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1. ΓΔΝΙΚΑ 
 
  
Ζ παξνχζα Σερληθή Πεξηγξαθή απνηειεί καδί κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο ηε ηαηηθή 
Μειέηε Δθαξκνγήο ηνπ έξγνπ «Μεηαηξνπή Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Α..Ο. ζε Δθζεζηαθφ 
Υψξν» ζηελ πεξηνρή Λεχθα ηεο Πάηξαο. Ζ κειέηε εθπνλείηαη ζην πιαίζην ηεο απφ 
27.07.2005 ζχκβαζεο εθπφλεζεο ηνπ σο άλσ έξγνπ πνπ ππνγξάθεθε  κεηαμχ ηνπ 
Γήκνπ Παηξέσλ θαη ηεο νκάδαο ησλ ζπκπξαηηφλησλ γξαθείσλ :  
 

- ΜΑΝΟ ΠΔΡΡΑΚΖ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ Δ.Δ. 
- ΒΑΗ .Τ..Μ. Α.Δ. 
- ΓΡ. & Μ. ΚΑΦΔΣΕΟΠΟΤΛΟ – Γ. ΜΠΔΝΑΚΖ & ΗΑ Δ.Δ. 

 
Ζ κειέηε εθαξκνγήο εθπνλείηαη ζε ελνπνηεκέλν ζηάδην κε ηελ νξηζηηθή κειέηε θαη ηα 
ηεχρε δεκνπξάηεζεο ζχκθσλα κε ηελ απφ 15 Ματνπ 2006 (Αξ. πξση. 13797/06 
Τ1450) εληνιή ηεο Γ/λζεο Έξγσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. 
 
Γηα ηε ζχληαμε ηεο ηαηηθήο Μειέηεο Δθαξκνγήο ιήθζεθαλ ππφςε ηα παξαθάησ: 
 

- Σα ζπκβαηηθά Σεχρε 
 

- Οη απνηππψζεηο (Αξρηηεθηνληθή θαη Φέξνληνο Οξγαληζκνχ) ησλ πθηζηάκελσλ  
θαηαζθεπψλ. 

 
- Ζ Παζνινγία ηνπ Φέξνληνο Οξγαληζκνχ. 

 
- Ζ Δγθεθξηκέλε Αξρηηεθηνληθή Πξνκειέηε θαη νη πξνηάζεηο γηα ηηο κειινληηθέο 

ρξήζεηο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. 
 

- Ζ Δγθεθξηκέλε Πξνκειέηε ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ. 
 

- Ζ Αξρηηεθηνληθή νξηζηηθή κειέηε θαη ε κειέηε εθαξκνγήο. 
 

- Ζ Οξηζηηθή κειέηε θαη ε κειέηε εθαξκνγήο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ. 
 

- Ζ κειέηε δηακφξθσζεο ηνπ Πεξηβάιινληνο ρψξνπ. 
 

- Οη απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ Π.Γ. 696/74 γηα ηα ζηάδηα ηεο Οξηζηηθήο 
κειέηεο θαη ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο. 
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2. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΣΗ ΣΑΣΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 
 
 
Ζ ηαηηθή Μειέηε Δθαξκνγήο πεξηιακβάλεη : 
 

 Μειέηε Καζαηξέζεσλ 

 Μειέηε επεκβάζεσλ πνπ δηαρσξίδνληαη ζε εξγαζίεο ζπληήξεζεο – 

απνθαηάζηαζεο ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ θαη ζε επεκβάζεηο βειηίσζεο – 

ελίζρπζεο ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο 

Καλνληζκνχο. 

 ηαηηθή Μειέηε Δθαξκνγήο ησλ λέσλ θαηαζθεπψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

Αξρηηεθηνληθή κειέηε. 

 
Σα παξαπάλσ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα αλαιπηηθά θαη παξνπζηάδνληαη ζηα ζρέδηα 
ηεο ηαηηθήο Μειέηεο. 
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3. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ – ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΩΝ 
ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΩΝ ΣΑΓΙΩΝ 

 

 

3.1. Γενικά ζηοισεία ηος έπγος  
 
Σν ζπγθξφηεκα βξίζθεηαη ζηε ζέζε Λεχθα ζηελ Πάηξα θαη έρεη εκβαδφλ πεξίπνπ 
5.500m2. 
 
Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ εθδφζεθε ε κε αξηζκφ 26/21.01.64 νηθνδνκηθή άδεηα γηα 
ρξήζε ηαθηδνεξγνζηάζηνπ. 
 
Πξφθεηηαη γηα ζπγθξφηεκα κνλψξνθσλ θηηξίσλ. Σν ζπγθξφηεκα απνηειείηαη απφ 5 
Ηζφγεηα θηίξηα ζηαηηθά αλεμάξηεηα κε θνηλή ζεκειίσζε (αξίζκεζε Η έσο V). Σα θηίξηα 
ρσξίδνληαη κε αξκνχο κφλν ζηελ αλσδνκή νη νπνίνη δελ ζπλερίδνληαη ζηελ ζεκειίσζε. 
Σα δχν απφ ηα πέληε θηίξηα έρνπλ κεηαιιηθή ζηέγε ε νπνία κνξθψλεηαη απφ δεπθηά 
ηχπνπ dexion, ελψ ε επηθάιπςε φινπ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο γίλεηαη απφ θχιια ειιελίη. Οη 
ζηέγεο ησλ ππνινίπσλ θηηξίσλ είλαη θεθιηκέλεο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. 
 
Ο θέξσλ νξγαληζκφο ησλ θηηξίσλ έρεη σο εμήο: 

Ανωδομή 

 

Κηίξην Η 

Απνηειείηαη απφ ηξίζηπια ή ηεηξάζηπια πιαίζηα απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ησλ νπνίσλ 
ηα δπγψκαηα είλαη θεθιηκέλεο δνθνί. Σα δπγψκαηα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε θεθιηκέλα 
δηαθξάγκαηα (πιάθεο) θαη εγθάξζηα δνθάξηα. Σα ππνζηπιψκαηα ζπλδένληαη κε δηακήθε 
δνθάξηα ζε δχν ζηάζκεο ηα κεζαία, ελψ ζε κία ζηάζκε ηα αθξαία. 

 

Κηίξην ΗΗ 

Απνηειείηαη απφ δίζηπια, ηξίζηπια θαη ηεηξάζηπια πιαίζηα απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα 
ησλ νπνίσλ ηα δπγψκαηα είλαη θεθιηκέλεο δνθνί. Σα δπγψκαηα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο 
κε θεθιηκέλα δηαθξάγκαηα (πιάθεο) θαη εγθάξζηα δνθάξηα. Σα ππνζηπιψκαηα 
ζπλδένληαη κε δηακήθε δνθάξηα ζε δχν ζηάζκεο ηα κεζαία, ελψ ζε κία ζηάζκε ηα 
αθξαία. 

Κηίξην ΗΗΗ 

Απνηειείηαη απφ ηεηξάζηπια πιαίζηα απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ησλ νπνίσλ ηα 
δπγψκαηα είλαη θεθιηκέλεο δνθνί. Σα δπγψκαηα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε θεθιηκέλα 
δηαθξάγκαηα (πιάθεο) θαη εγθάξζηα δνθάξηα. Σα ππνζηπιψκαηα ζπλδένληαη κε δηακήθε 
δνθάξηα ζε δχν ζηάζκεο ηα κεζαία, ελψ ζε κία ζηάζκε ηα αθξαία. 

 

 



ΓΗΜΟ ΠΑΣΡΔΩΝ 
 
 

Μετατροπή Δγκαταστάσεων Α..Ο.  
σε Δκθεσιακό Υώρο 

 

 

 
 

ΒΑΙ  ΤΜ Α.Δ. Σεχνική Περιγραυή τατικής Μελέτης Δυαρμογής 
 

4 

Κηίξην ΗV θαη V 

Απνηειείηαη απφ ππνζηπιψκαηα σπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ηα νπνία ζπλδένληαη ζηελ 
θεθαιή ηνπο (πεξηκεηξηθά θαη ζηε κέζε) κε δνθάξηα σπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ζηα 
νπνία εδξάδνληαη ηα κεηαιιηθά δεπθηά ηεο ζηέγεο. Ζ θνηλή πιεπξά ησλ θηηξίσλ απηψλ 
κε ην θηίξην ΗΗΗ δηακνξθψλεηαη κε έκκεζε έδξαζε επί ησλ αθξαίσλ πιαηζίσλ ηνπ θηηξίνπ 
ΗΗΗ (ζε θνπξνχζηα). 

Θεμελίωζη 

Ζ ζεκειίσζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο γίλεηαη κε εζράξα πεδηινδνθψλ, ζε βάζνο 1,90  2,30 
m θάησ απφ ηελ ζηάζκε ηνπ πεδνδξνκίνπ πνπ πεξηβάιιεη ην ζπγθξφηεκα.  

Σν έδαθνο ζεκειίσζεο απνηειείηαη απφ πγξή ηιχ πνπ ελαιιάζζεηαη κε ζηξψζεηο 
ηχξθεο. 

Ζ ζηάζκε ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα είλαη ζην 1,50 m πεξίπνπ θάησ απφ ηελ ζηάζκε ηνπ 
πεξηβάιινληνο ρψξνπ.  
 
3.2. Αποηύπωζη Φέπονηορ Οπγανιζμού 

 
ε  φινπο  ηνπο  ρψξνπο  ηνπ  πγθξνηήκαηνο Α..Ο.  έγηλαλ επαλεηιεκκέλεο  
ζπζηεκαηηθέο  απηνςίεο γηα ζπγθέληξσζε  ζηνηρείσλ , ηερληθψλ  πιεξνθνξηψλ  θαζψο  
θαη  ιήςε  δνθηκίσλ  απφ  ηα  πιηθά  δφκεζεο  ηνπ θηηξίνπ, γηα  εθηίκεζε  ηεο  πνηφηεηαο  
θαη ησλ κεραληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. 
 
Οη  απηνςίεο πνπ  έγηλαλ  ηνλ  Αχγνπζην  ηνπ  2005, ζπλνδεχηεθαλ  απφ : 
α) απνθάιπςε ζηνηρείσλ  (ζηχινη, δνθνί, ηνίρνη , δάπεδα, ζεκειίσζε) γηα  λα  
δηαπηζησζεί  ε  δφκεζε, ηα  πιηθά, ε θαηάζηαζε ηνπ  θηηξίνπ θαη ε  έθηαζε  ησλ  
θζνξψλ, β)  ιεπηνκεξή  θσηνγξάθεζε,  γ)  Δξεπλεηηθά ζθάκκαηα γηα ηελ θαηαγξαθή 
ηεο ζεκειίσζεο θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ εδάθνπο, δ) ιήςε δνθηκίσλ γηα εξγαζηεξηαθέο 
κεηξήζεηο.  
 
Σα απνηειέζκαηα ησλ σο άλσ εξγαζηψλ παξνπζηάδνληαη ζηα ηεχρε Σ.02 θαη Σ.03 ηεο 
πξνκειέηεο θαη απνηεινχλ αληηθείκελν ηνπ α΄ζηαδίνπ ηεο κειέηεο. 
 
Έγηλε πιήξεο απνηχπσζε ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 
ζρεδίσλ ηεο αξρηηεθηνληθήο απνηχπσζεο. Όια ηα θέξνληα ζηνηρεία απνηππψζεθαλ σο 
πξνο ηε ζέζε θαη ηε γεσκεηξία ηνπο. Υξεζηκνπνηήζεθαλ ζαλ ππφβαζξα ηα 
αξρηηεθηνληθά ζρέδηα θαη έγηλαλ επηηφπνπ κεηξήζεηο θαη απνθαιχςεηο ζθπξνδέκαηνο. 
 
ε αληηπξνζσπεπηηθά θέξνληα ζηνηρεία έγηλαλ ηνκέο ζε ραξαθηεξηζηηθέο ζέζεηο γηα ηελ 
απνηχπσζε ηνπ νπιηζκνχ (αξηζκφο ξάβδσλ θαη δηαηνκέο). 
 
Γηα ηελ απνηχπσζε ηεο ζεκειίσζεο έγηλαλ εθζθαθέο θαη απνθαιχςεηο πεδίισλ ζε 
δηάθνξεο ζέζεηο ηεο πεξηκέηξνπ. 
 
Δθηφο  απφ  ηελ  απνηχπσζε  ηνπ  θέξνληνο  νξγαληζκνχ έγηλε  πξνζπάζεηα  
απνηχπσζεο θαη  θσηνγξαθηθήο   ηεθκεξίσζεο  ησλ  δεκηψλ  πνπ ππάξρνπλ  ζηνλ  
θέξνληα  νξγαληζκφ. 
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3.3. Γιεπεύνηζη Ποιόηηηαρ Τλικών 
 
 
Έγηλαλ εξεπλεηηθέο εξγαζίεο απφ ην γξαθείν ΒΑΗ .Τ..Μ. Α.Δ., ηνλ Πνιηηηθφ 
Μεραληθφ Υξήζην παλφ θαη ην «Ηδησηηθφ εξγαζηήξην ERGOTEST Γηάδνρνη 
Δξγαζηεξίσλ Π. Κνπθφπνπινπ – Γ. Γθξίληδνπ», θαηά ην δηάζηεκα 11 – 26.08.2005. 
 
Οη ζέζεηο ησλ ειέγρσλ, δνθηκψλ θαη κεηξήζεσλ επειέγεζαλ κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα 
απνηεινχλ αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα  ηεο θαηαζθεπήο. 
 
Οη εξεπλεηηθέο εξγαζίεο πνπ έγηλαλ ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο : 
 
Δξεπλεηηθέο εξγαζίεο πνπ έγηλαλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ : 
 

 Λήςε δνθηκίσλ ζθπξνδέκαηνο 

 Μαθξνζθνπηθφο έιεγρνο πνηφηεηαο ράιπβα 

 Δθηίκεζε ζέζεσο νπιηζκψλ κε καγλεηφκεηξν 

 Μεηξήζεηο πάρνπο επηθαιχςεσλ  

 Κξνπζηκεηξήζεηο 

 Τπεξερνζθνπήζεηο 

 Μέηξεζε δπλακηθνχ ράιπβα 

 Γνθηκή ελαλζξαθψζεσο 

 Δξεπλεηηθά ζθάκκαηα 
 
Δξεπλεηηθέο εξγαζίεο πνπ έγηλαλ ζην εξγαζηήξην : 
 

 Αλαγλψξηζε, θαηαγξαθή ησλ δνθηκίσλ 

 Μφξθσζε δνθηκίσλ (θνπή ζε αδακαληνθφξν δίζθν, θαπέισκα νχησο ψζηε νη 
επηθάλεηεο θνξηίζεσο λα είλαη ιείεο, επίπεδεο, παξάιιειεο θαη θάζεηεο ζηηο 
γελέηεηξεο) 

 Γνθηκή κνλναμνληθήο ζιίςεο ζε δνθίκηα ζθπξνδέκαηνο 

 Γνθηκή ελαλζξάθσζεο ζηα δνθίκηα ζθπξνδέκαηνο 

 Πξνζδηνξηζκφο ρισξηφλησλ ζε ππξήλεο ζθπξνδέκαηνο 
 
 
H κεζνδνινγία ησλ ειέγρσλ θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ παξνπζηάδνληαη 
αλαιπηηθά ζην ηεχρνο Σ.03 ηνπ α’ ζηαδίνπ ηεο κειέηεο. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΓΗΜΟ ΠΑΣΡΔΩΝ 
 
 

Μετατροπή Δγκαταστάσεων Α..Ο.  
σε Δκθεσιακό Υώρο 

 

 

 
 

ΒΑΙ  ΤΜ Α.Δ. Σεχνική Περιγραυή τατικής Μελέτης Δυαρμογής 
 

6 

3.4. Παθολογία Φέπονηορ Οπγανιζμού 
 
 
Σν θηίξην έρεη νθζαικνθαλείο δεκηέο ζε κεγάιε έθηαζε πνπ νθείινληαη : 
 

 ηελ καθξφρξνλε εγθαηάιεηςε - έιιεηςε ζπληήξεζεο ηνπ θηηξίνπ γηα κεγάιν ρξνληθφ 
δηάζηεκα. 

 ε θαθή δηάηαμε ησλ θεξφλησλ ζηνηρείσλ. 

 Με χπαξμε αζαθψλ αξκψλ θαη θπξίσο έκκεζεο ζηεξίμεηο θχξησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ. 
 
Οη δεκηέο ηνπ θέξνληα νξγαληζκνχ έρνπλ θαηαγξαθεί ζηα αληίζηνηρα ζρέδηα ηνπ α’ 
ζηαδίνπ ηεο κειέηεο φπνπ ζεκεηψλνληαη: 
 

 Οη ζέζεηο κε έληνλε πγξαζία θαη απνθφιιεζε ζνβάδσλ. 

 Σα ζηνηρεία ηνπ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ έρνπλ ππνζηεί εκθαλή δηάβξσζε κε 
απνηέιεζκα λα δηαβξσζνχλ θαη νη νπιηζκνί ηνπο. 

 Σα ζηνηρεία ηνπ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ έρνπλ ξεγκαησζεί ή πνπ εκθαλίδνπλ 
έληνλεο βπζίζεηο θαη παξακνξθψζεηο. 

 
Δηδηθά ζηηο πιάθεο ησλ δσκάησλ, φπνπ έρεη θαηαζηξαθεί πιήξσο ε εμσηεξηθή 
πγξνκφλσζε ε δηάβξσζε ηνπ νπιηζκνχ είλαη εθηεηακέλε. 
 
ηα θηίξηα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο παξνπζηάδνληαη ηα εμήο πξνβιήκαηα ζπλνπηηθά :  

 

 Σξηρνεηδείο ξσγκέο ζε πιάθεο 

 Γηακπεξείο ηξηρνεηδή ξσγκή ζε δνθφ 

 Γηακπεξείο ηξηρνεηδείο ξσγκέο ζηα ηξίγσλα πνπ ππάξρνπλ πάλσ απφ ηα δπγψκαηα 
γηα ηε δεκηνπξγία παξαζχξσλ. 

 Ρσγκέο ζε πιάθεο νη νπνίεο έρνπλ επηζθεπαζζεί 

 Πξνβιήκαηα πγξαζίαο ζε πιάθεο δνθάξηα 

 Ομεηδσκέλνη ζηδεξνπιηζκνί 

 πλδεηήξεο κε θάκςε 90ν 

 Απφκεημε ζθπξνδέκαηνο 

 Ρσγκέο απνθφιιεζεο ζηνηρείσλ ζθπξνδέκαηνο απφ ηνηρνπνηία 

 Γηακπεξείο ξσγκέο ζηε δνθφ έδξαζεο ησλ κεηαιιηθψλ ζηεγψλ 

 Γηακπεξείο ξσγκέο ζηα ππνζηπιψκαηα απφ ιεηηνπξγία «θνληνχ» ππνζηπιψκαηνο 
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3.5. Έλεγσορ Τπάπσοςζαρ Καηάζηαζηρ  
 
 
Σν ππφ εμέηαζε θηίξην είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα βηνκεραληθνχ θηηξίνπ (πιαίζηα  ζε 
θαλνληθέο απνζηάζεηο) ηεο επνρήο. Ζ δηακφξθσζε ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ έγηλε κε 
ζηφρν ηελ παξαιαβή θπξίσο ζηαηηθψλ θνξηίσλ (ζηχινη κεηαβιεηήο δηαηνκήο κε 
ζηέλσζε ζηνλ πφδα, δηαπιαηχλζεηο ζηηο ζέζεηο ησλ θφκβσλ θιπ.). 
 
Γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ησλ θηηξίσλ ηνπ 
ζπγθξνηήκαηνο Α..Ο. ζηελ Πάηξα ζηήζεθε γηα θάζε θηίξην ρσξηζηά, πξνζνκνίσκα 
(κνληέιν) ρσξηθνχ πιαηζίνπ κε ηηο δηαηνκέο ησλ θεξφλησλ ζηνηρείσλ πνπ κεηξήζεθαλ 
ζηελ απνηχπσζε. 
 
Οη ζηχινη δφζεθαλ κε κεηαβιεηή δηαηνκή, φπσο θαη ηα δπγψκαηα. Δπίζεο νη πιάθεο 
νξίζηεθαλ σο θεθιηκέλα δηαθξάγκαηα κηθξνχ πάρνπο. 
 
Γηα ην ππάξρνλ θηίξην δελ βξέζεθαλ ζρέδηα απφ ηε κειέηε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ. Γηα ην 
ιφγν απηφ πέξα απφ ηε γεσκεηξηθή απνηχπσζε έγηλαλ θαη απνθαιχςεηο νπιηζκψλ ζε 
ραξαθηεξηζηηθά αληηπξνζσπεπηηθά ζηνηρεία θάζε θηηξίνπ (ηππηθφο αθξαίνο ζηχινο, 
ηππηθφο κεζαίνο ζηχινο, δχγσκα ζηε ζηήξημε θαη ην άλνηγκα θιπ).  
 
Ο ζηαηηθφο θαη Αληηζεηζκηθφο έιεγρνο ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο έγηλε κε ηνπο 
παξαθάησ θαλνληζκνχο : 
 

 Καλνληζκφο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ηνπ Β.Γ. 18.2/1954 

 Αληηζεηζκηθφο θαλνληζκφο ηνπ Β.Γ. ηεο 19/26.2.1959 φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε 
κε ηηο απνθάζεηο ΔΓ2α/01/44/ΦΝ275/4.4.84 (ΦΔΚ 239/Β) θαη 
ΔΓ2γ/01/94/ΦΝ275/30.9.85 (ΦΔΚ 587/Β)  

 Οη ζπλδπαζκνί θνξηίζεσλ αλαθέξνληαη ζε θνξηία ιεηηνπξγίαο. Ζ 
δηαζηαζηνιφγεζε δεηείηαη αληίζηνηρα γηα ηα θνξηία ιεηηνπξγίαο. 

 Ζ ζεηζκηθή θφξηηζε ηίζεηαη σο νξηδφληην θνξηίν γξακκηθά δηαλεκεκέλν ζε θάζε 
δχγσκα γηα δηεχζπλζε ζεηζκνχ ζηε δηεχζπλζε ησλ πιαηζίσλ. (Μνληέιν 
κνλψξνθνπ ίδην γηα ηνλ Αληηζεηζκηθφ Καλνληζκφ ηνπ 1959 θαη ηνπ 1985) Γηα ηε 
ζεηζκηθή θφξηηζε ηεο άιιεο δηεχζπλζεο ηέζεθε σο νξηδφληην γξακκηθά 
δηαλεκεκέλν θνξηίν θαηά κήθνο ησλ ηεγίδσλ-δηαδνθίδσλ. 

 Ο ζεηζκηθφο ζπληειεζηήο ιήθζεθε σο 0.12 (Πάηξα θαηεγνξία ΗΗ) γηα έδαθνο 
θαηεγνξίαο Γ. Δπίζεο ιήθζεθε πνπδαηφηεηα θηηξίνπ Μεγάιε (1,50). 

 Ο έιεγρνο ζε δηάηκεζε έγηλε θαηά DIN 1045 
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4. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ  
 
 
Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ νη επεκβάζεηο πνπ εθαξκφδνληαη ζην θηίξην, ρσξίδνληαη 
ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο 
 
 
4.1. Δπεμβάζειρ απο ηην Αλλαγή Υπήζηρ  
 
 
χκθσλα κε ηελ Αξρηηεθηνληθή Λχζε, ην θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα ηνπ Α..Ο. κεηαηξέπεηαη 
ζε Δθζεζηαθφ Υψξν. Δπίζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ θηηξίνπ ΗΗΗ & IV θαηαζθεπάδεηαη ζέαηξν. 
Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα κηα ζεηξά εξγαζηψλ – επεκβάζεσλ ζηνλ θέξνληα νξγαληζκφ 
ησλ αληίζηνηρσλ θηηξίσλ. 
 
Δπηπξφζζεηα απνκαθξχλνληαη θαη αληηθαζίζηαληαη νη κεηαιιηθέο ζηέγεο ηχπνπ dexion. 
 
Οη επεκβάζεηο πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ηελ Αξρηηεθηνληθή Μειέηε ζπλνςίδνληαη ζηα 
παξαθάησ : 
 

 Απνκάθξπλζε κεηαιιηθψλ ζηεγψλ ζηα θηίξηα IV & V. 

 Καζαίξεζε ζηχισλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ IV ζηελ πεξηνρή ηνπ ζεάηξνπ. 

 Καζαίξεζε ηνπ αληίζηνηρνπ δπγψκαηνο – δνθνχ ζηνλ θεληξηθφ άμνλα ηνπ θηηξίνπ 
IV. 

 Καζαίξεζε ησλ πεξηκεηξηθψλ δνθψλ ησλ ηκεκάησλ IV θαη V θαη θάπνησλ απφ ηα 
πεξηκεηξηθά ππνζηπιψκαηα θαη ελίζρπζε ησλ πεξηκεηξηθψλ ζηχισλ πνπ 
δηαηεξνχληαη, θαηαζθεπή λέσλ ηνηρσκάησλ θαη θαηαζθεπή λέαο πεξηκεηξηθήο 
δνθνχ γηα ηελ έδξαζε ηεο λέαο κεηαιιηθήο ζηέγεο. 

 Καηαζθεπή λέσλ κεηαιιηθψλ ζηεγψλ απφ νιφζσκεο δνθνχο θακπχιεο κνξθήο 
θαηαζθεπαζκέλεο απφ ζπγθνιιεηά ειάζκαηα (built up). 

 Καηαζθεπή λέσλ δπγσκάησλ (δνθψλ) ζηα εζσηεξηθά πιαίζηα ησλ θηηξίσλ IV θαη 
V, φπνπ εδξάδεηαη ε λέα ζηέγε.  

 Γηάηαμε ηνηρσκάησλ ζηελ πεξίκεηξν ησλ θηηξίσλ IV & V. 

 Καηαζθεπή θνξέα θεξθίδσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ζην ζέαηξν κε ηνπηθή 
ππνβάζκηζε ηνπ δαπέδνπ. 

 
Οη επεκβάζεηο πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ηε Μειέηε Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ζπλνςίδνληαη 
ζηα παξαθάησ : 
 

 Πιήξεο θαζαίξεζε ηνπ παηαξηνχ ζην θηίξην Η θαη αλαθαηαζθεπή ηνπ ψζηε λα 
ιεηηνπξγεί ν Τπνζηαζκφο θαη ην ιεβεηνζηάζην. 
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4.2. Δπεμβάζειρ Δνίζσςζηρ – Αποκαηάζηαζηρ ηων θθοπών  
 
 
Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην ηεχρνο Απνηχπσζεο – Παζνινγίαο, απφ ηελ αμηνιφγεζε ηφζν 
ησλ απνηειεζκάησλ ησλ κεηξήζεσλ, φζν θαη απφ ηελ θαηάζηαζε ηνπ θέξνληα 
νξγαληζκνχ πξνθχπηεη κηα ζεηξά εξγαζηψλ γηα ηε ζπληήξεζε θαη βειηίσζε ηνπ. 
 

 Σν ζθπξφδεκα απφ ην νπνίν είλαη θαηαζθεπαζκέλν ην ζπγθξφηεκα είλαη θαιήο 
πνηφηεηαο αιιά αξθεηά αλνκνηφκνξθν. 

 χκθσλα κε ηηο κεηξήζεηο πξνζβνιήο απφ δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη πάρνπο 
επηθάιπςεο δηαπηζηψζεθε φηη ε ελαλζξάθσζε ζε αξθεηέο ζέζεηο έρεη μεπεξάζεη 
ηηο ζέζεηο ησλ νπιηζκψλ. 

 Οη πιάθεο εκθαλίδνπλ ηξηρνεηδείο δηακπεξείο ξσγκέο πνπ επηδεηλψλνληαη ιφγσ 
ηεο έιιεηςεο πγξνκφλσζεο νπφηε έρνπλ νμεηδσζεί θαη νη νπιηζκνί. 

 Τγξαζίεο εκθαλίδνληαη ζε πνιιά θχξηα δνκηθά ζηνηρεία (πιάθεο, δνθνί). 

 Πνιιά ππνζηπιψκαηα ηδηαίηεξα ζηα θηίξηα IV & V εκθαλίδνπλ δηακπεξείο 
ηξηρνεηδείο ξσγκέο απφ ιεηηνπξγία θνληνχ ζηχινπ. 

 
Όια ηα παξαπάλσ νδεγνχλ ζε κηα ζεηξά εξγαζηψλ απνθαηάζηαζεο : 
 

- ΄Οιεο νη αθκέο ησλ ππνζηπισκάησλ, δνθψλ θιπ πνπ εκθαλίδνπλ ξσγκέο ή 
«θνπζθψκαηα» ζα απνθαηαζηαζνχλ κε επηζθεπαζηηθά θνληάκαηα θαη 
αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία. 

 
- θξάγηζε φισλ ησλ ξσγκψλ κε ξεηηλελέζεηο ή επηζθεπαζηηθά θνληάκαηα. 

  
- Δηδηθά γηα ηελ πιάθα ηεο νξνθήο πνπ εκθαλίδεη ζαθή ζηνηρεία δηάβξσζεο ηνπ 

νπιηζκνχ, αθνχ απνμεισζνχλ ηα επηρξίζκαηα, αλάινγα κε ην βαζκφ 
δηάβξσζεο, ζα ηνπνζεηεζνχλ λένη νπιηζκνί θαη ζα εθαξκνζηνχλ 
επηζθεπαζηηθά θνληάκαηα θαη αλαζηνιείο δηάβξσζεο. ΄Όια ηα παξαπάλσ ζα 
γίλνπλ αθνχ εμαζθαιηζηεί ε πιήξεο πγξνκφλσζε θαη ζθξάγηζε ησλ αξκψλ 
θαζψο θαη ε δεκηνπξγία θιίζεσλ κε θνλίακα θιίζεσλ κε εηδηθέο αθξπιηθέο 
ξεηίλεο, ψζηε λα απνκαθξχλνληαη θαη λα απνξξένπλ φια ηα επηθαλεηαθά 
λεξά. 
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4.3. Δπεμβάζειρ Δνίζσςζηρ ηος Φέπονηορ Οπγανιζμού  
 
 
ηε θάζε ηεο πξνκειέηεο θαη κεηά ηε δηεμαγσγή ησλ ειέγρσλ ηεο ππάξρνπζαο 
θαηάζηαζεο, δηαηππψζεθαλ πξνηάζεηο επεκβάζεσλ. ηε θάζε ηεο νξηζηηθήο κειέηεο νη 
πξνηεηλφκελεο επεκβάζεηο πεξάζηεθαλ ζηα πξνζνκνηψκαηα ησλ ππνινγηζκψλ, 
ζηαδηαθά θαη ζηελ παξνχζα θάζε παξνπζηάδεηαη ε αλαδηαζηαζηνιφγεζε ηνπ θνξέα κε 
ηηο επεκβάζεηο. 
 
ην ζηάδην ηεο πξνκειέηεο έγηλε κηα θαηαγξαθή ησλ απαξαίηεησλ επεκβάζεσλ γηα ηε 
βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ θπξίσο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 
αχμεζεο ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ ζηελ παξαιαβή ζεηζκηθψλ θνξηίσλ. 
 
ηελ πξψηε θάζε ππνινγηζκψλ δηαηάρζεθαλ ηνηρψκαηα θαη θαηά ηηο δχν δηεπζχλζεηο 
είηε σο λέα ηνηρία, είηε σο εληζρπκέλεο ηνηρνπιεξψζεηο κε ακθίπιεπξν καλδχα απφ 
εθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα. Δπίζεο ιακβάλνληαο κέηξα απνθαηάζηαζεο ηεο 
απνθφιιεζεο ησλ ηνηρνπιεξψζεσλ απφ ην πεξηβάιινλ πιαίζην νπιηζκέλνπ 
ζθπξνδέκαηνο εηζήρζεζαλ φιεο νη πεξηκεηξηθέο ηνηρνδνκέο ζην πξνζνκνίσκα. 
 
Γηα ηελ απνθπγή ζρεκαηηζκνχ «θνληνχ ππνζηπιψκαηνο» ζηηο ζέζεηο ησλ παξαζχξσλ, 
φπνπ ηα ηνηρψκαηα ζηακαηνχλ ζηηο πνδηέο, ηνπνζεηνχληαη κεηαιιηθνί ζχλδεζκνη 
αθακςίαο κνξθήο “V”. 
 
ηελ παξνχζα θάζε φπσο δηαηππψλεηαη αλαιπηηθά ζην επφκελν θεθάιαην, 
ζρεδηάζηεθαλ νη επεκβάζεηο θαη έγηλε αλαδηαζηαζηνιφγεζε ηνπ λένπ θνξέα. 
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5.  ΙΥΤΟΝΣΔ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ - ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
 

 

Οη Καλνληζκνί πνπ ιήθζεθαλ ππφςε γηα ηε ζχληαμε ηεο ηαηηθήο Μειέηεο Δθαξκνγήο 

ηνπ πγθξνηήκαηνο ηνπ Α..Ο. ζηελ Πάηξα, είλαη νη παξαθάησ: 

 

 Καλνληζκφο θνξηίζεσλ Γνκηθψλ ΄Δξγσλ ( Φ.Δ.Κ. 171Α/16.5.46) 

 

 Διιεληθφο Καλνληζκφο γηα ηε κειέηε θαη θαηαζθεπή έξγσλ απφ νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα Δ.Κ.Ω.. 2000 ΦΔΚ 1239/Β/6.11.2000 (γηα ηηο λέεο θαηαζθεπέο) 

 

 Διιεληθφο Αληηζεηζκηθφο Καλνληζκφο (Δ.Α.Κ. 2000, Αζήλα 1999, Φ.Δ.Κ. 2184Β΄) 

(Γ17α/141/3/ΦΝ 275) (Γηα ηελ αλαδηαζηαζηνιφγεζε κεηά ηηο επεκβάζεηο).  

 

 Καλνληζκφο Σερλνινγίαο Υαιχβσλ Οπιηζκνχ θπξνδέκαηνο (Κ.Σ.Υ.) - ΦΔΚ 

381/Β/24.03.2000. 

 

 Καλνληζκφο Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο (Φ.Δ.Κ. 315Β/17.04.97) θαη νη ζρεηηθέο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 

 Δπξσθψδηθαο 3 γηα ηηο κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο. 

 

 Καλνληζκφο Ππξνπξνζηαζίαο θηηξίσλ (Π.Γ. 71/17.2.88 Φ.Δ.Κ. 32Α) θαη νη ινηπέο 

ηζρχνπζεο ππξνζβεζηηθέο δηαηάμεηο. 

 

 Οη απνθάζεηο θαη εγθχθιηνη πνπ αλαθέξνληαη ζε εηδηθέο θαηαζθεπέο, ζε δηαζηάζεηο 

αξκψλ, εγθξίζεηο ζηδεξνχ νπιηζκνχ θαη ινηπψλ πιηθψλ. 

 

 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο κειεηψλ θαη νη ζρεηηθέο Τπνπξγηθέο απνθάζεηο. 

 

 Σα Πξνζρέδηα ησλ Δζληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ πνπ ζπληάρζεθαλ απφ ην ΗΟΚ. 
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6.   ΠΑΡΑΓΟΥΔ ΦΟΡΣΙΔΩΝ 
 

 

Οη αλακελφκελεο θνξηίζεηο δηαθξίλνληαη ζε κφληκεο, κεηαβιεηέο θαη                                                 

ηπρεκαηηθέο. ηηο κφληκεο πεξηιακβάλνληαη ην ίδην βάξνο ηνπ θέξνληα νξγαληζκνχ, ην 

βάξνο ησλ κφληκσλ θαηαζθεπψλ, ε ψζεζε απφ ην ίδην βάξνο γαηψλ, νη επηζηξψζεηο 

θιπ. ηηο κεηαβιεηέο δξάζεηο πεξηιακβάλνληαη ηα θνξηία ιεηηνπξγίαο, ε κεηαβνιή 

ζεξκνθξαζίαο, ην βάξνο ηνπ ρηνληνχ θιπ. ηηο ηπρεκαηηθέο πεξηιακβάλνληαη ν ζεηζκφο 

θαη ε ππξθατά. 

 

6.1.  Μόνιμερ Γπάζειρ  (Iδηα Βάξε) 

 

Οπιηζκέλν ζθπξφδεκα 

Υάιπβαο 

Γξνκηθέο νπηνπιηλζνδνκέο 

Μπαηηθέο νπηνπιηλζνδνκέο 

Διαθξά ρσξίζκαηα 

Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ  

Δπηζηξψζεηο θιηκάθσλ  

Δπηθαιχςεηο δσκάησλ - κνλψζεηο 

Ίδην βάξνο ρψκαηνο 

25.00 KN/m3 

78.50 KN/m3 

2.10 KN/m2 

3.60 KN/m2 

1.00 KN/m2          

1.20 KN/m2 

1.50 KN/m2 

0.50 KN/m2 

20.00 KN/m3 

   

 

6.2. Μεηαβληηέρ δπάζειρ  (θνξηία ιεηηνπξγίαο) 

 

Γεληθά   

Κιηκαθνζηάζηα, δηάδξνκνη,  

ρψξνη ζπλάζξνηζεο, θιπ. 

Γξαθεία, ρψξνη εξγαζίαο 

Γψκα (θηλεηφ + ρηφλη) (ζηα ππάξρνληα 

θηίξηα) 

Υηφλη ζε κε βαηφ δψκα 

Φνξηία ζηελ άλσ επηθάλεηα αλαρσκάησλ 

Άλεκνο (ΔC-1)(ηαρχηεηα αλαθνξάο) 

 

5.00 KN/m2 

 

5.00 ΚΝ/m2 

3.00 ΚΝ/m2 

 

1.50 ΚΝ/m2 

1.00 ΚΝ/m2 

10.00 ΚΝ/m2 

36,0 m/sec 
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6.3. Σςσημαηικέρ δπάζειρ - ειζμολογικά ζηοισεία 

 
Ο έιεγρνο ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο έρεη γίλεη κε ηνλ αληηζεηζκηθφ θαλνληζκφ ηνπ 
1985 (δηαηάμεηο ηνπ 1984). 
 
Πιελ φκσο ζχκθσλα κε ηελ απφ 25.06.2001 κε αξ. πξση. 58810/239γ απάληεζε ηνπ 
ΤΠΔΥΩΓΔ ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν ππαξρφλησλ θηηξίσλ ηα νπνία ζα αιιάμνπλ ρξήζε, ζε 
ζπλδπαζκφ κε ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ ηνπ ΔΑΚ 2000, ν έιεγρνο ζε ζεηζκφ κπνξεί λα γίλεη ή 
κε ηηο αληηζεηζκηθέο δηαηάμεηο ηνπ 1984, ή κε ηνλ ΔΑΚ 2000. 
 
Μεηά ηα παξαπάλσ, ν έιεγρνο ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο έγηλε κε ηνλ αληηζεηζκηθφ 
θαλνληζκφ ηνπ 1984, γηα δε ηελ ηειηθή δηαζηαζηνιφγεζε κεηά ηε δηακφξθσζε ησλ 
απαηηνχκελσλ επεκβάζεσλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ν ΔΑΚ 2000 κε ηελ παξαδνρή 
ζπληειεζηή ζπκπεξηθνξάο q = 1,50 νχησο ψζηε λα κελ απαηηνχληαη νη θαηαζθεπαζηηθέο 
ιεπηνκέξεηεο πνπ ππαγνξεχνληαη απφ απηφλ (κήθε αγθχξσζεο νπιηζκψλ, πεξίζθημε 
θιπ.). 

 

χκθσλα κε ηνλ Διιεληθφ Αληηζεηζκηθφ Καλνληζκφ (.Δ.Α.Κ. 2000) ε πεξηνρή ηνπ έξγνπ 

αλήθεη ζηε δψλε ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο ΗI ζηελ νπνία αληηζηνηρεί ηηκή κέγηζηεο 

νξηδφληηαο ζεηζκηθήο επηηάρπλζεο εδάθνπο Α=0.24g. 

 

Απφ πιεπξάο ζπνπδαηφηεηαο ην ππφ κειέηε έξγν αλήθεη ζηελ θαηεγνξία 3 (ζχκθσλα 

κε ηνλ Δ.Α.Κ. 2000) γηα ηελ νπνία ν ζπληειεζηήο ζπνπδαηφηεηαο γΗ  είλαη 1.15. 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο εδαθνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο ηεο έξγνπ ην έδαθνο 

θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία Γ πιελ φκσο ζα πξέπεη λα δηεμαρζεί γεσηερληθή έξεπλα. 

 

Ο ζπληειεζηήο ζεηζκηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θηηξίνπ ιακβάλεηαη q=1.5. 

 

Ο ζπληειεζηήο θαζκαηηθήο ελίζρπζεο ιακβάλεηαη βν = 2.5. 
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6.4. Γεωλογικέρ – Γεωηεσνικέρ ςνθήκερ θεμελίωζηρ 

 
ηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ δελ έρεη γίλεη πξφζθαηε γεσηερληθή έξεπλα. Απφ ηε ζπιινγή 
ζηνηρείσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή γίλεηαη κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ γεσηερληθψλ 
ζπλζεθψλ ζεκειίσζεο πνπ δελ δεκηνπξγεί κελ αλεζπρία γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ θηηξίνπ. 
 
Ζ πεξηνρή δνκείηαη θπξίσο απφ θιαζηηθέο απνζέζεηο ηεθξνθάζηαλσλ έσο 
ζθνπξφηεθξσλ πειψλ θαη αξγηινηιχσλ κε θαθνεηδείο ελδηαζηξψζεηο ηχξθεο ή θαη κε 
ζπλεθηηθψλ θξνθάισλ θαη άκκσλ. 
 
Ο ζρεκαηηζκφο απηφο έρεη πάρνο πάλσ απφ 30-35 κέηξα θαη ππέξθεηηαη ζπλεθηηθψλ 
ζρεκαηηζκψλ απφ θξνθαιινπαγή θαη κάξγεο, ελψ θαηά θαλφλα θαιχπηεηαη απφ έλα 
επηθαλεηαθφ ζρεκαηηζκφ απνηεινχκελν απφ κε ζπλεθηηθά ραιίθηα θξνθάιεο θαη άκκνπο 
κε πάρνο πνπ δελ μεπεξλά ηα 2-2,5 κέηξα. 
 
Μειέηεο απφ ηελ επξχηεξε πεξηνρή (ππνζαιάζζηνο αγσγφο ηεο ΓΔΤΑΠ ζηηο Ηηηέο, 
εγθαηαζηάζεηο βηνινγηθνχ) έρνπλ δείμεη φηη ν ζρεκαηηζκφο απηφο ησλ αξγηινηιχσλ, είλαη 
ηδηαίηεξα ρακειήο πνηφηεηαο απφ άπνςε γεσηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ αθνχ 
παξνπζηάδεη κηθξή ζπλνρή θαη κεγάιε πιαζηηθφηεηα κε ελδεηθηηθέο ηηκέο ηνπ ιφγνπ 
Poisson γχξσ ζην 4,5 έσο 4,8. 
 
Γεγνλφο πάλησο είλαη φηη αλ θαη ν ζπγθεθξηκέλνο ζρεκαηηζκφο ζεσξείηαη φηη 
ραξαθηεξίδεηαη απφ πξνβιεκαηηθέο ζπλζήθεο ζεκειίσζεο, δελ παξνπζηάδεη απφ ηελ 
άιιε έληνλεο αλνκνηνκνξθίεο πνπ πηζαλφλ ζα είραλ αληίθηππν ζε πεξίπησζε ζεηζκηθήο 
θφξηηζεο. 
 
ε φηη αθνξά ηηο ζπλζήθεο ζεκειίσζεο επίζεο, ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί 
ζηε ζηάζκε ηνπ πδξνθφξνπ ν νπνίνο ζηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή είλαη ζε βάζνο 
πεξίπνπ 2 κέηξσλ, νξηαθά ιίγν πην θάησ απφ ην βάζνο ζεκειίσζεο. Με βάζε ην 
γεγνλφο ησλ παξαηεξνχκελσλ επνρηαθψλ κεηαβνιψλ ηεο ζηάζκεο, είλαη ρξήζηκν : 
 
α)  λα κειεηεζνχλ απηέο νη κεηαβνιέο είηε απφ πηζαλά ππάξρνληα ζηνηρεία είηε απφ ηελ 
εγθαηάζηαζε πξνζσξηλψλ πηερνκέηξσλ. 
β)  ζε πεξίπησζε πνπ νη κεηαβνιέο ηεο ζηάζκεο θαιχπηνπλ ην βάζνο ζεκειίσζεο, ε 
θαηαζθεπή πεξηκεηξηθψλ ηάθξσλ ζηα θηίξηα, πιεξσκέλσλ κε αδξνκεξέο πιηθφ 
(θξνθάιεο θαη ραιίθηα) κε ζηφρν ηελ απνθφξηηζε ηνπ πεδίνπ ζεκειίσζεο είλαη ε πιένλ 
γξήγνξε θαη νηθνλνκηθή ιχζε γηα ηελ απνθπγή δηαθνξηθψλ εξππζκψλ. 
 
ε γεληθέο γξακκέο πάλησο ηα ζπγθεθξηκέλα θηίξηα είλαη θαλεξφ φηη έρνπλ 
θαηαζθεπαζηεί ρσξίο ζρεδφλ θακία κέξηκλα εμπγίαλζεο ηνπ εδάθνπο ζεκειίσζεο, θαη 
ήδε έρνπλ ππνζηεί ζεηζκηθή θφξηηζε ηφζν απφ ην ζεηζκφ ηεο Πάηξαο (ην επίθεληξν 
απηνχ ηνπ ζεηζκνχ ήηαλ ζε απφζηαζε πνιχ κηθξή απφ ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή 
κειέηεο) φζν θαη απφ ην ζεηζκφ ηνπ Αηγίνπ ρσξίο νπζηαζηηθέο αζηνρίεο ζην θέξνληα 
νξγαληζκφ. Με απιά ιφγηα ηα ζπγθεθξηκέλα θηίξηα ρσξίο επηπιένλ βάξε θαη κε 
δηεπζέηεζε ησλ ππνεπηθαλεηαθψλ πδάησλ δελ αλακέλεηαη λα παξνπζηάζνπλ αζηνρίεο 
νθεηιφκελεο ζηηο ζπλζήθεο ζεκειίσζεο. 
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7.   ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΜΩΝ 
 
 
Γηα θάζε θηίξην ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ζηήζεθε πξνζνκνίσκα (κνληέιν) ρσξηθνχ πιαηζίνπ. 
Αμηνπνηήζεθαλ ηα πξνζνκνηψκαηα ηνπ ειέγρνπ ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο γηα ηα 
θηίξηα Η, ΗΗ θαη ΗΗΗ φπνπ ηα ηνηρψκαηα θαη νη ηνηρνπνηίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα ζρέδηα 
εμνκνηψζεθαλ, κε επηθαλεηαθά ζηνηρεία αληί ηζνδχλακσλ ρηαζηί ξάβδσλ. 
 
εκεηψλεηαη φηη νη πθηζηάκελεο ηνηρνδνκέο είλαη ζαθψο απνθνιιεκέλεο απφ ηνλ 
ζθειεηφ ηνπ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο γη’ απηφ θαη αγλνήζεθαλ ζηνλ έιεγρν ηεο 
ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο. Αληίζεηα ζην πξνζνκνίσκα ηεο κειέηεο εθαξκνγήο 
πεξηιήθζεθαλ θαη νη ηνηρνδνκέο αθνχ φκσο πξνβιέπεηαη απνθαηάζηαζε ηεο ζχλδεζήο 
ηνπο κε ηνπο θνξείο. Ζ επέκβαζε απηή επεθηείλεηαη ζην ζχλνιν ηνπ θηηξίνπ.   
 
 

7.1. Πποζομοίωζη 
 
Σν πιηθφ ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην πξφγξακκα θαηά ηνλ έιεγρν ηεο 
πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ησλ ηκεκάησλ Η, ΗΗ, ΗΗΗ είλαη C16/20, C12/15 θαη C20/25 
αληίζηνηρα. Οη θαηεγνξίεο πξνέθπςαλ απφ πνζφηεηεο δνθηκίσλ φπσο πξνβιέπεηαη ζηνλ 
Καλνληζκφ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο. ηε θάζε ηεο δηαζηαζηνιφγεζεο θξαηήζεθαλ ηα 
ίδηα πιηθά. 

 
Ο ππάξρσλ νπιηζκφο ησλ θηηξίσλ εηζήρζεθε ζην πξφγξακκα σο S220 (STI). Οη λένη 
νπιηζκνί πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηα λέα ζηνηρεία είλαη ζε ράιπβα S500s, ελψ ησλ 
ππαξρφλησλ πιαηζίσλ ζε ράιπβα S220 πνπ ηζνδπλακεί νλνκαζηηθά κε ηνλ ράιπβα 
S235 ησλ επεκβάζεσλ. 

 
Σν δχγσκα ησλ θχξησλ πιαηζίσλ απνηειείηαη απφ επζχγξακκα ηκήκαηα (δειαδή δελ ιήθζεθαλ 
ππφςε νη ηξηγσληθέο πξνεθηάζεηο θεγγηηψλ πνπ ελεξγνχλ σο κεηαβνιέο ηνπ θεληξνβαξηθνχ 
άμνλα ζην άλνηγκα). 
 

Οη δηαηνκέο ησλ ππνζηπισκάησλ εηζήρζεζαλ ζηνπο ππνινγηζκνχο σο κεηαβιεηέο θαη 
έρνληαο μερσξηζηφ γξακκηθφ νπιηζκφ γηα θάζε κία απφ ηηο ηέζζεξηο πιεπξέο ηνπο. Σν 
πξφγξακκα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απεηθνλίζεη μερσξηζηά ηνλ νπιηζκφ θάζε παξεηάο θαη 
έηζη γίλεηαη ζαθέο απφ πνηα εληαηηθά κεγέζε πξνθχπηεη ε αλάγθε ηνπνζέηεζεο ηεο θάζε 
ζηξψζεο νπιηζκνχ. 
 
Ζ ζεκεηαθή πξνζνκνίσζε ησλ νπιηζκψλ ζεσξήζεθε φηη δελ ζα πξνζέθεξε ηίπνηε 
επηπιένλ ελψ ζα είρε δπζαλάινγν ππνινγηζηηθφ θφπν. Γηα ην ιφγν απηφ ν κε γξακκηθφο 
έιεγρνο ηεο δηαηνκήο έγηλε κε γξακκηθά δηαλεκεκέλν ηνλ νπιηζκφ. 
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Οη δηαηνκέο ησλ δπγσκάησλ θαζψο θαη ησλ δεπηεξεπνπζψλ δηαδνθίδσλ ηεο νξνθήο 
ησλ πιαηζίσλ εηζήρζεζαλ σο πιαθνδνθνί. ην πξφγξακκα εηζήρζεθε ν νπιηζκφο σο 
γξακκηθφο ζηελ άλσ θαη θάησ ίλα ηεο πιαθνδνθνχ. Όζνη δνθνί δελ ζπλεξγάδνληαη κε 
πιάθα ζθπξνδέκαηνο ππνινγίζηεθαλ σο ηεηξαγσληθήο δηαηνκήο κε γξακκηθφ νπιηζκφ 
ζηελ πάλσ θαη θάησ ίλα ηνπο. 
 
Ζ δηαθξαγκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ θεθιηκέλσλ πιαθψλ πξνζνκνηψζεθε κε θεθιηκέλν 
δηάθξαγκα απφ ην πξφγξακκα. ηε ζέζε αληζνζηαζκίαο πνπ παξαηεξείηαη ζην ηκήκα Η, 
ε ζπλεξγαζία ησλ δηαδνθίδσλ, πνπ βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθή ζηάζκε κε ην πςίθνξκν 
δχγσκα, πξνζνκνηψζεθε κε εμάξηεζε ησλ αληίζηνηρσλ ειεπζεξηψλ θίλεζεο ησλ 
θφκβσλ ησλ δηαδνθίδσλ κε απηνχο πνπ βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθφ πςφκεηξν. 
 
Σα ηνηρψκαηα είηε ηα λέα, είηε κε ηε κνξθή εληζρπκέλσλ ηνηρνδνκψλ κε ακθίπιεπξν 
καλδχα, είηε σο ηνηρνπιεξψζεηο, πνπ ιακβάλνληαη ππφςε, πξνζνκνηψζεθαλ σο εμήο : 
 

 Νέα ηνηρψκαηα : Δπηθαλεηαθά ζηνηρεία πάρνπο 0,30 m απφ ζθπξφδεκα 
θαηεγνξίαο C20/25 αγθπξσκέλα ζηνλ ππάξρνληα ζθειεηφ. 

 Δληζπκέλεο ηνηρνπνηίεο : Σνηρψκαηα «ζάληνπηηο» απφ ηελ ππάξρνπζα ηνηρνπνηία 
πάρνπο 20-30 εθαη. κε κέηξν ειαζηηθφηεηαο ίδην κε ηεο Πξνκειέηεο θαη 
εθαηέξσζελ δχν καλδχεο απφ εθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα πάρνπο 5 εθαη. κε 
ζράξα νπιηζκνχ. Ζ εμνκνίσζε εδψ αληί λα γίλεη κε κνλή ζηξψζε επηθαλεηαθψλ 
ζηνηρείσλ κε ζηξσκαηνπνηεκέλα (layered) πιηθά, έγηλε κε ηξηπιή ζηξψζε 
ζηνηρείσλ κε θηλεκαηηθή εμάξηεζε ζηνπο θφκβνπο. 

 Απιέο ηνηρνπνηίεο πάρνπο 30 εθαη. πξνζνκνηψζεθαλ κε επηθαλεηαθά 
πεπεξαζκέλα ζηνηρεία ζε αληίζεζε κε ηελ πξνκειέηε φπνπ ε πξνζνκνίσζε είρε 
γίλεη κε δηαγψληεο ξάβδνπο. Έηζη εμαζθαιίδεηαη ε νκαιφηεξε ξνή ησλ ηάζεσλ 
ζηα ηνηρψκαηα θαη ζηα ππνζηπιψκαηα. 
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8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΑΝΑΛΤΗ 
 
 
Με ηελ πξνζζήθε ησλ πιήξσλ λέσλ ηνηρσκάησλ θαζψο θαη ησλ εληζρπκέλσλ 
ηνηρνπνηηψλ, νη ππεξβάζεηο ζε απαηηνχκελν νπιηζκφ πνπ παξνπζηάδνληαλ ζηε θάζε 
ηνπ ειέγρνπ ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο πεξηνξίζζεθαλ ηθαλνπνηεηηθά θαη 
εληνπίζζεθαλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο ζπγθέληξσζεο ηάζεσλ ζηα πιαίζηα. Δηδηθφηεξα 
ηα απνηειέζκαηα νδήγεζαλ ζηηο παξαθάησ επεκβάζεηο αλά θηίξην. 
 
 
ΚΣΗΡΗΟ Η 
 
Ζ κνξθή ησλ πιαηζίσλ φπνπ ηα δπγψκαηα βξίζθνληαη ζε αληζνζηαζκία δεκηνπξγεί 
πξφβιεκα ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο θφκβνπο ηεο πεξηνρήο αιιαγήο ζηάζκεο. 
 
Με ηελ παξαδνρή φηη θάκπηεηαη ν κηζφο νπιηζκφο ηνπ αλνίγκαηνο, παξαηεξείηαη 
ζεκαληηθή αλεπάξθεηα νπιηζκνχ. 
 
Ο θφκβνο εληζρχεηαη κε ηελ πξνζζήθε κεηαιιηθνχ λάξζεθα. 
 
Ζ δηαζηαζηνιφγεζε ηεο εληζρπκέλεο δηαηνκήο έγηλε κε ηε κέζνδν ηεο νξηαθήο αληνρήο. 
Απφ ηνλ έιεγρν πξνθχπηνπλ επαξθή φξηα ηάζεσλ κεηά ηελ ελίζρπζε. Σν πάρνο ησλ 
κεηαιιηθψλ ειαζκάησλ είλαη 8mm. Ζ ελζσκάησζε ηνπ λάξζεθα γίλεηαη κε βιήηξα θαη 
κε ζπξξηθλνχκελν θνλίακα. Δπίζεο ζεκαληηθή ππέξβαζε παξαηεξείηαη ζηνλ πφδα ηνπ 
ζηχινπ 16 νπφηε αληίζηνηρα εληζρχεηαη ν πφδαο. (ρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο θαηαζθεπήο 
ζηα ζρέδηα επεκβάζεσλ). 
 
Ζ επηινγή ηεο ιχζεο κε ηνπο κεηαιιηθνχο λάξζεθεο πέξα απφ ηελ ζρεδφλ κνλνζήκαληε 
επηινγή ηνπο ιφγσ ηεο κνξθήο ησλ θφκβσλ, εμππεξεηεί θαη ηελ Αξρηηεθηνληθή Λχζε.  
 
 
 
ΚΣΗΡΗΟ ΗΗ 
 
Ζ κνξθή ησλ πιαηζίσλ φπνπ ηα δπγψκαηα βξίζθνληαη ζε αληζνζηαζκία δεκηνπξγεί 
πξφβιεκα ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο θφκβνπο ηεο πεξηνρήο αιιαγήο ζηάζκεο. 
 
Με ηελ παξαδνρή φηη θάκπηεηαη ν κηζφο νπιηζκφο ηνπ αλνίγκαηνο, παξαηεξείηαη 
ζεκαληηθή αλεπάξθεηα νπιηζκνχ. 
 
Ο θφκβνο εληζρχεηαη κε ηελ πξνζζήθε κεηαιιηθνχ λάξζεθα. 
 
Ζ δηαζηαζηνιφγεζε ηεο εληζρπκέλεο δηαηνκήο έγηλε κε ηε κέζνδν ηεο νξηαθήο αληνρήο. 
Απφ ηνλ έιεγρν πξνθχπηνπλ επαξθή φξηα ηάζεσλ κεηά ηελ ελίζρπζε. Σν πάρνο ησλ 
κεηαιιηθψλ ειαζκάησλ είλαη 8mm. Ζ ελζσκάησζε ηνπ λάξζεθα γίλεηαη κε βιήηξα θαη 
κε ζπξξηθλνχκελν θνλίακα. Δπίζεο ζεκαληηθή ππέξβαζε παξαηεξείηαη ζηνλ πφδα ηνπ 



ΓΗΜΟ ΠΑΣΡΔΩΝ 
 
 

Μετατροπή Δγκαταστάσεων Α..Ο.  
σε Δκθεσιακό Υώρο 
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ζηχινπ 32 νπφηε αληίζηνηρα εληζρχεηαη ν πφδαο. (ρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο θαηαζθεπήο 
ζηα ζρέδηα επεκβάζεσλ). 
 
Ζ επηινγή ηεο ιχζεο κε ηνπο κεηαιιηθνχο λάξζεθεο πέξα απφ ηελ ζρεδφλ κνλνζήκαληε 
επηινγή ηνπο ιφγσ ηεο κνξθήο ησλ θφκβσλ, εμππεξεηεί θαη ηελ Αξρηηεθηνληθή Λχζε. 
 
 
ΚΣΗΡΗΟ ΗΗΗ 
 
Σν θηίξην ΗΗΗ ιφγσ ηεο ζπκκεηξίαο ηνπ δελ παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα αλάινγα κε ησλ 
θηηξίσλ Η, ΗΗ. Πιελ φκσο εδψ ην πξφβιεκα ηεο αλεπάξθεηαο θακπηηθνχ νπιηζκνχ 
παξνπζηάδεηαη ζε φινπο ηνπο κεζαίνπο ζηχινπο. 
 
Λφγσ ηνπ φηη ηη δχγσκα ζην θηίξην απηφ έρεη ζπκκεηξηθή κνξθή, ε δηαδηθαζία ελίζρπζεο 
είλαη πνιχ πην απιή. 
 
Ζ ελίζρπζε γίλεηαη κε ηελ πξνζζήθε ειαζκάησλ ζηελ άλσ ίλα. Σα ειάζκαηα είλαη 
επάιιεια θαη έρνπλ δηαζηάζεηο 500 Υ 8 θαη 300 Υ 8 θαη αγθπξψλνληαη θαηάιιεια κε 
βιήηξα θαη πεξαζηνχο θνριίεο. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ 
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ην παξφλ θεθάιαην γίλεηαη αλαιπηηθή αλαθνξά ησλ εξγαζηψλ αλά θηίξην. 
 
 
9.1. ΚΣΙΡΙΟ Ι 
 
9.1.1. Καθαιπέζειρ 
 

 Καζαίξεζε επηρξηζκάησλ ζηηο ηνηρνδνκέο πνπ πξφθεηηαη λα εληζρπζνχλ κε 
ακθίπιεπξν καλδχα απφ εθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα. 

 

 Καζαίξεζε επηρξηζκάησλ ζε φια ηα θαηλψκαηα ηεο πεξηκέηξνπ θαη ζε κηα δψλε 
0,50 m πεξίπνπ, ζηηο πεξηνρέο πνπ ζα γίλνπλ εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ηεο 
ζχλδεζεο ησλ ηνηρνπνηηψλ κε ην πεξηβάιινλ πιαίην απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. 

 

 Πιήξεο θαζαίξεζε ηνπ ππάξρνληνο παηαξηνχ φπνπ γίλεηαη αλαδηάηαμε ηνπ ρψξνπ 
ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ θαη θαηαζθεπάδεηαη ν Τπνζηαζκφο. 

 

 Καζαίξεζε ησλ ηνηρνπνηηψλ ζηηο πεξηνρέο πνπ θαηαζθεπάδνληαη λέα ηνηρψκαηα. 
 

 Σνπηθέο θαζαηξέζεηο ηνπ δαπέδνπ (εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά) ζηηο πεξηνρέο πνπ 
θαηαζθεπάδνληαη είηε καλδχεο απφ εθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα είηε λέα ηνηρψκαηα, 
ψζηε λα ηνπνζεηεζνχλ νη λένη νπιηζκνί. 

 
Όιεο νη παξαπάλσ εξγαζίεο παξνπζηάδνληαη ζην ζρέδην Κ-01 
 
 
9.1.2. Δπεμβάζειρ 
 

 Όιεο νη αθκέο ησλ ππνζηπισκάησλ, δνθψλ θιπ. πνπ εκθαλίδνπλ ξσγκέο ή 
«θνπζθψκαηα», απνθαζίζηαληαη κε επηζθεπαζηηθά θνληάκαηα θαη αληηδηαβξσηηθή 
πξνζηαζία. 

 

 θξαγίδνληαη φιεο νη ξσγκέο κε ξεηηλελέζεηο ή ελέκαηα ή επηζθεπαζηηθά 
θνληάκαηα. 

 

 ηελ πιάθα νξνθήο πνπ εκθαλίδεη ζαθή ζηνηρεία δηάβξσζεο ηνπ νπιηζκνχ, αθνχ 
απνμεισζνχλ ηα επηρξίζκαηα, αλάινγα κε ην βαζκφ δηάβξσζεο, ζα ηνπνζεηεζνχλ 
λένη νπιηζκνί θαη ζα εθαξκνζηνχλ επηζθεπαζηηθά θνληάκαηα θαη αλαζηνιείο 
δηάβξσζεο. 

 
 
 
Γηα ηε βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ ζε ζεηζκφ γίλνληαη αθφκε 
νη παξαθάησ επεκβάζεηο : 
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Μετατροπή Δγκαταστάσεων Α..Ο.  
σε Δκθεσιακό Υώρο 
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 ε φιεο ηηο πεξηκεηξηθέο ηνηρνδνκέο απνθαζίζηαηαη ε ζχλδεζε ηεο ηνηρνπνηίαο κε 
ην πεξηβάιινλ πιαίζην απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. 

 

 Γηαηάζζνληαη λέα ηνηρψκαηα θαηά ηηο δχν δηεπζχλζεηο ηνπ θηηξίνπ, είηε κε ηε κνξθή 
ελίζρπζεο ηνηρνπιήξσζεο κε ακθίπιεπξν καλδχα απφ εθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα, 
είηε κε ηελ θαηαζθεπή λέσλ ηνηρσκάησλ. ηηο ζέζεηο πνπ ππάξρνπλ παξάζπξα 
πνπ δηαηεξνχληαη, ην ηνίρσκα εμνκνηψλεηαη κε κεηαιιηθφ ζχλδεζκν κνξθήο V 
ψζηε λα κελ εκθαληζηνχλ πξνβιήκαηα «θνληνχ ζηχινπ» ζηα ππάξρνληα 
ππνζηπιψκαηα. 

 

 Απφ ηηο αλαιχζεηο πνπ έγηλαλ κεηά θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ηνηρίσλ, 
παξνπζηάζηεθαλ ππεξβάζεηο ζηνπο θφκβνπο πνπ θαηά θαλφλα ζπληξέρνπλ δνθνί 
ζε δηαθνξεηηθέο ζηάζκεο. ηηο πεξηνρέο απηέο γίλεηαη ελίζρπζε ησλ θφκβσλ κε 
ιάκεο πνπ αγθπξψλνληαη ζηα θέξνληα ζηνηρεία. 

 

 Καηαζθεπάδεηαη εθ λένπ ππνζηαζκφο. Πξφθεηηαη γηα ζχζηεκα ζηαηηθά αλεμάξηεην 
απφ ην ππφινηπν ην νπνίν ζπλδέεηαη ζηελ ππάξρνπζα ζεκειίσζε κέζσ λέαο 
πιάθαο πνπ θαηαζθεπάδεηαη. Σν ηκήκα ηνπ ππνζηαζκνχ έρεη δηπιή πιάθα θάησ 
απφ ην δάπεδν γηα ηε δηέιεπζε ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ. 

 
 
9.2. ΚΣΙΡΙΟ IΙ 
 
9.2.1. Καθαιπέζειρ 
 

 Καζαίξεζε επηρξηζκάησλ ζηηο ηνηρνδνκέο πνπ πξφθεηηαη λα εληζρπζνχλ κε 
ακθίπιεπξν καλδχα απφ εθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα. 

 

 Καζαίξεζε επηρξηζκάησλ ζε φια ηα θαηλψκαηα ηεο πεξηκέηξνπ θαη ζε κηα δψλε 
0,50 m πεξίπνπ, ζηηο πεξηνρέο πνπ ζα γίλνπλ εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ηεο 
ζχλδεζεο ησλ ηνηρνπνηηψλ κε ην πεξηβάιινλ πιαίην απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. 

 

 Καζαίξεζε ησλ ηνηρνπνηηψλ ζηηο πεξηνρέο πνπ θαηαζθεπάδνληαη λέα ηνηρψκαηα. 
 

 Σνπηθέο θαζαηξέζεηο ηνπ δαπέδνπ (εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά) ζηηο πεξηνρέο πνπ 
θαηαζθεπάδνληαη είηε καλδχεο απφ εθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα είηε λέα ηνηρψκαηα, 
ψζηε λα ηνπνζεηεζνχλ νη λένη νπιηζκνί. 

 
Όιεο νη παξαπάλσ εξγαζίεο παξνπζηάδνληαη ζην ζρέδην Κ-ΗΗ 
 
 
 
 
 
9.2.2. Δπεμβάζειρ 
 



ΓΗΜΟ ΠΑΣΡΔΩΝ 
 
 

Μετατροπή Δγκαταστάσεων Α..Ο.  
σε Δκθεσιακό Υώρο 
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 Όιεο νη αθκέο ησλ ππνζηπισκάησλ, δνθψλ θιπ. πνπ εκθαλίδνπλ ξσγκέο ή 
«θνπζθψκαηα», απνθαζίζηαληαη κε επηζθεπαζηηθά θνληάκαηα θαη αληηδηαβξσηηθή 
πξνζηαζία. 

 

 θξαγίδνληαη φιεο νη ξσγκέο κε ξεηηλελέζεηο ή ελέκαηα ή επηζθεπαζηηθά 
θνληάκαηα. 

 

 ηελ πιάθα νξνθήο πνπ εκθαλίδεη ζαθή ζηνηρεία δηάβξσζεο ηνπ νπιηζκνχ, αθνχ 
απνμεισζνχλ ηα επηρξίζκαηα, αλάινγα κε ην βαζκφ δηάβξσζεο, ζα ηνπνζεηεζνχλ 
λένη νπιηζκνί θαη ζα εθαξκνζηνχλ επηζθεπαζηηθά θνληάκαηα θαη αλαζηνιείο 
δηάβξσζεο. 

 
Γηα ηε βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ ζε ζεηζκφ γίλνληαη αθφκε 
νη παξαθάησ επεκβάζεηο : 
 

 ε φιεο ηηο πεξηκεηξηθέο ηνηρνδνκέο απνθαζίζηαηαη ε ζχλδεζε ηεο ηνηρνπνηίαο κε 
ην πεξηβάιινλ πιαίζην απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. 

 

 Γηαηάζζνληαη λέα ηνηρψκαηα θαηά ηηο δχν δηεπζχλζεηο ηνπ θηηξίνπ, είηε κε ηε κνξθή 
ελίζρπζεο ηνηρνπιήξσζεο κε ακθίπιεπξν καλδχα απφ εθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα, 
είηε κε ηελ θαηαζθεπή λέσλ ηνηρσκάησλ. ηηο ζέζεηο πνπ ππάξρνπλ παξάζπξα 
πνπ δηαηεξνχληαη, ην ηνίρσκα εμνκνηψλεηαη κε κεηαιιηθφ ζχλδεζκν κνξθήο V 
ψζηε λα κελ εκθαληζηνχλ πξνβιήκαηα «θνληνχ ζηχινπ» ζηα ππάξρνληα 
ππνζηπιψκαηα. 

 

 Απφ ηηο αλαιχζεηο πνπ έγηλαλ κεηά θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ηνηρίσλ, 
παξνπζηάζηεθαλ ππεξβάζεηο ζηνπο θφκβνπο πνπ θαηά θαλφλα ζπληξέρνπλ δνθνί 
ζε δηαθνξεηηθέο ζηάζκεο. ηηο πεξηνρέο απηέο γίλεηαη ελίζρπζε ησλ θφκβσλ κε 
ιάκεο πνπ αγθπξψλνληαη ζηα θέξνληα ζηνηρεία. 

 
 
9.3. ΚΣΙΡΙΟ IIΙ 
 
9.3.1. Καθαιπέζειρ 
 

 Καζαίξεζε ησλ ηνηρνπνηηψλ ζηηο πεξηνρέο πνπ θαηαζθεπάδνληαη λέα ηνηρψκαηα. 
 

 Σνπηθέο θαζαηξέζεηο ηνπ δαπέδνπ (εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά) ζηηο πεξηνρέο πνπ 
θαηαζθεπάδνληαη είηε καλδχεο απφ εθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα είηε λέα ηνηρψκαηα, 
ψζηε λα ηνπνζεηεζνχλ νη λένη νπιηζκνί. 

 
Όιεο νη παξαπάλσ εξγαζίεο παξνπζηάδνληαη ζην ζρέδην Κ-ΗΗΗ. 
 
 
 
9.3.2. Δπεμβάζειρ 
 



ΓΗΜΟ ΠΑΣΡΔΩΝ 
 
 

Μετατροπή Δγκαταστάσεων Α..Ο.  
σε Δκθεσιακό Υώρο 
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 Όιεο νη αθκέο ησλ ππνζηπισκάησλ, δνθψλ θιπ. πνπ εκθαλίδνπλ ξσγκέο ή 
«θνπζθψκαηα», απνθαζίζηαληαη κε επηζθεπαζηηθά θνληάκαηα θαη αληηδηαβξσηηθή 
πξνζηαζία. 

 

 θξαγίδνληαη φιεο νη ξσγκέο κε ξεηηλελέζεηο ή ελέκαηα ή επηζθεπαζηηθά 
θνληάκαηα. 

 

 ηελ πιάθα νξνθήο πνπ εκθαλίδεη ζαθή ζηνηρεία δηάβξσζεο ηνπ νπιηζκνχ, αθνχ 
απνμεισζνχλ ηα επηρξίζκαηα, αλάινγα κε ην βαζκφ δηάβξσζεο, ζα ηνπνζεηεζνχλ 
λένη νπιηζκνί θαη ζα εθαξκνζηνχλ επηζθεπαζηηθά θνληάκαηα θαη αλαζηνιείο 
δηάβξσζεο. 

 
Γηα ηε βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ ζε ζεηζκφ γίλνληαη αθφκε 
νη παξαθάησ επεκβάζεηο : 
 

 Γηαηάζζνληαη λέα ηνηρψκαηα θαηά ηηο δχν δηεπζχλζεηο ηνπ θηηξίνπ, κε ηελ 
θαηαζθεπή λέσλ ηνηρσκάησλ. ηηο ζέζεηο πνπ ππάξρνπλ παξάζπξα πνπ 
δηαηεξνχληαη, ην ηνίρσκα εμνκνηψλεηαη κε κεηαιιηθφ ζχλδεζκν κνξθήο V ψζηε λα 
κελ εκθαληζηνχλ πξνβιήκαηα «θνληνχ ζηχινπ» ζηα ππάξρνληα ππνζηπιψκαηα. 

 Απφ ηηο αλαιχζεηο πξνέθπςε αλεπάξθεηα θακπηηθνχ νπιηζκνχ ζηελ άλσ ίλα ησλ 
ελδηάκεζσλ θφκβσλ ησλ πιαηζίσλ νπφηε νη θφκβνη εληζρχνληαη κε ιάκεο 
αγθπξσκέλεο ζηηο δνθνχο. 

 
 
9.4. ΚΣΙΡΙΟ ΙV 
 
9.4.1. Καθαιπέζειρ 
 

 Απνμήισζε – απνκάθξπλζε ηεο ππάξρνπζαο κεηαιιηθήο ζηέγεο. 
 

 Καζαίξεζε ηεο πεξηκεηξηθήο δνθνχ έδξαζεο ηεο κεηαιιηθήο ζηέγεο. 
 

 Καζαίξεζε θάπνησλ απφ ηνπο πεξηκεηξηθνχο ζηχινπο. 
 

 Καζαίξεζε ησλ ηνηρνπνηηψλ. 
 

 Σνπηθέο θαζαηξέζεηο ηνπ δαπέδνπ (εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά) ζηηο πεξηνρέο πνπ 
θαηαζθεπάδνληαη είηε καλδχεο απφ εθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα ζηα ππνζπιψκαηα 
πνπ δηαηεξνχληαη λέα ηνηρψκαηα, ψζηε λα ηνπνζεηεζνχλ νη λένη νπιηζκνί. 

 
 
 
 
 
 
9.4.2. Δπεμβάζειρ 
 



ΓΗΜΟ ΠΑΣΡΔΩΝ 
 
 

Μετατροπή Δγκαταστάσεων Α..Ο.  
σε Δκθεσιακό Υώρο 
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 Καηαζθεπή ηεο ελίζρπζεο ηνπ ζεκειίνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ αξκνχ φπνπ 
ζεκειηψλεηαη ην λέν πιαίζην. 

 

 Καηαζθεπή ησλ λέσλ θεξφλησλ ζηνηρείσλ  - Γίδπκν πιαίζην ζηνλ αξκφ κε ην θηίξην 
ΗΗΗ θαη ελίζρπζε ηεο πεδηινδνθνχ. 

 

 Καηαζθεπή ησλ επεκβάζεσλ – εληζρχζεσλ ησλ ππαξρφλησλ ζηχισλ. ε 
πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε δηαηήξεζε ησλ ζηχισλ πξνβιέπεηαη απφ ηε 
κειέηε ε θαηαζθεπή λέσλ ζηχισλ κε ηελ ίδηα δηαηνκή. 

 

 Αχμεζε ηνπ χςνπο ησλ πεξηκεηξηθψλ ζηχισλ. 
 

 Καηαζθεπή ησλ λέσλ δνθψλ ζηελ πεξίκεηξν ηνπ θηηξίνπ. 
 

 Καηαζθεπή ηεο λέαο κεηαιιηθήο ζηέγεο. 
 
 
9.5. ΚΣΙΡΙΟ V 
 
9.5.1. Καθαιπέζειρ 
 

 Απνμήισζε – απνκάθξπλζε ηεο ππάξρνπζαο κεηαιιηθήο ζηέγεο. 
 

 Καζαίξεζε ηεο πεξηκεηξηθήο δνθνχ έδξαζεο ηεο κεηαιιηθήο ζηέγεο. 
 

 Καζαίξεζε θάπνησλ απφ ηνπο πεξηκεηξηθνχο ζηχινπο. 
 

 Καζαίξεζε ησλ εζσηεξηθψλ ζηχισλ. 
 

 Σνπηθέο θαζαηξέζεηο ηνπ δαπέδνπ (εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά) ζηηο πεξηνρέο πνπ 
θαηαζθεπάδνληαη είηε καλδχεο απφ εθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα είηε λέα ηνηρψκαηα, 
ψζηε λα ηνπνζεηεζνχλ νη λένη νπιηζκνί. 

 

 Καζαίξεζε ηνπ εζσηεξηθνχ πιαηζίνπ (δνθνί – θαη ζηχινη). 
 

 Καζαίξεζε φινπ ηνπ δαπέδνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ππνγείνπ θάησ απφ ην ζέαηξν. 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.5.2. Δπεμβάζειρ 
 



ΓΗΜΟ ΠΑΣΡΔΩΝ 
 
 

Μετατροπή Δγκαταστάσεων Α..Ο.  
σε Δκθεσιακό Υώρο 
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 Δθζθαθή κέρξη ην θάησ κέξνο ηεο ππάξρνπζαο ζεκειίσζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ 
ζεάηξνπ. 

 

 Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο θαζαξηφηεηαο ζηελ πεξηνρή ηεο λέαο θαηαζθεπήο. 
 

 Σνπνζέηεζε βιήηξσλ ζε φιε ηελ πεξίκεηξν γηα ηε ζχλδεζε ηεο λέαο πιάθαο 
θνηηφζηξσζεο κε ηηο ππάξρνπζεο πεδηινδνθνχο. 

 

 Καηαζθεπή ηεο ζεκειίσζεο ηνπ ζεάηξνπ. 
 

 Καηαζθεπή ησλ εληζρχζεσλ ζηα ππνζηπιψκαηα πνπ δηαηεξνχληαη. ε πεξίπησζε 
πνπ δελ είλαη δπλαηή ε δηαηήξεζε ησλ ζηχισλ, πξνβιέπεηαη απφ ηε κειέηε ε 
θαηαζθεπή λέσλ ζηχισλ κε ηελ ίδηα δηαηνκή. 

 

 Αχμεζε ηνπ χςνπο ησλ πεξηκεηξηθψλ ζηχισλ. 
 

 Καηαζθεπή λένπ πιαηζίνπ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα εθεί πνπ θαζαηξέζεθαλ νη 
εζσηεξηθνί ζηχινη. 

 

 Καηαζθεπή δίδπκνπ πιαηζίνπ ζηνλ αξκφ κε ην θηίξην ΗΗΗ θαη ελίζρπζε ηεο 
πεδηινδνθνχ. 

 

 Καηαζθεπή ηεο αλσδνκήο ηνπ ζεάηξνπ. 
 

 Καηαζθεπή ηεο λέαο κεηαιιηθήο ζηέγεο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. ΜΔΣΑΛΛΙΚΔ ΣΔΓΔ 



ΓΗΜΟ ΠΑΣΡΔΩΝ 
 
 

Μετατροπή Δγκαταστάσεων Α..Ο.  
σε Δκθεσιακό Υώρο 
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Καηαζθεπάδνληαη ζηα θηίξηα IV θαη V εθεί φπνπ θαζαηξείηαη θαη απνκαθξχλεηαη ε 
ππάξρνπζα ζηέγε ηχπνπ dexion, θαη αθνχ θαηαζθεπαζηνχλ ηζρπξά πιαίζηα απφ 
νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζηελ πεξίκεηξν ησλ ηκεκάησλ. 
 
Οη ζηέγεο θαηαζθεπάδνληαη απφ θακπχιεο ζπγθνιιεηέο δηαηνκέο σο θχξηεο δνθνχο, 
ηεγίδεο δηαηνκήο ΗΡΔ200 θαη αληηαλέκνπο SHS80X5. Γηα ηελ έδξαζε ηεο θπκαηνεηδνχο 
ιακαξίλαο ε νπνία θακππιψλεηαη, ηνπνζεηνχληαη θαη επηηεγίδεο (δχν αλά θάηλσκα) 
απφ ζηξαληδαξηζηή ιάκα 260 Υ 2 mm θαη χςνπο 140 mm. 
 
Ζ θαηαζθεπή (θνπή, θαηεξγαζία θιπ.) ησλ θχξησλ δνθψλ ζα γίλεη κε ηηο αθφινπζεο 
παξαδνρέο θαη κεζφδνπο: 
 

 Ο θνξκφο απνθφπηεηαη κε κεράλεκα θνπήο πιάζκαηνο, ζε θπθιηθά ηκήκαηα – 
«δαθηπιίνπο» πιάηνπο 70-2Υ1,5 = 67 εθαη. θαη κήθνπο είηε 6,0 m, είηε ηέηνην πνπ λα 
επλνεί ηελ εξγνηαμηαθή ζχλδεζε φπσο θαίλεηαη ζηα ζρέδηα. 

 

 Όιεο νη θακπχιεο είλαη ηφμα θχθινπ. 
 

 Σα πέικαηα θπιηλδξάξνληαη κε ηηο ίδηεο νκφθεληξεο θακπχιεο απφ επίπεδα 
ειάζκαηα15 Υ 350 θαη πξνκνληάξνληαη κε ηνλ θνξκφ δνθηκαζηηθά. Δάλ νη αλνρέο 
δηαζηάζεσλ, δελ μεπεξλνχλ ην 1,5 mm ζηελ επαθή θνξκνχ – πέικαηνο, πξνρσξεί 
ε δηαδηθαζία ζπγθφιιεζεο ηεο δνθνχ. Ηδηαίηεξε ζεκαζία ζα δνζεί ζηελ 
νξζνγσληθφηεηα κεηαμχ πέικαηνο – θνξκνχ θαη ηελ επαλαθνξά ησλ ζηξεβιψλ 
πηεξπγίσλ κεηά ηελ ζπγθφιιεζε. Βνεζεηηθέο λεπξψζεηο κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

 

 Ζ ζπγθφιιεζε ησλ πεικάησλ γίλεηαη κε δχν ζπλερείο ξαθέο (θνξδφληα) βπζηζκέλνπ 
ηφμνπ (δπβ-MERGED ARC), θαη ηα ηεκάρηα πξνκνληάξνληαη δνθηκαζηηθά γηα ηελ 
αθξίβεηα ησλ εξγνηαμηαθψλ ελψζεσλ. Απηέο ζα είλαη ζπγθνιιεηέο κε θξέδα «Κ» θαη 
ζηνλ θνξκφ θαη ζηα πέικαηα (100% απνθαηάζηαζε δηαηνκήο) θαη επηπιένλ 
ειάζκαηα κε πεξηκεηξηθή εμσξξαθή, ζε ηξνρηζκέλε επηθάλεηα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 



ΓΗΜΟ ΠΑΣΡΔΩΝ 
 
 

Μετατροπή Δγκαταστάσεων Α..Ο.  
σε Δκθεσιακό Υώρο 
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 Πεπιγπαθή Δκηέλεζηρ Δπγαζιών Δπεμβάζεων 
 
 
Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ν ηξφπνο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ επεκβάζεσλ. 
Γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο δηεμαγσγήο ησλ εξγαζηψλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα πξνζρέδηα ησλ 
«Πξνζσξηλψλ Δζληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ» (ΠΔΣΔΠ) πνπ ζπληάρζεθαλ ζην 
πιαίζην ηνπ «Πξνγξάκκαηνο Γξάζεσλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο παξαγσγήο ησλ 
Γεκνζίσλ Έξγσλ» (Action Plan ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ) ππφ ηελ επνπηεία θαη θαζνδήγεζε ηεο 
2εο νκάδαο Γηνίθεζεο Έξγνπ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Οηθνλνκίαο Καηαζθεπψλ (Η.Ο.Κ.). 
 
Σα θείκελα ησλ ΠΔΣΔΠ παξαηίζεληαη ζε ηεχρνο – Παξάξηεκα (Σ1.1. Πξνδηαγξαθέο 
έξγσλ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ). 
 
 
11.1. Πποεηοιμαζία Δπιθάνειαρ ζκςποδέμαηορ από αποζαθπώζειρ ή ξένα ςλικά 

(ζσ. ΠΔΣΔΠ 14.01.01.02) 
 
Πεπιοσή εθαπμογήρ : 
 
ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο επέκβαζεο ζε ζηνηρεία απφ ζθπξφδεκα πνπ είηε παξνπζηάδνπλ 
απνζαζξψζεηο είηε έρνπλ ππνιείκκαηα επηρξηζκάησλ, ρξψκαηα θιπ. 
 
Πεπιγπαθή Δπγαζιών : 
 

 Ο θαζαξηζκφο γίλεηαη κε ρξήζε ειαθξηάο αεξφζθπξαο, βάξνπο έσο 6kg, πίεζεο 
ιεηηνπξγίαο έσο 0,7 Mpa θαη θαηαλάισζε 0,45 m3/min εθφζνλ ηα πξνο 
απνκάθξπλζε πιηθά είλαη απνζαζξσκέλν ζθπξφδεκα. 

 Γηα ηνλ θαζαξηζκφ επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο απφ ππνιείκκαηα επηρξηζκάησλ, ν 
θαζαξηζκφο ζα γίλεηαη κε ρξήζε ζπξκαηφβνπξηζαο (βνχξηζα επηκήθνπο κνξθήο, 
κε θεθαιή απφ ραιχβδηλα ζχξκαηα). Σα ζχξκαηα ζα έρνπλ δηάκεηξν πεξίπνπ 1 
mm θαη ηθαλή ειαζηηθφηεηα ψζηε λα κελ παξακνξθψλνληαη απφ ηε ρξήζε. 

 Γηα ηνλ θαζαξηζκφ επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο απφ ρξψκαηα, ν θαζαξηζκφο ζα 
γίλεηαη κε ακκνβνιή (εθηφμεπζε ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο θφθθσλ 
δηαβξσηηθνχ κέζνπ – ζθνπξηέο πςηθάκηλνπ – ραιαδηαθή άκκνο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.2. Πποεηοιμαζία Δπιθάνειαρ ζκςποδέμαηορ (ζσ. ΠΔΣΔΠ 14.01.01.02) 
 



ΓΗΜΟ ΠΑΣΡΔΩΝ 
 
 

Μετατροπή Δγκαταστάσεων Α..Ο.  
σε Δκθεσιακό Υώρο 
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Πεπιοσή εθαπμογήρ : 
 
ηηο πεξηνρέο πνπ απαηηείηαη εθηξάρπλζε ηεο ππάξρνπζαο Δπηθάλεηαο ζθπξνδέκαηνο 
(ζηχινη πνπ εληζρχνληαη κε καλδχεο, εκθάηλσζε ηνηρσκάησλ ζηα πιαίζηα θιπ.) έηζη 
ψζηε λα απμεζεί ε ζπλάθεηα κεηαμχ ηεο ππάξρνπζαο Δπηθάλεηαο ζθπξνδέκαηνο θαη ηεο 
λέαο ζηξψζεο. 
 
Πεπιγπαθή Δπγαζιών : 
 
Ζ Δξγαζία εθηειείηαη είηε κε ρξήζε ειεθηξνπλεπκαηηθήο ειεθηξφζθπξαο, είηε κε ρξήζε 
ειαθξηάο αεξφζθπξαο.  
 
Όηαλ ε πξνεηνηκαζία γίλεηαη κε ρξήζε ειεθηξφζθπξαο, απηή είλαη ηζρχνο 300 έσο 800 
W θαη βάξνπο έσο 6 kgr, δηπιήο κφλσζεο. Να κελ ρξεζηκνπνηνχληαη ζθχξεο 
κεγαιχηεξεο ηζρχνο ή θαη βάξνπο, επεηδή κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ βιάβεο ζην ππφ 
επεμεξγαζία ζηνηρείν. Υξεζηκνπνηείηαη θνπηηθφ άθξν πξηζκαηηθήο κνξθήο (θαιέκη).  
 
Όηαλ ε πξνεηνηκαζία γίλεηαη κε ρξήζε αεξφζθπξαο, απηή είλαη βάξνπο έσο 6 kgr, κε 
πίεζε ιεηηνπξγίαο έσο 0,7 Mpa θαη θαηαλάισζε 0,45 m3/min. ηα εξγνηέμηα κε 
απαηηήζεηο ρακεινχ ζνξχβνπ, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηχπνπ θαηαζηγαζκέλσλ 
αεξνζθπξψλ.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.3. Σοπική Καθαίπεζη ζκςποδέμαηορ με διαηήπηζη ηος οπλιζμού (ζσ. ΠΔΣΔΠ 
14.01.02.01) 



ΓΗΜΟ ΠΑΣΡΔΩΝ 
 
 

Μετατροπή Δγκαταστάσεων Α..Ο.  
σε Δκθεσιακό Υώρο 
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Πεπιοσή εθαπμογήρ : 
 

 ηελ νξνθή ηνπ θηηξίνπ φπνπ ππάξρεη ζαθήο δηάβξσζε. 

 ηηο πεξηνρέο πνπ θαηαζθεπάδνληαη λέα ηνηρψκαηα νπφηε θαζαηξνχληαη ηκήκαηα 
δνθψλ. 

 ηελ πεξηνρή ηνπ αξκνχ κεηαμχ ησλ θηηξίσλ ΗΗΗ, ΗV θαη ΗΗΗ, V. 
 
Πεπιγπαθή Δπγαζιών : 
 
Ζ ηνπηθή θαζαίξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κπνξεί λα γίλεη κε :  
 

 ρξήζε αεξφζθπξαο, βάξνπο έσο 6,5 έσο 11 kgr, κε πίεζε ιεηηνπξγίαο έσο 0,7 
Mpa (θαηαλάισζε αέξα 0,5 έσο 1,1 m3/min. ε εξγνηάμηα κε απαηηήζεηο ρακεινχ 
ζνξχβνπ, ζα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηαζηγαζκέλεο αεξφζθπξεο. 

 ρξήζε ειεθηξφζθπξαο, ηζρχνο απφ 1000 έσο 1500 W θαη βάξνπο 10 έσο 15 kgr 
αληίζηνηρα, κε θνπηηθφ άθξν ζπλήζνπο κνξθήο (βειφλη). Γελ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη 
ζθχξεο κεγαιχηεξεο ηζρχνο θαη βάξνπο, γηαηί κπνξεί λα πξνμελήζνπλ βιάβε 
ζηνπο νπιηζκνχο.  

 κε πδξαπιηθέο θξνπζηηθέο ζθχξεο ηξνθνδνηνχκελεο απφ πδξαπιηθή αληιία πςειήο 
πηέζεσο. Οη πδξαπιηθέο ζθχξεο πιενλεθηνχλ έλαληη ησλ αεξφζθπξσλ ιφγσ ηνπ 
ρακειφηεξνπ ζνξχβνπ ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ κεγαιχηεξνπ βαζκνχ απφδνζεο. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.4. Σοπική Καθαίπεζη ζκςποδέμαηορ σωπίρ διαηήπηζη ηος οπλιζμού (ζσ. 
ΠΔΣΔΠ 14.01.02.02) 

 



ΓΗΜΟ ΠΑΣΡΔΩΝ 
 
 

Μετατροπή Δγκαταστάσεων Α..Ο.  
σε Δκθεσιακό Υώρο 
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Πεπιοσή εθαπμογήρ : 
 
ην θηίξην Η ζηελ θαζαίξεζε ηνπ ππάξρνληνο παηαξηνχ, θαη ζηα θηίξηα ΗV θαη V φπνπ 
θαζαηξείηαη ε πεξηκεηξηθή δνθφο ζηε ζηέςε θαη θάπνηα ππνζηπιψκαηα ζχκθσλα κε ηα 
ζρέδηα θαζαηξέζεσλ. Δπίζεο ζηηο πεξηνρέο πνπ θαζαηξείηαη ε πιάθα ηνπ δαπέδνπ. 
 
Πεπιγπαθή Δπγαζιών : 
 
ην ζπγθεθξηκέλν έξγν δελ απαηηείηαη αδηαηάξαθηε θνπή, νπφηε ε ηνπηθή θαζαίξεζε 
κπνξεί λα γίλεη κε :  
 

 ρξήζε αεξφζθπξαο, βάξνπο 15 έσο 40 kgr, κε πίεζε ιεηηνπξγίαο έσο 0,7 Mpa 
(θαηαλάισζε αέξα 1,2 έσο 2,0 m3/min αληίζηνηρα).  

 ρξήζε πδξαπιηθήο θξνπζηηθήο ζθχξαο πνπ ηξνθνδνηείηαη απφ εμσηεξηθή 
πδξαπιηθή αληιία. Δλίνηε ε πδξαπιηθή ζθχξα είλαη πξνζαξκνζκέλε ζε κηθξφ 
εξππζηξηνθφξν ή ειαζηνρνθφξν εθζθαθέα (θαηεγνξίαο mini excovator). H 
πδξαπιηθή ζθχξα πιενλεθηεί έλαληη ηεο αεξφζθπξαο ιφγσ ηνπ ρακειφηεξνπ 
παξαγφκελνπ ζνξχβνπ θαηά ηε ρξήζε ηεο θαη ηνπ κεγαιχηεξνπ βαζκνχ 
απφδνζεο. 

 
 
11.5. Αποκαηάζηαζη ηοπικήρ βλάβηρ ζκςποδέμαηορ και οπλιζμού λόγω 

ηοπικήρ οξείδωζηρ οπλιζμού (ζσ. ΠΔΣΔΠ 14.01.04) 
 
Πεπιοσή εθαπμογήρ : 
 
ε φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο πιάθαο νξνθήο πνπ απνηππψλνληαη ζηα ζρέδηα αιιά θαη ζε 
ηπρφλ λέεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηελ πεξίνδν ηεο απνηχπσζεο (Ηνχιηνο 2005) 
κέρξη ζήκεξα. Δπίζεο ζηηο πεξηνρέο ησλ αξκψλ θαη φπνπ παξαηεξείηαη δηφγθσζε ηνπ 
νπιηζκνχ. 
 
Πεπιγπαθή επγαζιών : 
 

 Απνκάθξπλζε ησλ επηρξηζκάησλ θαη ηνπ ζαζξνχ ζθπξνδέκαηνο ζηελ πεξηνρή ηεο 
βιάβεο θαη απνθάιπςε ηνπ νμεηδσκέλνπ νπιηζκνχ. 

 Καζαξηζκφο ηνπ νπιηζκνχ απφ ηα νμείδηα κε ζπξκαηφβνπξηζα. Ζ δψλε επέκβαζεο 
πξέπεη λα δηαηεξείηαη μεξή. 

 Δληφο 3 σξψλ απφ ηνλ θαζαξηζκφ εθαξκφδεηαη πιηθφ αληηδηαβξσηηθήο πξνζηαζίαο 
(ηζηκεληνεηδέο ή επνμεηδηθφ). 

 Δθαξκνγή εληζρπηηθνχ πξφζθπζεο παιηνχ ζθπξνδέκαηνο θαη εληζρπηηθνχ 
θνληάκαηνο. 

 Απνθαηάζηαζε δηαηνκήο κε επηζθεπαζηηθφ θνλίακα. 

 Γηάζηξσζε ιεπηνχ ηζηκεληνεηδνχο θνληάκαηνο γηα ηε ζθξάγηζε ησλ πφξσλ θαη 
δηφξζσζε κηθξναηειεηψλ. 

 
11.6. Πλήπωζη Ρωγμών κςποδέμαηορ μικπού εύποςρ (ζσ. ΠΔΣΔΠ 14.01.07.01) 
 



ΓΗΜΟ ΠΑΣΡΔΩΝ 
 
 

Μετατροπή Δγκαταστάσεων Α..Ο.  
σε Δκθεσιακό Υώρο 
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Πεπιοσή εθαπμογήρ : 
 
ηηο ζέζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα ζρέδηα. Δπεηδή ε Απνηχπσζε – Παζνινγία ηνπ 
θέξνληνο νξγαληζκνχ έγηλε ηελ πεξίνδν Ηνπιίνπ 2005 ε παξνχζα επέκβαζε 
εθαξκφδεηαη θαη ζε ηπρφλ λέεο ηξηρνεηδείο ξσγκέο. 
 
 
Πεπιγπαθή επγαζιών : 
 

 Καζαίξεζε ηπρφλ επηρξηζκάησλ, βαθψλ θιπ θαηά κήθνο ηνπ νξαηνχ ίρλνπο ηεο 
ξσγκήο ζε πιάηνο 10 εθαη., κε θαιέκη, ζθπξί ή ειαθξηά αεξφζθπξα. 

 Καζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε ρξήζε αληιίαο ή 
ζπξκαηφβνπξηζαο. 

 θξάγηζε ηνπ ίρλνπο ηεο ξσγκήο κε επνμεηδηθή πάζηα θαη ηνπνζέηεζε 
αθξνθπζίσλ απφ εχθακπην πιαζηηθφ. 

 Δηζπίεζε επνμεηδηθήο θφιιαο ή ξεηίλεο. 

 Απνκάθξπλζε ησλ αθξνθπζίσλ κεηά ηελ πήμε ηεο θφιιαο. 
 
 
11.7. Αγκύπωζη νέων πάβδων οπλιζμού ζηο ζκςπόδεμα (ζσ. ΠΔΣΔΠ 

14.01.11.00) 
 
Πεπιοσή εθαπμογήρ : 
 
Σνπνζέηεζε αλακνλψλ νπιηζκνχ ζηε ζεκειίσζε. 
 
 
Πεπιγπαθή επγαζιών : 
 

 Δπηζεκαίλνληαη νη ζέζεηο αγθχξσζεο λένπ νπιηζκνχ κε θαηάιιειε ζήκαλζε. 

 Όηαλ νη νπιηζκνί πξφθεηηαη λα παθησζνχλ ζηε ζεκειίσζε ζα γίλεηαη απνθάιπςε 
ησλ ζεκειίσλ ζηελ έθηαζε πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε κειέηε. 

 Καζαξίδεηαη ε επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο σο ΠΔΣΔΠ 14.01.01.01 «Καζαξηζκφο 
επηθάλεηαο ζθπξνδέκαηνο απφ απνζαζξψζεηο ή μέλα πιηθά». 

 Δθηξαρχλεηαη ε επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο, εάλ απηφ πξνβιέπεηαη ζηε κειέηε. 

 Γηαλνίγνληαη νη νπέο επί ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζηηο πξνβιεπφκελεο ζέζεηο. Ζ 
δηάκεηξνο ησλ νπψλ ζα είλαη κεγαιχηεξε απφ απηήλ ηεο ξάβδνπ (Φ) γηα ηελ 
εηζρψξεζε θφιιαο θνληάκαηνο. Γεληθψο ε δηάκεηξνο ηεο νπήο ζα είλαη Φ+4 mm, ην 
δε κήθνο ηεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. 

 Δθηξαρχλεηαη ην εζσηεξηθφ ηεο κε ζπξκαηφβνπξηζα θπιηλδξηθήο θεθαιήο. Οη νπέο 
ζα πξνζηαηεχνληαη κε πξνζσξηλή έκθξαμε κέρξη ηελ πάθησζε ησλ ξάβδσλ 
νπιηζκνχ. 

 Ο θαζαξηζκφο ηεο νπήο, γίλεηαη ακέζσο πξηλ ηελ νξηζηηθή ηνπνζέηεζε θαη 
πάθησζε ησλ ξάβδσλ νπιηζκνχ, κε αλαξξφθεζε ηεο ζθφλεο απφ ην εζσηεξηθφ 
ηεο ή κε θχζεκα κε πεπηεζκέλν αέξα. 



ΓΗΜΟ ΠΑΣΡΔΩΝ 
 
 

Μετατροπή Δγκαταστάσεων Α..Ο.  
σε Δκθεσιακό Υώρο 
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 Δάλ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί θνλίακα, αθνινπζεί πιχζε κε λεξφ ππφ πίεζε 
θαη ζηε ζπλέρεηα εηζπίεζε ζηελ νπή πεπηεζκέλνπ αέξα γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ 
επηθαζήκελνπ λεξνχ. 

 Δηζάγεηαη επαξθήο πνζφηεηα ζπγθνιιεηηθνχ πιηθνχ (θφιιαο ή θνληάκαηνο) ζηελ 
νπή θαη ηνπνζεηείηαη ε ξάβδνο κε πεξηζηξνθή έηζη ψζηε ην πιηθφ λα θαιχςεη 
νιφθιεξν ην δηάθελν κεηαμχ ξάβδνπ θαη λα απνκαθξπλζεί ν εγθισβηζκέλνο αέξαο. 
Ζ πνζφηεηα ηνπ ζπγθνιιεηηθνχ πιηθνχ πνπ ππεξρεηιίδεη απφ ηελ νπή 
απνκαθξχλεηαη κε ζπάηνπια θαη δελ επαλαρξεζηκνπνηείηαη. 

 Σα κήθε ηνπ εηζέξρνληνο θαη εμέξρνληνο ηκήκαηνο ηεο ξάβδνπ ζα δηακνξθψλνληαη 
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. 

 ηηο πεξηπηψζεηο νξηδφληησλ αγθπξψζεσλ ή θαηαθφξπθσλ αγθπξψζεσλ νξνθήο, 
γηα ηελ απνθπγή εθξνήο ηνπ ζπγθνιιεηηθνχ πιηθνχ, ζα ρξεζηκνπνηνχληαη 
θάςνπιεο θφιιαο, εθαξκνδφκελεο κε εηδηθφ εξγαιείν ή θφιιεο θαη θνληάκαηα 
θαηάιιεια γηα εξγαζία «πάλσ απφ ην θεθάιη» (over head). 

  Απαγνξεχεηαη λα επαιείθεηαη ε ξάβδνο νπιηζκνχ κε παρχξεπζηε θφιια ή πάζηα, 
ζε κήθνο φζν απαηηείηαη γηα ηελ αγθχξσζε θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηνπνζεηείηαη ζηελ 
νπή. Με ηελ ηερληθή απηή δελ δηαζθαιίδεηαη φηη ζα γεκίζεη πιήξσο ην δηάθελν 
κεηαμχ ξάβδνπ θαη ηνηρσκάησλ ηεο νπήο. 

 Οη νπιηζκνί πνπ παθηψλνληαη, ζα ζπγθξαηνχληαη θαηάιιεια, ψζηε λα κελ 
κεηαθηλεζνχλ κέρξη ηελ πήμε ηνπ ζπγθνιιεηηθνχ πιηθνχ (π.ρ. πξνζσξηλή 
ζηεξέσζε, δέζηκν, θαηάιιειε ζθήλσζε ζηελ νπή θιπ.). 

 Απαγνξεχεηαη ε κεηαηφπηζε ηνπ νπιηζκνχ πνπ παθηψζεθε ή ε επηβνιή θνξηίνπ 
πξηλ παξέιζεη ην 50% ηνπ ρξφλνπ αλάπηπμεο πιήξνπο αληνρήο ηνπ 
ζπγθνιιεηηθνχ πιηθνχ, φπσο απηφο αλαθέξεηαη ζηηο νδεγίεο ρξήζεσο ηνπ πιηθνχ, 
θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη πξηλ πεξάζνπλ 24 ψξεο. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.8. Σοποθέηηζη βλήηπων για ηη ζύνδεζη παλαιού και νέος ζκςποδέμαηορ 
(ζσ. ΠΔΣΔΠ 14.01.12.01) 

 



ΓΗΜΟ ΠΑΣΡΔΩΝ 
 
 

Μετατροπή Δγκαταστάσεων Α..Ο.  
σε Δκθεσιακό Υώρο 
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Πεπιοσή εθαπμογήρ : 
 
ε φιεο ηηο ζέζεηο ζχλδεζεο ησλ λέσλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα κε ηελ ππάξρνπζα 
θαηαζθεπή. 
 
 
Πεπιγπαθή επγαζιών : 
 

 Καζαξηζκφο θαη πιχζηκν ηεο πεξηνρήο επέκβαζεο. 

 Γηάλνημε νπψλ Φ+4 mm, βάζνπο 0,50 m. 

 Καζαξηζκφο ηεο νπήο θαη ηξάρπλζε ησλ επηθαλεηψλ κε ζπξκαηφβνπξηζα 
θπιηλδξηθήο δηαηνκήο. 

 Δηζαγσγή ηθαλήο πνζφηεηαο θφιιαο ή θνληάκαηνο. 

 Δηζαγσγή ηνπ βιήηξνπ πεξηζηξνθηθά ψζηε λα γεκίζεη πιήξσο ην δηάθελν θαη λα 
απνκαθξπλζεί ν εγθισβηζκέλνο αέξαο. 

 Απνκάθξπλζε ηνπ πιηθνχ πνπ ππεξρεηιίδεη. 
 
 
11.9. Πεπίζθιξη διαηομών ζκςποδέμαηορ με ζηοισεία δομικού σάλςβα  
 
Πεπιοσή εθαπμογήρ : 
 
ε φινπο ηνπο θφκβνπο ησλ πιαηζίσλ πνπ ζεκεηψλνληαη ζηα ζρέδηα ησλ επεκβάζεσλ. 
 
 
Πεπιγπαθή επγαζιών : 
 

 Καζαξηζκφο ηεο πεξηνρήο επέκβαζεο απφ απνζαζξσκέλα πιηθά, ρξψκαηα θιπ. 

 Σξάρπλζε ηεο επηθάλεηαο. 

 Σνπνζέηεζε βιήηξσλ. 

 ηεξέσζε ησλ κεηαιιηθψλ ηκεκάησλ 

 θξάγηζε θαηά ην δπλαηφλ 

 Πιήξσζε κε κε ζπξξηθλνχκελν θνλάκα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.10.    Δκηοξεςόμενο ζκςπόδεμα ζε έπγα επεμβάζεων (ζσ. ΠΔΣΔΠ 14.01.14) 
 
Πεπιοσή εθαπμογήρ : 



ΓΗΜΟ ΠΑΣΡΔΩΝ 
 
 

Μετατροπή Δγκαταστάσεων Α..Ο.  
σε Δκθεσιακό Υώρο 
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Όπνπ ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο παξνπζηάδεηαη ελίζρπζε ηνηρνπνηίαο ή νπιηζκέλνπ 
ζθπξνδέκαηνο κε καλδχα απφ εθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα. 
 
 
Πεπιγπαθή επγαζιών : 
 

 Αλάκημε ηνπ Μίγκαηνο. 

 Μεηαθνξά θαη Πξνψζεζε ηνπ Μίγκαηνο. 

 Πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο δηάζηξσζεο. 

 Δθηφμεπζε ζθπξνδέκαηνο. 

 Γηακφξθσζε ηειηθήο επηθάλεηαο. 

 πληήξεζε. 
 
 
11.11.   Καθαίπεζη Δπισπιζμάηων (ζσ. ΠΔΣΔΠ 14.02.01.01) 
 
Πεπιοσή εθαπμογήρ : 
 
ηα φξηα επαθήο ησλ εμσηεξηθψλ ηνηρνπιεξψζεσλ κε ην πεξηβάιινλ πιαίζην 
νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, ζηηο ηνηρνπνηίεο πνπ εληζρχνληαη κε καλδχεο. 
 
 
Πεπιγπαθή επγαζιών : 
 
Καηά ηελ εθηέιεζε εξγαζίαο, ν πεξηνξηζκφο ηεο ζθφλεο επηηπγράλεηαη κε εθηφμεπζε 
λεξνχ ππφ πίεζε ζε κηθξέο πνζφηεηεο γηα ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο ιάζπεο. ην ηέινο 
θάζε εκέξαο εξγαζίαο ζα απνκαθξχλνληαη ηα πξντφληα θαη ζα ζπγθεληξψλνληαη ζε 
ζέζεηο θφξησζεο. Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο νη δηάδξνκνη εξγαζίαο θαζαξίδνληαη 
θαηά δηαζηήκαηα απφ ηα πξντφληα ηεο θαζαίξεζεο, ψζηε λα παξακέλνπλ ειεχζεξνη 
πξνο αζθαιή ρξήζε. 
 
Ζ θαζαίξεζε ησλ επηρξηζκάησλ εθηειείηαη αλάινγα κε ηελ κέζνδν πνπ εθαξκφδεηαη σο 
αθνινχζσο : 
 
 
α. Με σδροβολή 
 
Ζ θαζαίξεζε γίλεηαη κε εθηφμεπζε λεξνχ ππφ πίεζε 10 έσο 20 Mpa ζηελ επηθάλεηα ηεο 
ηνηρνπνηίαο. Ζ πίεζε ζα θαζνξίδεηαη κεηά απφ δνθηκέο ζε θάζε ζέζε, γηα λα 
δηαζθαιηζηεί φηη ν θαζαξηζκφο ζα επηηπγράλεηαη ρσξίο λα δηαηαξάζζεηαη ν ηζηφο ηεο 
ηνηρνπνηίαο. Γηα ηελ πδξνβνιή ρξεζηκνπνηνχληαη πδξαληιίεο πςειήο πηέζεσο. 
 
Δίλαη απαξαίηεην λα δηαηίζεηαη παξνρή λεξνχ, ε νπνία ζα θαιχπηεη ηελ νλνκαζηηθή 
παξνρή ηεο αληιίαο ψζηε λα είλαη δπλαηφλ λα αλαπηπρζεί ε πξνβιεπφκελε πίεζε ζην 
αθξνθχζην. 
 



ΓΗΜΟ ΠΑΣΡΔΩΝ 
 
 

Μετατροπή Δγκαταστάσεων Α..Ο.  
σε Δκθεσιακό Υώρο 
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Ζ κέζνδνο εθαξκφδεηαη γηα ηνλ θαζαξηζκφ κεγάισλ επηθαλεηψλ ηνηρνπνηίαο. Όηαλ ε 
πνηφηεηα ηεο ηνηρνπνηίαο είλαη ρακειή, δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ε κέζνδνο. 
 
β. Με αμμοβολή 
 
Ζ θαζαίξεζε γίλεηαη κε εθηφμεπζε κε ηαρχηεηα θφθθσλ δηαβξσηηθνχ κέζνπ (ζθσηίεο 
πςηθάκηλνπ, ραιαδηαθή άκκνο), ζηελ επηθάλεηα ηεο ηνηρνπνηίαο. Υξεζηκνπνηείηαη 
ζπλήζσο δηαβξσηηθφ κέζν κε κέγεζνο θφθθσλ 0,5 έσο 3 mm θαη ζθιεξφηεηα θαηά 
Mohs 6 θαη άλσ. Ζ πίεζε εθηφμεπζεο θαζνξίδεηαη κε δνθηκέο, νχησο ψζηε λα 
επηηπγράλεηαη ν θαζαξηζκφο ρσξίο λα δηαηαξάζζεηαη ν ηζηφο ηεο ηνηρνπνηίαο. 
 
γ. Με σδραμμοβολή 
 
Ζ θαζαίξεζε γίλεηαη κε εθηφμεπζε ππφ πίεζε αλακίγκαηνο δηαβξσηηθνχ κέζνπ (ζθσηίεο 
πςηθάκηλνπ, ραιαδηαθή άκκνο), κε λεξφ ζηελ επηθάλεηα ηεο ηνηρνπνηίαο. Ζ πίεζε 
εθηφμεπζεο θαζνξίδεηαη κε δνθηκέο, νχησο ψζηε λα επηηπγράλεηαη ν θαζαξηζκφο ρσξίο 
λα δηαηαξάζζεηαη ν ηζηφο ηεο ηνηρνπνηίαο. 
 
Ζ κέζνδνο εθαξκφδεηαη γηα ηνλ θαζαξηζκφ κηθξψλ επηθαλεηψλ ηνηρνπνηίαο.  
 
δ. Με τρήζη ελαθράς αερόζθσρας 
 
Ζ θαζαίξεζε γίλεηαη κε ρξήζε ειαθξάο αεξφζπξαο κε πίεζε ιεηηνπξγίαο κηθξφηεξε ηνπ 
1 Mpa πεξίπνπ. Γελ πξέπεη λα γίλεηαη ρξήζε βαξεηάο αεξφζθπξαο ιφγσ ηνπ θηλδχλνπ 
δηαηάξαμεο ηνπ ηζηνχ ηεο ηνηρνπνηίαο. 
 
ε. Με τρήζη ηλεκηροεργαλείων τειρός 
 
Ζ θαζαίξεζε γίλεηαη κε ρξήζε ειεθηξνπλεπκαηηθήο ζθχξαο (ειεθηξκαηζάθνλν) ηζρχνο 
300 έσο 500 W. Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηζρπξφηεξσλ ειεθηξνεξγαιείσλ ιφγσ ηνπ 
θηλδχλνπ δηαηάξαμεο ηνπ ηζηνχ ηεο ηνηρνπνηίαο. 
 
ζη. Με ζθσροκάλεμο 
 
πκβαηηθή ρεηξνλαθηηθή κέζνδνο θαζαίξεζεο επηρξηζκάησλ. Πξνο εθαξκνγή ζε κηθξέο 
επηθάλεηεο ή φηαλ δελ δηαηίζεληαη παξνρέο ξεχκαηνο ή λεξνχ. 
 
 
 
 
 
 
 
11.12. Καθαπιζμόρ Σοισοποιίαρ (ζσ. ΠΔΣΔΠ 14.02.01.02) 
 
Πεπιοσή εθαπμογήρ : 
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Μετατροπή Δγκαταστάσεων Α..Ο.  
σε Δκθεσιακό Υώρο 
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ηηο εμσηεξηθέο ηνηρνπνηίεο πνπ πξφθεηηαη λα εληζρπζνχλ κε ακθίπιεπξν καλδχα απφ 
εθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα. 
 
 
Πεπιγπαθή επγαζιών : 
 
Οη εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη εμαξηψληαη απφ ηε κέζνδν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί : 
 
α. Εθαρμογή σδροβολής 
 
Γίλεηαη κε εθηφμεπζε λεξνχ ππφ πίεζε 10 έσο 20 Mpa (100-200 at) ζηελ επηθάλεηα ηεο 
ηνηρνπνηίαο. Ζ πίεζε εθηφμεπζεο ζα ξπζκίδεηαη έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη ν 
απαηηνχκελνο θαζαξηζκφο ρσξίο λα δηαηαξάζζεηαη ν ηζηφο ηεο ηνηρνπνηίαο.  
 
 
Ζ παξνρή ρακειήο πηέζεσο γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ εμνπιηζκνχ πδξνβνιήο πξέπεη λα 
ππεξθαιχπηεη ηελ νλνκαζηηθή παξνρή ηεο αληιίαο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. 
 
Ζ κέζνδνο είλαη θαηάιιειε γηα ηνλ θαζαξηζκφ κεγάισλ επηθαλεηψλ ηνηρνπνηίαο ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπε επηηξέπνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ πςειψλ 
πηέζεσλ ηεο πδξνβνιήο (φηαλ ην ππφζηξσκα είλαη πνιχ ραιαξφ ή ε πνηφηεηα ηεο 
ηνηρνπνηίαο ακθίβνιε, δελ ελδείθλπηαη ε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ. 
 
β. Εθαρμογή αμμοβολής 
 
Γίλεηαη κε εθηφμεπζε ζηελ επηθάλεηα ηεο ηνηρνπνηίαο θφθθσλ δηαβξσηηθνχ κέζνπ εληφο 
ξεχκαηνο αέξα πςειήο πίεζεο (ζθσηίεο πςηθάκηλνπ, ραιαδηαθή άκκνο). Σν ξεχκα αέξα 
κεηαθέξεη ηνπο θφθθνπο ηνπ δηαβξσηηθνχ κέζνπ κεγέζνπο 0,5 έσο 3 mm θαη 
ζθιεξφηεηαο θαηά Mohs 6 θαη άλσ. Ζ πίεζε εθηφμεπζεο ζα θαζνξίδεηαη κεηά απφ 
δνθηκέο, νχησο ψζηε λα επηηπγράλεηαη ν θαζαξηζκφο ρσξίο λα δηαηαξάζζεηαη ν ηζηφο 
ηεο ηνηρνπνηίαο. 
 
γ. Εθαρμογή σδραμμοβολής 
 
Γίλεηαη κε εθηφμεπζε ζηελ επηθάλεηα ηεο ηνηρνπνηίαο ππφ πίεζε αλακείγκαηνο 
δηαβξσηηθνχ κέζνπ (ζθσηίεο πςηθάκηλνπ, ραιαδηαθή άκκνο), κε λεξφ. Οη θφθθνη ηνπ 
δηαβξσηηθνχ κέζνπ ζα είλαη κεγέζνπο 0,5 έσο 3 mm θαη ζθιεξφηεηαο θαηά Mohs 6 θαη 
άλσ.  
Ζ πίεζε εθηφμεπζεο ζα θαζνξίδεηαη κεηά απφ δνθηκέο, νχησο ψζηε λα επηηπγράλεηαη ν 
απαηηνχκελνο θαζαξηζκφο ρσξίο λα δηαηαξάζζεηαη ν ηζηφο ηεο ηνηρνπνηίαο. 
Ζ κέζνδνο είλαη θαηάιιειε θαη γηα κηθξέο επηθάλεηεο ηνηρνπνηίαο.  
 
 
δ. Καθαριζμός με τρήζη ελαθράς αερόζθσρας 
 
Υξεζηκνπνηνχληαη ειαθξέο αεξφζπξεο βάξνπο έσο 1,0 kg (ηππηθή θαηαλάισζε αέξα 
0,45 m3/min). ηα εξγνηάμηα κε απαηηήζεηο ρακεινχ ζνξχβνπ, ζα ρξεζηκνπνηνχληαη 
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ηχπνη θαηαζηγαζκέλσλ αεξνζθπξψλ. Γελ πξέπεη λα γίλεηαη ρξήζε ηζρπξφηεξσλ 
αεξφζθπξσλ ιφγσ ηνπ θηλδχλνπ δηαηάξαμεο ηνπ ηζηνχ ηεο ηνηρνπνηίαο. 
 
ε. Καθαριζμός με τρήζη ηλεκηροπνεσμαηικής ζθύρας 
 
Υξεζηκνπνηνχληαη ειεθηξνπλεπκαηηθέο ζθχξεο ηζρχνο 300 έσο 500 W, βάξνπο έσο 6,0 
kg (δηπιήο κφλσζεο, γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ζε πγξφ πεξηβάιινλ). Γελ ζα γίλεηαη 
ρξήζε ηζρπξφηεξσλ ειεθηξνζθπξψλ ιφγσ ηνπ θηλδχλνπ δηαηάξαμεο ηνπ ηζηνχ ηεο 
ηνηρνπνηίαο. 
 
 
11.13. Δνίζσςζη ςπάπσοςζαρ Σοισοποιίαρ με αμθίπλεςπη ζηπώζη οπλιζμένος 

ζκςποδέμαηορ (ζσ. ΠΔΣΔΠ 14.02.09.02) 
 
Πεπιοσή εθαπμογήρ : 
 
ηηο ηνηρνπιεξψζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα ζρέδηα. 
 
 
Πεπιγπαθή επγαζιών : 
 

 Καζαίξεζε επηρξηζκάησλ. 

 Καζαξηζκφο ησλ αξκψλ. 

 Γεκηνπξγία δηακπεξψλ «θσιέσλ» δηαζηάζεσλ 20 Υ 25 εθαη. ζε ππθλφηεηα 4/m2. 

 Σνπνζέηεζε βιήηξσλ ζηα ππάξρνληα ππνζηπιψκαηα Φ8/20. 

 Σνπνζέηεζε ηνπ νπιηζκνχ ησλ θσιέσλ. 

 Σνπνζέηεζε ηνπ νπιηζκνχ #Φ8/20 θαη ζηεξέσζή ηνπ. 

 Γηαβξνρή ηεο ηνηρνπνηίαο κε λεξφ. 

 Δθαξκνγή ηνπ εθηνμεπφκελνπ ζθπξνδέκαηνο ππφ ρακειή πίεζε κέρξη θνξεζκνχ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.14. Αποκαηάζηαζη αποκόλληζηρ Σοισοποιίαρ από ηο πεπιβάλλον πλαίζιο 

ζκςποδέμαηορ  
 
Πεπιοσή εθαπμογήρ : 
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ε φιεο ηηο εμσηεξηθέο ηνηρνπνηίεο εθηφο απηψλ πνπ εληζρχνληαη δηαθνξεηηθά. 
 
 
Πεπιγπαθή επγαζιών : 
 

 Καζαίξεζε επηρξηζκάησλ θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο ζε κηα δψλε πεξίπνπ 50 cm ζε 
φιε ηελ πεξίκεηξν απνθφιιεζεο, κε ζθπξί ή θαιέκη. 

 Πξφζζεηνο θαζαξηζκφο κε ζπξκαηφβνπξηζα. 

 Πιχζηκν ηεο πεξηνρήο γηα απνκάθξπλζε ηεο ζθφλεο. 

 Σνπνζεηείηαη θαη ζηεξεψλεηαη κεηαιιηθφ πιέγκα π.ρ. Σ131 ζηελ πεξηνρή ηεο 
ξσγκήο. ηελ πεξίπησζε πνπ ην πιαίζην ηνπ ζθπξνδέκαηνο δελ είλαη ζε 
«πεξαζηά» κε ηελ ηνηρνπνηία, ηνπνζεηνχληαη ζηελ πεξίκεηξν, βιήηξα Φ8/20 κε 
ξεηίλε. 

 Γηαβξέρεηαη κέρξη θνξεζκνχ ε πξνο ελίζρπζε επηθάλεηα. 

 Δηζάγεηαη ζηηο ξσγκέο κε ζπξξηθλνχκελν θνλίακα πιήξσζεο θαη ζθξάγηζεο. 

 πληεξείηαη επί επηαήκεξν κε δηαβξνρή ησλ θνληακάησλ κέρξη θνξεζκνχ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.15. Καθαιπέζειρ πλακών από ζκςπόδεμα επί εδάθοςρ (ζσ. ΠΔΣΔΠ 15.03.03) 
 
Πεπιοσή εθαπμογήρ : 
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ηελ πεξηνρή ηνπ ζεάηξνπ ζην θηίξην V, ζε φιεο ηηο πεξηνρέο επέκβαζεο πνπ απαηηείηαη 
ηνπνζέηεζε νπιηζκψλ ζηε ζεκειίσζε. 
 
Πξφθεηηαη γηα εξγαζίεο θαζαηξέζεσλ, φπνπ ε εθηέιεζή ηνπο είλαη επρεξέζηεξε ησλ 
ζπλήζσλ θαηεδαθίζεσλ θαηαζθεπψλ, αιιά απαηηείηαη πξνζνρή γηα ην ελδερφκελν 
χπαξμεο ππνθείκελσλ ή εγθηβσηηζκέλσλ δηθηχσλ ζε ρακειφ βάζνο (π.ρ. πδξνξξνέο 
εγθηβσηηζκέλεο ζην ππφζηξσκα έδξαζεο πιαθνζηξψζεσλ πεδνδξνκίνπ, θαιψδηα εληφο 
ζσιήλσλ εγθηβσηηζκέλα ή ππνθείκελα θνηηνζηξψζεσλ θιπ.). 
 
Οη απνμειψζεηο ζα εθηεινχληαη κε θξνπζηηθφ εμνπιηζκφ, ηνπ κεγέζνπο θαη 
δπλακηθφηεηαο πνπ ππαγνξεχνπλ νη επί ηφπνπ ζπλζήθεο : 
 

 Αεξφζθπξεο γηα ηε ραιάξσζε θαη ζξαχζε ζηνηρείσλ δαπέδσλ απφ ζθπξφδεκα 
κηθξψλ δηαζηάζεσλ ή ηκεκάησλ κεγαιχηεξσλ ζηνηρείσλ πνπ δελ κπνξνχλ λα 
ζξαπζηνχλ κε κεγαιχηεξν εμνπιηζκφ (άθξεο, γσλίεο, επαθή κε ινηπά ζηνηρεία). 

 Τδξαπιηθέο ζθχξεο επί κηθξψλ εθζθαθέσλ (mini excavators) βάξνπο έσο 300 kg 
ζε πεξηπηψζεηο πιαθψλ επί πεδνδξνκίσλ. 

 πλήζεηο πδξαπιηθέο ζθχξεο κεζαίνπ κεγέζνπο (400-1000 kg) επί 
ειαζηνκεηαιιηθνχ εθζθαθέα. 

 
 
Πεπιγπαθή επγαζιών : 
 
Σα πξνο θαζαίξεζε δάπεδα ζα ηεκαρίδνληαη κε ηε ρξήζε ηνπ θξνπζηηθνχ εμνπιηζκνχ 
θαη ζηε ζπλέρεηα ηα απνζπψκελα ηεκάρηα ζα θνξηψλνληαη πξνο κεηαθνξά θαη νξηζηηθή 
απφζεζε, κε ρξήζε κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαηάιιεινπ κεγέζνπο θαηά πεξίπησζε. 
 
Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε ρξήζε κηθξψλ θνξησηψλ πιαγηνιίζζεζεο (skid steer loaders) 
ππφ ζπλζήθεο ζηελφηεηαο ρψξνπ, κεραλεκάησλ ηχπνπ εθζθαθέαο – θνξησηήο 
(excavator – loader ελδεηθηηθνχ ηχπνπ JCB, Case, Caterpillar ή παξεκθεξψλ 
ηζνδχλακσλ) γηα κεζαίαο θιίκαθαο εξγαζίεο θαη θνξησηψλ ειαζηηθνθφξσλ ή 
εξππζηξηνθφξσλ γηα κεγαιχηεξεο θιίκαθαο απνμειψζεηο. 
 
Δπεηδή νη ηπρφλ νπιηζκνί δελ απνθφπηνληαη θαηά ηελ αξρηθή ζξαχζε ησλ δαπέδσλ κε 
ρξήζε θνπηηθνχ εμνπιηζκνχ, απαηηείηαη ε θνπή κε ζπλήζε ςαιίδηα νπιηζκνχ 
(ρεηξνλαθηηθά) ή ζπζθεπή νμπγφλνπ αζπηηιίλεο. 
 
Γελ επηηξέπεηαη απνμήισζε ησλ δαπέδσλ κε ρξήζε αλακνριεπηήξσλ πξνσζεηψλ 
(rippers), ή απ’επζείαο κε ηνλ θνπβά ηζάπαο (επαξθνχο ηζρχνο), εθηφο εάλ έρεη 
εμαθξηβσζεί φηη δελ ππάξρνπλ ππνθείκελα αβαζή δίθηπα ή εγθηβσηηζκέλεο ζσιελψζεηο 
θαη, ζε θάζε πεξίπησζε, κεηά απφ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. 
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη φηαλ ε εξγαζία απνμήισζεο ησλ δαπέδσλ απφ ζθπξφδεκα εθηειείηαη 
αλεμάξηεηα απφ ηηο γεληθέο εθζθαθέο (πεξίπησζε ηελ νπνία θαιχπηεη ε παξνχζα 
ΠΔΣΔΠ) , απαηηείηαη ηδηαίηεξε δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ απνμειψζεσλ. 
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Σα πξντφληα απηά είλαη αθαηάιιεια γηα ηελ θαηαζθεπή επηρψζεσλ πάζεο θχζεσο θαη 
πξέπεη νπσζδήπνηε  λα απνκαθξχλνληαη απφ ην εξγνηάμην, αθνχ ηεκαρηζηνχλ 
θαηάιιεια, ψζηε λα κελ πξνεμέρνπλ απφ ηα νρήκαηα κεηαθνξάο (ηδηαηηέξσο θαηά ηελ 
πεξίπησζε νπιηζκέλσλ δαπέδσλ). 
 
Δάλ πξνβιέπνληαη θαη πξφζζεηεο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο (ηζνπεδψζεη, εθζθαθέο 
ραλδάθσλ θιπ.), ζα εθηεινχληαη κεηά ηελ απνζχλζεζε θαη απνμήισζε ησλ δαπέδσλ. 
 
Δάλ ππάξρνπλ ελζσκαησκέλεο ζσιελψζεηο ζην ζθπξφδεκα ησλ δαπέδσλ, ή ακέζσο 
θάησ απφ απηέο, θαζψο επίζεο θξεάηηα ή ινηπέο θαηαζθεπέο πνπ πξνβιέπεηαη λα 
παξακείλνπλ άζηθηεο, νη εξγαζίεο απνμήισζεο ησλ δαπέδσλ ζα εθηεινχληαη κε 
ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ πεξηνρή πιεζίνλ απηψλ, θαη΄αλάγθε δε κφλν κε ρξήζε 
αεξνζθπξψλ. 
 
Ζ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεηαη ππφ ηελ επίβιεςε έκπεηξνπ ηερληθνχ (εξγνδεγνχ ή 
εηδηθεπκέλνπ ρσκαηνπξγνχ). 
 
Ο ρεηξηζκφο ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ ζα γίλεηαη κφλν απφ αδεηνχρνπο ρεηξηζηέο 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηπρφλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ κηθξνεθζθαθέσλ – Mini 
excavators θαη ησλ κηθξνθνξησηψλ – ηχπνπ Bobcat ή αλάινγσλ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. ΔΡΓΑ ΟΓΟΠΟΙΙΑ – ΠΔΡΙΒΑΛΛΩΝ ΥΩΡΟ 
 
 
12.1. Έπγα Οδοποιίαρ  Πεπιβάλλονηορ Υώπος 
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Σα νδηθά έξγα ηεο Μεηαηξνπήο Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Α..Ο. ζε Δθζεζηαθφ Υψξν πνπ 
παξνπζηάδνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε είλαη ζχκθσλα κε ηα φζα πξνβιέπεη ε 
αληίζηνηρε Αξρηηεθηνληθή κειέηε Δθαξκνγήο θαη πεξηιακβάλνπλ: 
 

 Σε δηακφξθσζε πξφζβαζεο ζηνλ ρψξν εληφο ηνπ νηθνπέδνπ Α..Ο. 

 Σε δηακφξθσζε Υψξσλ ηάζκεπζεο εληφο ηνπ νηθνπέδνπ Α..Ο. 

 Σε δηακφξθσζε Υψξσλ ηάζκεπζεο εθηφο ηνπ νηθνπέδνπ Α..Ο. 
 
Σα παξαπάλσ παξνπζηάδνληαη ζηα ζρέδηα : 
 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑ 

1 .Δ.- Π.Υ.2 Οξηδνληηνγξαθία 1: 500 

2 .Δ.- Π.Υ.3 Σππηθά ρέδηα - Λεπηνκέξεηεο ΓΗΑΦΟΡΔ 

 
 
12.1.1.   Απσέρ σεδιαζμού 

 
Αθνινπζήζεθε ζαλ γεληθή αξρή λα πινπνηεζνχλ νη πξνηάζεηο ηεο Αξρηηεθηνληθήο 
κειέηεο, κε ηξφπν ψζηε λα επηηπγράλνληαη ηαπηφρξνλα  : 
 

 Ζ ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο ζπλνιηθήο δηάηαμεο 

 Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηνχκελσλ αξηζκψλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ζε ζπλδπαζκφ 
κε ηα φξηα θαη ην ζρήκα ηνπ νηθνπέδνπ ηνπ Α..Ο. 

 Ζ επίηεπμε ρακεινχ θφζηνπο θαηαζθεπήο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.1.2.  Υώποι ηάθμεςζηρ ενηόρ ηος Α..Ο. 

 
Υψξνο ηάζκεπζεο P1 
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Ζ ηππηθή δηάηαμε ζέζεο ζηάζκεπζεο είλαη ππφ γσλία 90, κε ηππηθέο δηαζηάζεηο 2.50 
κ. Υ 5.00 κ. θαη πεξηιακβάλεη 17 ζέζεηο εθ ησλ νπνίσλ νη ηέζζεξηο (4) 
πξνζδηνξίδνληαη γηα Α.Μ.Δ.Α. (κε δηάζηαζε 3.50Υ5.00) 
 
Υψξνο ηάζκεπζεο P2 

Ζ ηππηθή δηάηαμε ζέζεο ζηάζκεπζεο είλαη ππφ γσλία 60, κε ηππηθέο δηαζηάζεηο 2.65 
κ. Υ 5.25 κ. θαη πεξηιακβάλεη 10 ζέζεηο. 
 
Υψξνο ηάζκεπζεο P3 

Ζ ηππηθή δηάηαμε ζέζεο ζηάζκεπζεο είλαη ππφ γσλία 60, κε ηππηθέο δηαζηάζεηο 2.65 
κ. Υ 5.25 κ. θαη πεξηιακβάλεη 18 ζέζεηο. 
 
Υψξνο ηάζκεπζεο P4 

Ζ ηππηθή δηάηαμε ζέζεο ζηάζκεπζεο είλαη ππφ γσλία 90, κε ηππηθέο δηαζηάζεηο 2.50 
κ. Υ 5.00 κ. θαη πεξηιακβάλεη 12 ζέζεηο.  
Δπηπξφζζεηα ζηνπο παξαπάλσ ρψξνπο ζηάζκεπζεο πξνβιέπνληαη θαη έλαο ρψξνο 
ζηάζκεπζεο Μνηνπνδειάησλ (Μ1). Ζ ηππηθή δηάηαμε ζέζεο ζηάζκεπζεο είλαη ππφ 

γσλία 90, κε ηππηθέο δηαζηάζεηο 1.20 κ. Υ 2.50 κ. θαη πεξηιακβάλεη 6 ζέζεηο.  
 

 
 
12.2. Καηαζκεςαζηικά ζηοισεία 
 
Ζ θαηαζθεπή ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, ζα γίλεη επί επηρσκάησλ απφ θαηάιιεια πξντφληα 
εθζθαθψλ ή δαλείσλ ή κέζα ζε νξχγκαηα. 
Γηα ην παξαπάλσ αληηθείκελν έρνπλ εθαξκνγή ηα πξνβιεπφκελα ζηελ Π.Σ.Π Υ1  
Σν νδφζηξσκα ησλ νδηθψλ ηκεκάησλ θαζψο θαη ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο,.ζα είλαη 
εχθακπηνπ ηχπνπ θαη απνηειείηαη απφ :  
 
 Αζθαιηηθή ζηξψζε θπθινθνξίαο πάρνπο 5εθ. θαηά ηελ ΠΣΠ Α-265  
 Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε  θαηά ηελ ΠΣΠ Α12 
 Αζθαιηηθή ζηξψζε βάζεο πάρνπο 5εθ. θαηά ηελ ΠΣΠ Α-260 
 Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε θαηά ηελ ΠΣΠ Α11 
 Γχν ζηξψζεηο βάζεο πάρνπο 10εθ. ε θάζε κία θαηά ηελ ΠΣΠ Ο-155 
 Γχν ζηξψζεηο ππφβαζεο πάρνπο 10εθ. ε θάζε κία θαηά ηελ ΠΣΠ Ο-150 

 
πλνιηθφ πάρνο νδνζηξψκαηνο 0,50 κ. 
 
 
 
Ζ πςνκεηξία ησλ έξγσλ ζα αθνινπζεί ηα «ζρεηηθά» πςφκεηξα ηεο Αξρηηεθηνληθήο 
κειέηεο κε εγθάξζηα θιίζε νδνζηξψκαηνο 2,5%. 
ηηο ζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ κειέηε πεδνδξφκηα, ζα θαηαζθεπαζηνχλ επί 
ηφπνπ ξείζξα απφ ζθπξφδεκα C20/25 θαη πξφρπηα θξάζπεδα απφ ζθπξφδεκα 
θαηεγνξίαο C20/25.   Ζ ζεκειίσζε ηνπ παξαπάλσ ζπζηήκαηνο ξείζξν-θξάζπεδν ζα 
γίλεηαη πάλσ ζε ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15. 



ΓΗΜΟ ΠΑΣΡΔΩΝ 
 
 

Μετατροπή Δγκαταστάσεων Α..Ο.  
σε Δκθεσιακό Υώρο 
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Κάησ απφ ηα πεδνδξφκηα ζα ηνπνζεηεζεί επίρσκα απφ θνθθψδεο πιηθφ θαη ε επηθάλεηα 
ησλ πεδνδξνκίσλ ζα δηακνξθσζεί κε πιαθφζηξσζε.  
Δπίζεο ζα ηνπνζεηεζεί θπηηθή γε ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ζηηο λεζίδεο ησλ ρψξσλ 
ζηάζκεπζεο θαζψο επίζεο θαη ζε θάζε είδνπο ρψξνπο, πνπ πξφθεηηαη λα 
δηακνξθσζνχλ απφ ηελ παξνχζα εξγνιαβία θαη ζα έρνπλ ειάρηζην πάρνο 30 εθ.  
Γηα ηελ θαζνδήγεζε ησλ ρξεζηψλ θαη νξηνζέηεζε ησλ νδηθψλ έξγσλ – ρψξσλ 
ζηάζκεπζεο πξνβιέπεηαη ε ηνπνζέηεζε νξηδφληηαο ζήκαλζεο (δηαγξάκκηζε) σο εμήο : 
 

- Λεπθή ζπλερήο γξακκή θαζνδήγεζεο γηα ηελ νξηνζέηεζε ησλ ρψξσλ 
ζηάζκεπζεο πάρνπο 0,12κ. 

- Λεπθή δηαθεθνκέλε (1,5/1,5, πάρνπο 0,12κ) γξακκή νξηνζέηεζεο ησλ ρψξσλ 
ζηάζκεπζεο απφ ην θαηάζηξσκα ησλ νδψλ πξφζβαζεο ηνπ Α..Ο. 

 
Οη δηαγξακκίζεηο ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ  -307/75 & 
-308/75. 
 
 
12.3. Ππομέηπηζη – Πποϋπολογιζμόρ 
 
Γηα φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο εξγαζίεο εθηειέζηεθαλ πξνκεηξήζεηο θαη ζπληάρζεθε 
πξνυπνινγηζκφο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε μερσξηζηφ θεθάιαην ηεο παξνχζαο Μειέηεο, 
Γηα ηε ζχληαμε ηνπ ηηκνινγίνπ θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ιήθζεθε ε ηηκαξηζκηθή Γ’ ηξηκ. 
2012. 
Οη ηηκέο ησλ νηθνδνκηθψλ άξζξσλ ειήθζεζαλ βάζεη ηνπ ηηκνινγίνπ ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ – 
έθδνζε 3.0 γηα έξγα άλσ ησλ 2.000.000€. 
Οη ηηκέο ησλ άξζξσλ νδνπνηταο βάζεη ηνπ ηηκνινγίνπ ησλ ΝΔΣ ΟΓΟ – έθδνζε 3.0 γηα 
έξγα 5.000.000 έσο 10.000.000€ 
 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο πνπ ελζσκαηψλεηαη ζηελ ηηκή ησλ άξζξσλ 
πνπ αθνξνχλ εθζθαθέο θαη θαζαηξέζεηο, ιήθζεθε σο απφζηαζε κεηαθνξάο 23Km 
(αδεηνδνηεκέλνη ηδησηηθνί ρψξνη γηα ιήμε θαη δηαρείξηζε πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη 
θαζαηξέζεσλ ΑΔΚΚ ζην Θεξηαλφ Αραταο. 
          
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο πνπ ελζσκαηψλεηαη ζηελ ηηκή ησλ άξζξσλ 
πνπ αθνξνχλ επηρψζεηο θαη εξγαζηψλ νδνζηξσζίαο, ιήθζεθε σο απφζηαζε κεηαθνξάο 
38Km (Άξαμνο Αραταο). 
 
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο πνπ ελζσκαηψλεηαη ζηελ ηηκή ησλ άξζξσλ 
πνπ αθνξνχλ εξγαζίεο αζθαιηηθψλ, ιήθζεθε σο απφζηαζε κεηαθνξάο 23Km (ΒΗ.ΠΔ. 
Αραταο)  
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