. Γψδεθα θξεκαζηέο ιεθάλεο απφ ιεπθή παιψδε πνξζειάλε άξηζηεο 

πνηφηεηαο.  

β. Πιάη ζηηο ιεθάλεο θαη ζε χςνο 0.60 κ ηνπνζεηνχληαη ραξηνζήθεο γηα ραξηί 

ηνπαιέηαο.  

Σα θεξακηθά πιαθίδηα θαη νιφθιεξνο ν εμνπιηζκφο ζα ηθαλνπνηεί ηνπο ηζρχνληεο 

θαλνληζκνχο ηνπ ΔΛΟΣ θαη ηεο Δ.Δ. θαη πξηλ ηελ επηινγή θαη ηνπνζέηεζή ηνπο, 

πξέπεη λα ηχρνπλ ηεο εγθξίζεσο ηνπ αξρηηέθηνλα. 

Ο θσηηζκφο ηνπ ρψξνπ εμαζθαιίδεηαη κε θσηηζηηθά αλαξηεκέλα ζηε ςεπδνξνθή 

ζχκθσλα κε ηε κεραλνινγηθή κειέηε. 

 

Γ.3.2.1  Υώξνη πγηεηλήο θνηλνύ - αλδξώλ 26,10 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Βιέπε Γ.3.2.1 (Υψξνη πγηεηλήο θνηλνχ - γπλαηθψλ) 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Βιέπε Γ.3.2.1 (Υψξνη πγηεηλήο θνηλνχ - γπλαηθψλ) 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Σν δάπεδν επηζηξψλεηαη κε θεξακηθά πιαθίδηα δηαζηάζεσλ 20x20 εθ, Α’ πνηφηεηαο. 

Οη ηνηρνπνηίεο επελδχνληαη κε θεξακηθά πιαθίδηα δηαζηάζεσλ 20x20 εθ ελψ ε νξνθή 

ζηνθάξεηαη θαη ρξσκαηίδεηαη κε πδξφρξσκα.  Δλδηάκεζα ηνπνζεηείηαη ςεπδνξνθή 

απφ άλζπγξε γπςνζαλίδα ζε κεηαιιηθφ ζθειεηφ. 

Ο εμνπιηζκφο ηνπ ρψξνπ πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ: 

α. καξκάξηλν, θξεκαζηφ ζηε ηνηρνπνηία, πάγθν κε κέησπν 22 εθ, φπνπ 

ελζσκαηψλνληαη ζπλνιηθά πέληε ρσλεπηνί ληπηήξεο.  Η επάλσ επηθάλεηα ηνπ 

πάγθνπ απέρεη 90 εθ απφ ην δάπεδν.  ην επάλσ κέξνο ηνπ πάγθνπ πξνζαξκφδεηαη 

θάζα απφ ιεπθφ κάξκαξν χςνπο 15 εθ θαη πάρνπο 15 ρηι.  Η καξκάξηλε θάζα 

εθαξκφδεηαη θαη΄ επζείαλ ζην επίρξηζκα θαη φρη επάλσ ζηα θεξακηθά πιαθίδηα.  
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β. ην πάγθν, πιάη ζηνλ θάζε ληπηήξα, αλνίγνληαη θαηάιιειεο θπθιηθέο νπέο γηα 

ηε ηνπνζέηεζε κπαηαξηψλ παξνρήο κφλν ςπρξνχ χδαηνο θαη ζαπνπλνζεθψλ πγξνχ 

ζαπνπληνχ.  

γ. Δπάλσ απφ ηνπο ληπηήξεο, θαη ζε χςνο 1.10 κ απφ ην δάπεδν, ζπκκεηξηθά 

σο πξνο ηνπο ληπηήξεο ηνπνζεηνχληαη θαζξέπηεο δηαζηάζεσλ 52x90 εθ ζε 

αλνμείδσην πιαίζην. 

δ. ηνπο ηνίρνπο, ζε ζεκεία ζχκθσλα κε ηα αξρηηεθηνληθά ζρέδηα, 

ηνπνζεηνχληαη ζηεγλσηήξεο ρεηξφο ζε χςνο 1.20 κ. 

ε. Μία ζεηξά απφ έμη νπξεηήξηα απφ ιεπθή παιψδε πνξζειάλε. 

Όια ηα είδε πγηεηλήο είλαη απφ ιεπθή παιψδε πνξζειάλε άξηζηεο πνηφηεηαο. 

Σα ειεθηξηθά είδε θαη είδε θξνπλνπνηίαο (κπαηαξίεο, ρεηξνζηεγλσηήξεο) είλαη 

αξίζηεο πνηφηεηαο, θαιαίζζεηα, κεγάιεο δηάξθεηαο δσήο θαη ζα απαηηνχλ ειάρηζηε 

ζπληήξεζε. 

Σα θεξακηθά πιαθίδηα θαη νιφθιεξνο ν εμνπιηζκφο ζα ηθαλνπνηεί ηνπο ηζρχνληεο 

θαλνληζκνχο ηνπ ΔΛ.Ο.Σ. θαη ηεο Δ.Δ. θαη πξηλ ηελ επηινγή θαη ηνπνζέηεζή ηνπο, 

πξέπεη λα ηχρνπλ ηεο εγθξίζεσο ηνπ αξρηηέθηνλα. 

Ο θσηηζκφο ηνπ ρψξνπ εμαζθαιίδεηαη κε θσηηζηηθά αλαξηεκέλα ζηε ςεπδνξνθή 

ζχκθσλα κε ηε κεραλνινγηθή κειέηε. 

 

Γ.3.2.2 – Γ.3.2.11  WC αλδξώλ 15,00 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Βιέπε Γ.3.2.2 (WC - γπλαηθψλ) 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Βιέπε Γ.3.2.2 (WC - γπλαηθψλ) 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Βιέπε Γ.3.2.2 (WC - γπλαηθψλ) 

 

Γ.3.3.1  Υώξνο πγηεηλήο ΑκΔΑ 5,50 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Οη ρψξνη πγηεηλήο ΑκΔΑ είλαη ρψξνη κε εηδηθέο πξνδηαγξαθέο γηα ρξήζε θαη απφ 

άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο.  

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 
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Ο ρψξνο ηνπνζεηείηαη ζην αλαηνιηθφ άθξν ησλ ρψξσλ πγηεηλήο κε πξφζβαζε απφ 

ηνλ εζσηεξηθφ δηάδξνκν (Γ.3.5.1), θαη δίπια ζην WC AMEA (Γ.3.3.2).  Η θαζαξή 

επηθάλεηα ηνπ ρψξνπ είλαη 6,75 ηκ. 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Η πνηφηεηα θαηαζθεπήο ηνπ ρψξνπ ραξαθηεξίδεηαη πςειή, αληίζηνηρε κε ηελ 

πνηφηεηα θαηαζθεπήο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, ελψ νη πξνδηαγξαθέο εκβαδνχ θαη 

εμνπιηζκνχ είλαη ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία θαη ηα πξφηππα ηεο Δ.Δ.  

Η ζχξα εηζφδνπ είλαη πξεζζαξηζηή θαη ην πιάηνο ηεο 1.10 κ. 

Σν δάπεδν επηζηξψλεηαη κε θεξακηθά πιαθίδηα δηαζηάζεσλ 20x20 εθ, Α’ πνηφηεηαο. 

Οη ηνίρνη επελδχνληαη κε θεξακηθά πιαθίδηα δηαζηάζεσλ 20x20 εθ, ελψ ε 

ππάξρνπζα νξνθή ζηνθάξεηαη θαη ρξσκαηίδεηαη κε πδξφρξσκα.  Δλδηάκεζα, 

ηνπνζεηείηαη ςεπδνξνθή απφ άλζπγξε γπςνζαλίδα ζε κεηαιιηθφ ζθειεηφ. 

Ο εμνπιηζκφο ηνπ ρψξνπ πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ: 

α. Νηπηήξα απφ ιεπθή παιψδε πνξζειάλε άξηζηεο πνηφηεηαο θαη εηδηθψλ 

πξνδηαγξαθψλ γηα ρξήζε απφ ΑΜΔΑ.  Η επάλσ επηθάλεηα ηνπ ληπηήξα απέρεη 65 εθ 

απφ ην δάπεδν.   

β. ην ληπηήξα ηνπνζεηείηαη κπαηαξία παξνρήο κφλν ςπρξνχ χδαηνο.  

γ. Δπάλσ απφ ην ληπηήξα, θαη ζε χςνο 0.95 κ απφ ην δάπεδν, ζπκκεηξηθά σο 

πξνο ηνλ άμνλα ηνπ ληπηήξα ηνπνζεηείηαη θαζξέπηεο δηαζηάζεσλ 52x90 εθ ζε 

αλνμείδσην πιαίζην. 

δ. ηε κία πιεπξά ηνπ ληπηήξα επάλσ ζηε ηνηρνπνηία θαη ζε χςνο 1.00 κ 

πξνζαξκφδνληαη ζηεγλσηήξαο ρεηξψλ θαη ζαπνπλνζήθε πγξνχ ζαπνπληνχ. 

ε. Η ιεθάλε είλαη απφ ιεπθή παιψδε πνξζειάλε άξηζηεο πνηφηεηαο.  Η αμνληθή 

απφζηαζε ηεο ιεθάλεο απφ ηε κία ηνηρνπνηία είλαη 50 εθ.  

ζη.  Σνπνζεηεκέλνη πάλσ ζηε ηνηρνπνηία, πίζσ θαη πιάη απφ ηε ιεθάλε 

ππάξρνπλ νξηδφληηεο θαη θάζεηεο ρεηξνιαβέο απφ αλνμείδσηνπο ζσιήλεο ζχκθσλα 

κε ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο. 

Σα ειεθηξηθά είδε θαη είδε θξνπλνπνηίαο (κπαηαξίεο, ρεηξνζηεγλσηήξεο) είλαη 

αξίζηεο πνηφηεηαο, θαιαίζζεηα, κεγάιεο δηάξθεηαο δσήο θαη ζα απαηηνχλ ειάρηζηε 

ζπληήξεζε. 

Σα θεξακηθά πιαθίδηα θαη νιφθιεξνο ν εμνπιηζκφο ζα ηθαλνπνηεί ηνπο ηζρχνληεο 

θαλνληζκνχο ηνπ ΔΛΟΣ θαη ηεο Δ.Δ. θαη πξηλ ηελ επηινγή θαη ηνπνζέηεζή ηνπο, 

πξέπεη λα ηχρνπλ ηεο εγθξίζεσο ηνπ αξρηηέθηνλα. 

Ο θσηηζκφο ηνπ ρψξνπ εμαζθαιίδεηαη κε θσηηζηηθά αλαξηεκέλα ζηε ςεπδνξνθή 

ζχκθσλα κε ηε κεραλνινγηθή κειέηε. 
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Γ.3.3.2  Υώξνο πγηεηλήο ΑκΔΑ 5,80 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Βιέπε παξαπάλσ ρψξν Γ.3.3.1 (Υψξνο πγηεηλήο ΑκΔΑ) 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Βιέπε παξαπάλσ ρψξν Γ.3.3.1 (Υψξνο πγηεηλήο ΑκΔΑ) 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Βιέπε παξαπάλσ ρψξν Γ.3.3.1 (Υψξνο πγηεηλήο ΑκΔΑ) 

 

Γ.3.4.1  Υώξνο Καζαξηζηξηώλ 4,20 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Δίλαη ν ρψξνο θχιαμεο ησλ εηδψλ θαζαξηζκνχ θαη πιχζεο ηνπ εμνπιηζκνχ, γηα ηνπο 

ρψξνπο πγηεηλήο θνηλνχ. 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Ο ρψξνο έρεη εκβαδφλ 4.20 ηκ θαη βξίζθεηαη ζην ζπγθξφηεκα ησλ ρψξσλ πγηεηλήο 

θνηλνχ.  Η πξφζβαζε πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ εζσηεξηθνχ δηαδξφκνπ (Γ.3.5.1), 

ελψ γεηηληάδεη κε ην ρψξν ειέγρνπ απνρεηεχζεσλ (Γ.4.1.1) θαη ην ρψξν πγηεηλήο 

αλδξψλ (Γ.3.2.1). 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Σν δάπεδν επηζηξψλεηαη κε θεξακηθά πιαθίδηα δηαζηάζεσλ 20x20 εθ, Α’ πνηφηεηαο.  

Οη ηνίρνη επελδχνληαη κε θεξακηθά πιαθίδηα δηαζηάζεσλ 20x20 εθ, ελψ ε νξνθή 

ζηνθάξεηαη θαη ρξσκαηίδεηαη κε πδξφρξσκα. 

Η εμσηεξηθή ζχξα είλαη πξεζαξηζηή. 

Ο εμνπιηζκφο πεξηιακβάλεη εξκάξηα απνζήθεπζεο εηδψλ πιχζεο θαη πγηεηλήο, 

γνχξλα απφ παιψδε ιεπθή πνξζειάλε θαη κπαηαξία παξνρήο κφλν ςπρξνχ χδαηνο. 

 

Γ.3.5.1  Γηάδξνκνο 25,20 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Δζσηεξηθφο δηάδξνκνο ζην ζπγθξφηεκα ησλ ρψξσλ πγηεηλήο θνηλνχ πνπ εμαζθαιίδεη 

ηελ πξφζβαζε ζηνπο θαηά πεξίπησζε ρψξνπο. 
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ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Ο ρψξνο έρεη εκβαδφλ 25.20 ηκ θαη βξίζθεηαη ζην ζπγθξφηεκα ησλ ρψξσλ πγηεηλήο 

θνηλνχ.  Η πξφζβαζε πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ ρψξνπ εθζέζεσλ (Α.1.5.1), θαη 

ζπλδέεη ηνπο ρψξνπο πγηεηλήο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ (Γ.3.1.1, Γ.3.1.2), ηα WC ΑκΔΑ 

(Γ.3.3.1, Γ.3.3.2), ην ρψξν ησλ θαζαξηζηψλ (Γ.3.4.1) θαη ηνπο ρψξνπο ειέγρνπ ησλ 

απνρεηεχζεσλ (Γ.4.1.1, Γ.4.1.2, Γ.4.1.3) 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Σν δάπεδν επηζηξψλεηαη κε θεξακηθά πιαθίδηα δηαζηάζεσλ 20x20 εθ, Α’ πνηφηεηαο.  

Οη ηνίρνη νη πθηζηάκελεο ηνηρνπνηίεο ζπληεξνχληαη θαη ρξσκαηίδνληαη κε πιαζηηθφ, 

ελψ ε νξνθή ζηνθάξεηαη θαη ρξσκαηίδεηαη κε πδξφρξσκα. 

Η εμσηεξηθή δηπιή ζχξα είλαη πξεζαξηζηή. 

 

     

Γ.4.0.0  ΥΧΡΟΙ Η/Μ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

Γ.4.1.1, Γ.4.1.2, Γ.4.1.3  Υώξνο ειέγρνπ απνρεηεύζεωλ 25,80 κ2 

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Μεραλνινγηθνί δηάδξνκνη γηα ηελ επίζθεςε θαη ζπληήξεζε ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο 

θαη απνρέηεπζεο ηνπ WC. 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Οη ρψξνη, κε εκβαδφλ 10,60 ηκ Γ.4.11, 8,00 ηκ ν Γ.4.1.2, θαη 7,20 ηκ ν Γ.4.1.3, 

πεξηκεηξηθά ησλ WC γπλαηθψλ (Γ.3.1.1) θαη αλδξψλ (Γ.3.2.1).  Η πξφζβαζε ζε 

απηνχο γίλεηαη κέζσ ηνπ εζσηεξηθνχ δηαδξφκνπ (Γ.3.5.1). 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Σν δάπεδν, πνπ είλαη ππνβηβαζκέλν θαηά 20 εθ απφ ην δάπεδν ησλ WC ζηα ζεκεία 

φπνπ εμππεξεηείηαη ην απνρεηεπηηθφ δίθηπν ησλ ιεθαλψλ, είλαη βηνκεραληθφ, ηχπνπ 

Maoron (βιέπε πξνδηαγξαθέο δαπέδνπ Α.1.1.1), ελψ νη πθηζηάκελεο ηνηρνπνηίεο 

ζπληεξνχληαη θαη ρξσκαηίδνληαη κε πιαζηηθφ.  ηελ επαθή ηνπ δαπέδνπ κε ηηο 

ηνηρνπνηίεο δεκηνπξγείηαη θακπχιν ζνβαηεπί απφ ζθπξφδεκα. 

Η πθηζηάκελε νξνθή ηνπ ρψξνπ, θαζψο θαη ηα εκθαλή ζηνηρεία απφ νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα, αθνχ θαζαξηζηνχλ θαη ζπληεξεζνχλ, ζπαηνπιάξνληαη θαη 

ρξσκαηίδνληαη κε δχν ζηξψζεηο απφ αθξπιηθφ πδαηνδηαιπηφ ηζηκεληφρξσκα. 
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Ο ρψξνο θσηίδεηαη απφ ιάκπεο θζνξηζκνχ ζχκθσλα κε ηελ ειεθηξνινγηθή κειέηε. 

 

Δ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΙ ΥΧΡΟΙ 

Σν κηθξφ απηφλνκν θηίξην πνπ βξίζθεηαη ζην βφξεην πξναχιην, πξνβιέπεηαη λα 

ιεηηνπξγήζεη σο ζηαζκφο πιεξνθφξεζεο θνηλνχ θαη πσιεηήξην εηζηηεξίσλ. 

Σαπηφρξνλα ζα ζηεγάδνληαη βνεζεηηθέο ιεηηνπξγίεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ κφληκνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο (ζπληεξεηψλ, θεπνπξνχ θαη αζθάιεηαο).  Η κειέηε 

ηνπ θηεξίνπ είλαη εθηφο αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο κειέηεο.  

Ο βφξεηνο πξναχιηνο ρψξνο  δηακνξθψλεηαη θαηά ηξφπν πνπ λα κπνξεί λα 

ππνδερζεί ηηο ρξήζεηο ηεο θπξίαο εηζφδνπ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο θαη ησλ απαξαίηεησλ 

ρψξσλ ζηάζκεπζεο.  Η ππάξρνπζα πεξίθξαμε θαηαξγείηαη αλνίγνληαο ην θηίξην ζηε 

πφιε.  Σαπηφρξνλα επηηπγράλεηαη ε δεκηνπξγία ελφο εμσηεξηθνχ ρψξνπ εηζφδνπ πνπ 

δχλαηαη λα εθηνλψλεη ηηο θηλήζεηο ησλ ρξεζηψλ απφ θαη πξνο ηνλ αζηηθφ ηζηφ.   

    

Δ.2.2.0  ΤΠΑΙΘΡΙΟΙ ΥΧΡΟΙ     

Δ.2.1.1  Τπαίζξηνο ρώξνο θίλεζεο 2.194,80 ηκ    

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Ο βφξεηνο πξναχιηνο ρψξνο ηνπ Α..Ο. πνπ δηακνξθψλεηαη σο ππαίζξηα είζνδνο, 

κεηαθέξνληαο ηνπο ρξήζηεο ζηελ θαξδηά ηνπ ζπγθξνηήκαηνο.  Σαπηφρξνλα, θαιχπηεη 

θαη ηηο πεξηζζφηεξεο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο ρψξνπο 

ζηάζκεπζεο. 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Βνξεηναλαηνιηθά ηνπ θηηξίνπ, κε εκβαδφλ 2194,80 ηκ, δηακνξθψλεηαη ζε κνξθή 

ηζνζθεινχο ηξηγψλνπ ν βφξεηνο πξναχιηνο ρψξνο.  ην θέληξν ηνπ ηξηγψλνπ 

δηακνξθψλεηαη ην θηίξην ηνπ πλεπκαηηθνχ θέληξνπ.  Η πξφζβαζε ζην ζπγθξφηεκα 

επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο θπξίαο εηζφδνπ (Α.1.1.1) θαη ηεο εηζφδνπ δηνίθεζεο 

(Γ.1.1.1),  ελψ ππάξρνπλ μερσξηζηέο είζνδνη γηα ηε βηβιηνζήθε (Γ.2.2.1), θαη 

ππάξρεη πξφβιεςε γηα ηέζζεξηο εηζφδνπο ζην βφξεην ηκήκα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. 

(Β.0.0.0). 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Σν δπηηθφ ηκήκα ηνπ βφξεηνπ πξναχιηνπ ρψξνπ αλπςψλεηαη ζηαδηαθά κέρξη ην 

επίπεδν δαπέδνπ ηνπ βνξηλνχ ηκήκαηνο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο.  ην ρψξν απηφ θαζψο 
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θαη ζην ηξηγσληθφ ηκήκα ζηελ εθαηέξσζελ πιεπξά ηνπ δφκνπ δηακνξθψλεηαη ρψξνο 

ζηάζκεπζεο 37 νρεκάησλ, 16 κνηνζηθιεηψλ θαη πνδειάησλ, φπνπ ηνπνζεηείηαη 

αζθαιηνηάπεηαο θαη δηαγξακκίδεηαη.  ηνπο ειεχζεξνπο ρψξνπο ηνπνζεηείηαη ξχζξν 

πεξηκεηξηθά θαη θπηεχνληαη. 

Όια ηα πιαηχζθαια ησλ πθηζηάκελσλ εμσηεξηθψλ ζπξψλ ζηηο φςεηο αθαηξνχληαη.  

Οη ηέζζεξηο πιεπξηθέο είζνδνη πξνο ην βφξεην πξναχιην ρψξν δηαηεξνχληαη, ψζηε 

λα παξέρεηαη ηε δπλαηφηεηα, αλ κειινληηθά απαηηεζεί, ηεο αλεμάξηεηεο ρξήζεο ηνπ.  

Γηα ηελ πξφζβαζε ζην παξαπάλσ ρψξν απφ ηηο πιεπξηθέο εηζφδνπο, ε ηειηθή 

ζηάζκε ηνπ πξναχιηνπ ρψξνπ αλπςψλεηαη ηνπηθά θαηά 70 εθαηνζηά. 

 

Δ.2.2.1  Τπαίζξηνο ρώξνο ζηάζκεπζεο  380,10 ηκ   

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Σκήκα ηνπ πθηζηάκελνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηνπ Α..Ο. πνπ κε ηε λέα δηεπζέηεζε 

ηνπ ξπκνηνκηθνχ απνθφπηεηαη απφ ην θχξην νηθφπεδν θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο ρψξνο 

ππαίζξηαο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ. 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Σξηγσληθήο κνξθήο ππαίζξηνο ρψξνο κεγέζνπο 380,10 ηκ. 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Ο ρψξνο ζηάζκεπζεο αζθαιηνζηξψλεηαη θαη δηαγξακκίδεηαη, ελψ ζηνπο 

πξνβιεπφκελνπο  ρψξνπο πξαζίλνπ ηνπνζεηείηαη ξείζξν πεξηκεηξηθά θαη 

θπηεχνληαη.  

 

Δ.2.3.1  Νόηηνο πξναύιηνο ρώξνο 3.124,00 ηκ    

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Πξφθεηηαη γηα ηνλ ππαίζξην ρψξν πνπ αλαπηχζζεηαη λφηηα ηνπ θηηξίνπ. 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Τπαίζξηνο ρψξνο εκβαδνχ 3.124,00 ηκ πνπ δηακνξθψλεηαη ζηε λφηηα πιεπξά ηνπ 

θηεξίνπ, Ο ρψξνο έρεη δχν εμφδνπο, κία απφ ηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο, δίπια ζην ρψξν Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ (Δ.2.4.1), θαη κία ζηε δπηηθή 

φςε.  ην ρψξν θαηαιήγνπλ νη έμνδνη ηνπ εζηηαηνξίνπ (Γ.2.3.1), ηνπ ρψξνπ 

εθζέζεσλ (Α.1.5.1) θαη ηνπ εζσηεξηθνχ δηαδξφκνπ ηνπ ζεάηξνπ (Γ.1.5.2). 
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iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

 

Η ππάξρνπζα πεξίθξαμε ζην δπηηθφ άθξν ηνπ πξναχιηνπ ρψξνπ θαζαηξείηαη θαη 

αλεγείξεηαη λέα ζε εζνρή γηα ηε δηακφξθσζε ρψξσλ ζηάζκεπζεο.  ην ρψξν 

θαηαζθεπάδεηαη αζθεπήο δηάδξνκνο κε ηειηθή επηθάλεηα απφ teak, εδξαδφκελν ζε 

ππφβαζξν απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. ηηο δχν εηζφδνπο ηνπ πξναχιηνπ ρψξνπ 

ηνπνζεηνχληαη δίθπιιεο ζχξεο. 

Οη ππφινηπεο εξγαζίεο θαζαηξέζεσλ θαη δηακφξθσζεο ηνπ λφηηνπ πξναχιηνπ ρψξνπ 

δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε παξνχζα κειέηε. 

 

Δ.2.4.1  Υώξνο Η/Μ εγθαηαζηάζεωλ     

i. Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ 

Τπαίζξηνο ρψξνο ηνπνζέηεζεο κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. 

 

ii. Μέγεζνο, Θέζε θαη χλδεζε ηνπ Υψξνπ 

Υψξνο εκβαδνχ 181,80 ηκ πνπ δηακνξθψλεηαη ζηε λνηηναλαηνιηθή πιεπξά ηνπ 

θηεξίνπ, θαη ζε άκεζε ζχλδεζε κε ην ζπγθξφηεκα ησλ κεραλνινγηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ.  ην ρψξν πξνβάιινπλ νη ζχξεο ησλ ρψξσλ ησλ κεηξεηψλ ηεο 

ΓΔΗ (Α.2.1.6) θαη ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ (Α.2.2.3). 

 

iii. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υψξνπ 

Ο ρψξνο επηζηξψλεηαη κε πιάθα νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, ζην νπνίν θαη 

ζηεξεψλνληαη νη ςχθηεο ηνπ θιηκαηηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Πάτπα, 11/09 /2017 Πάτπα,  11/ 09 /2017 Πάτπα, 11/ 09 /2017 

Η Σςντάξασα Ελέγχθηκε Θεωρήθηκε 

 Ο Πποϊστάμενορ 

Τμήματορ Κτιπιακών Έπγων 

Η Διεςθύντπια Απσιτεκτονικού 

Έπγος-Η/Μ 

  
 

Ελίνα Δεπβισοπούλος   

Απσιτέκτων Μησανικόρ 

Δημήτπιορ Νικολάος 

Πολιτικόρ Μησ/κόρ με Α’ β 

Ελένη Αλεξοπούλος                  

Τοπ. Μησ/κόρ με Α’ β 
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