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1. Η ΠΕΡΙΟΧΗ 

Η Ίκλαινα βρίσκεται σε απόσταση 14 περίπου χλμ. βορειοανατολικά της σημερινής πόλης της 

Πύλου και 5 χλμ. ανατολικά της εθνικής οδού Κυπαρισσίας-Πύλου. Βρίσκεται σε υψόμετρο 

190 μέτρων και έχει 361 κατοίκους.  

Στην περιοχή έχουν έρθει στο φως σημαντικά αρχαιολογικά υπολείμματα της Εποχής του 

Χαλκού (περίπου 1600-1100 π.Χ.) μέσω των ανασκαφών και της επιφανειακής έρευνας από 

την Αρχαιολογική Εταιρεία και το πανεπιστήμιο του Μισσούρι-Sτ. Louis υπό την καθοδήγηση 

του καθηγητή και ακαδημαϊκού Μιχάλη Κοσμόπουλου. Τα ευρήματα περιλαμβάνουν 

μνημειώδη κτίρια με κυκλώπεια τείχη, σπίτια, και εργαστήρια, τα οποία φανερώνουν ότι 

κατά την πρώιμη μυκηναϊκή περίοδο η Ίκλαινα είχε ανάκτορο και ήταν πρωτεύουσα 

ανεξάρτητου κρατιδίου. Στην Ύστερη μυκηναϊκή περίοδο η Ίκλαινα φαίνεται ότι 

καταλήφθηκε από τον ηγεμόνα του Ανακτόρου του Νέστορα και μετατράπηκε σε σημαντικό 

βιοτεχνικό κέντρο. Στην περιοχή ανακαλύφθηκε, το καλοκαίρι του 2010, πήλινη πινακίδα με 

πρώιμη γραμμική Β'. Η πινακίδα θεωρείται η αρχαιότερη πινακίδα Γραμμικής Β' στην Ευρώπη 

και χρονολογείται πριν από περίπου 3.500 χρόνια, στα 1450 π.Χ. Επειδή οι πινακίδες της 

Γραμμικής Β χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά για κρατικά αρχεία, η πινακίδα της Ίκλαινας 

ανατρέπει τα έως τώρα δεδομένα σχετικά με τη χρονολόγηση των πρώιμων μυκηναϊκών 

κρατών και την έκταση της μυκηναϊκής γραφειοκρατίας. Η περιοχή φαίνεται να ήταν ένα 

μεγάλο κέντρο εμπορίου στο οποίο άκμασε η επεξεργασία και το εμπόριο του χαλκού. Άλλες 

περίοδοι, από τις οποίες έχουν βρεθεί ευρήματα, είναι τα τέλη της Κλασικής εποχής και τα 

Βυζαντινά χρόνια. 

 

Εικόνα 1: Αρχαιολογικός χώρος Ίκλαινας 

Σήμερα το ομώνυμο χωριό βρίσκεται στο υψίπεδο μιας δύσβατης κοιλάδας, 

περιτριγυρισμένο από βουνά καλυμμένα από πυκνό ελαιόδασος. Στη μια άκρη του βρίσκεται 

η εκκλησία και το δημοτικό σχολείο. Η κατασκευή του σχολείου πραγματοποιήθηκε στο 

α΄τέταρτο του εικοστού αιώνα. Το σχολείο σταμάτησε να λειτουργεί στις αρχές της δεκαετίας 

του ΄80. 
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 

Το πρώην δημοτικό σχολείο Ίκλαινας είναι ένα μονώροφο κτίσμα εμβαδού 161.50 m2 με 

προσανατολισμό κατά τον άξονα ΒΔ-ΝΑ (βορειοδυτικό-νοτιοανατολικό). Η κάτοψη είναι 

ορθογωνικού σχήματος με αναλογία πλευρών περίπου 3:2 και εσοχή στη βορειοδυτική γωνία 

για το σχηματισμό δευτερεύουσας εισόδου. Η κύρια είσοδος πραγματοποιείται από τη 

δυτική πλευρά με αξονική θύρα. Λόγω της κλίσης του εδάφους, η στάθμη δαπέδου του 

κτίσματος στη δυτική πλευρά βρίσκεται σε ψηλότερη στάθμη, και η πρόσβαση εξασφαλίζεται 

από έξι (6) τσιμεντένια σκαλοπάτια στην κύρια είσοδο, και τρία (3) στη βοηθητική. Η στέγαση 

πραγματοποιείται από τετράρριχτη στέγη με κεραμίδι, η οποία έχει σύνθετη μορφή με δύο 

σκέλη στη μία πλευρά, προσαρμοζόμενη στη γεωμετρία της κάτοψης. 

 

Εικόνα 2: Θέση κτιρίου 

Εσωτερικά, διακρίνονται δύο επιμήκεις κύριοι χώροι με τέσσερα ανοίγματα σε κάθε μακρά 

πλευρά, οι οποίοι παλαιότερα αποτελούσαν τις αίθουσες του σχολείου. Στο σημείο εισόδου 

διαμορφώνεται ένας μικρός χώρος υποδοχής που οδηγεί στα τρία περιμετρικά δωμάτια. 

Η φέρουσα τοιχοποιία (εξωτερική και εσωτερική) είναι κατασκευασμένη από αργολιθοδομή 

πάχους 63cm, ενώ συνυπάρχουν και δευτερεύοντα εσωτερικά χωρίσματα από 

οπτοπλινθοδομή και μπαγδατί (σκελετός από ξύλινες διατομές με επικάλυψη από σανίδια). 

Η τοιχοποιία καλύπτεται από επίχρισμα πάχους ~3cm το οποίο σε πολλά σημεία των 

εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών έχει αποκολληθεί. 

Το δάπεδο αποτελείται από σκελετό με ξύλινες δοκούς και καρφωτές ξύλινες σανίδες, οι 

οποίες έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. 

Η στέγη είναι ξύλινη κατασκευή με σκελετό από τριγωνικά ζευκτά και επικάλυψη από 

πέτσωμα με σανίδες και κεραμίδια. Από το εσωτερικό του κτιρίου η ακριβής μορφή της 

κατασκευής της στέγης δεν είναι εμφανής λόγω της ξύλινης επίπεδης οροφής.  

Τα εξωτερικά κουφώματα προέρχονται από πρόσφατη αντικατάσταση πέρα από τη θύρα 

εισόδου και τη βοηθητική. Η θύρα εισόδου καθώς και η βοηθητική είναι σιδηρές και 

παρουσιάζουν προχωρημένη οξείδωση με την αντικατάστασή τους να κρίνεται αναγκαία. Οι 

εσωτερικές θύρες είναι ξύλινες ταμπλαδωτές και βρίσκονται σε ελαφρώς καλύτερη 

κατάσταση. Τα παράθυρα, είναι αλουμινίου και τοποθετήθηκαν προ ολίγων ετών και είναι 

πρόχειρα πακτωμένα στην τοιχοποιία, καθώς απουσιάζουν οι αναγκαίες μεταλλικές κάσες.  
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3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην αποκατάσταση και αλλαγή χρήσης του πρώην 

δημοτικού σχολείου Ίκλαινας και τη μετατροπή του σε τοπικό κέντρο πληροφόρησης για την 

παρακείμενη ανασκαφή της Ίκλαινας. 

Το παλαιό κτίριο επισκευάζεται με σεβασμό στην απλή μορφολογία του. Σκοπός της 

πρότασης είναι: 

• Η αποκατάσταση και ανάδειξη του απλού αυτού κτιρίου του σχολείου, το οποίο 

όμως έχει αξία για την τοπική κοινωνία 

• Η λειτουργική αξιοποίηση του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου, με τη στέγαση 

Κέντρου Πληροφόρησης Αρχαιολογικής Ανασκαφής Ίκλαινας. Το Κέντρο θα 

περιλαμβάνει χώρο ενημέρωσης σχετικά με την πορεία της ανασκαφής, καθώς και 

αίθουσα εκδηλώσεων/ παρουσιάσεων για συναντήσεις της ανασκαφικής ομάδας 

αλλά και της τοπικής κοινωνίας. 

Σε συμφωνία με τη λογική αυτή, οι προτεινόμενες εργασίες αφορούν, αφενός στη δομική 

αποκατάσταση και στατική ενίσχυση του κτιρίου, και αφετέρου στη λειτουργική 

διαμόρφωση του εσωτερικού αλλά και περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση της νέας 

χρήσης. 

Η επέμβαση στοχεύει στην ανάδειξη του κτιρίου ως σημείου αναφοράς του οικισμού αλλά 

και της ευρύτερης περιοχής, καθώς και στην προσέλκυση επισκεπτών με ενδιαφέρον στην 

ανασκαφή και την ιστορία της περιοχής. 

Κάθε αλλαγή και προσθήκη σέβεται την αρχιτεκτονική και ιστορική αξία του υφιστάμενου 

κτιρίου καθώς και τη γενική μορφολογία της περιοχής και την ιστορία του. 
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4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ 

4.1 ΔΟΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Σε γενικές  γραμμές, βασική επιδίωξη είναι η ήπια αποκατάσταση του κτιρίου με την κατά το 

δυνατό διατήρηση της λογικής κατασκευής του και της διάρθρωσης των χώρων, 

λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ανάγκες της νέας χρήσης. 

Η αρχική κύρια είσοδος παραμένει στη δυτική πλευρά, ενώ ανοίγεται έξοδος κινδύνου 

(δευτερεύουσα είσοδος) στην ανατολή όψη του κτιρίου, όπως απαιτεί η Μελέτη 

Πυροπροστασίας. Η βασική δομή του κτιρίου, η οποία αποτελείται από φέρουσα τοιχοποιία 

διατηρείται σταθερή, ενώ καθαιρούνται τα εσωτερικά μη φέροντα χωρίσματα 

(μπαγδατότοιχοι, τοίχοι από οπτοπλινθοδομή). Τα ανοίγματα παραμένουν ως έχουν, με μόνη 

διαφορά την αναίρεση ενός εκ των παραθύρων στην ανατολική πλευρά και δημιουργία 

θύρας έκτακτης ανάγκης. Επίσης, προτείνεται αύξηση του πλάτους της παλιάς 

δευτερεύουσας εισόδου, που πλέον θα οδηγεί σε βοηθητικό χώρο – κουζίνα για 

λειτουργικούς λόγους. 

Το δάπεδο αντικαθίσταται, τόσο σε επίπεδο σκελετού, όσο και επικάλυψης (σανίδες). 

Ομοίως και η ξύλινη ψευδοροφή (ταβάνι). 

Η στέγη αντικαθίσταται, με τη νέα όμως να διατηρεί τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και την 

κλίση της υφιστάμενης. 

Τα εξωτερικά κουφώματα, τα οποία προέρχονται από πρόσφατη αντικατάσταση και είναι 

πρόχειρα πακτωμένα στην τοιχοποιία αντικαθίστανται από ξύλινα ταμπλαδωτά, 

εναρμονισμένα με το κτίριο. 

Οι πρόσθετες κατασκευές πραγματοποιούνται με τρόπο διακριτό ως προς την υφιστάμενη 

κατασκευή, με διαφορετικά υλικά και γεωμετρία, ώστε να μην αλλοιώνουν την ιδιαιτερότητα 

του κτιρίου. Για παράδειγμα, πρόσθετα διαχωριστικά που προβλέπονται για  τις ανάγκες της 

νέας χρήσης του κτιρίου, κατασκευάζονται από γυψοσανίδα. 

4.2 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ 

Το κτίριο οργανώνεται σε δύο βασικούς χώρους, εκ των οποίων ο ένας φιλοξενεί έκθεση 

αντιγράφων από τα βασικά ευρήματα της ανασκαφής, ενώ ο άλλος χρησιμεύει ως αίθουσα 

εκδηλώσεων/ παρουσιάσεων. 

Στην είσοδο διαμορφώνονται με ελαφριά χωρίσματα από γυψοσανίδα, δύο επιμέρους 

χώροι, συνδεδεμένοι μεταξύ τους. Ο ένας χώρος είναι αυτός του γραφείου, με πρόσβαση 

απευθείας από τον χώρο εισόδου, ο οποίος μπορεί να φιλοξενήσει την υπεύθυνο της 

ανασκαφής της Ίκλαινας ή μελλοντικά, φύλακα του χώρου, στην περίπτωση που το κέντρο 

παραμένει ανοιχτό καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ο δεύτερος χώρος, είναι βοηθητικός 

χώρος αποθήκης, με πρόσβαση από το χώρο του γραφείου, στον οποίο μπορούν να 

τοποθετηθούν μέσα αποθήκευσης (ντουλάπια – ράφια) ή να γίνει απλά εκμετάλλευση του 

χώρου για κινητό εξοπλισμό και προμήθειες. 
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Βασικό ζητούμενο αποτελεί η ευελιξία των χώρων, με κατά το δυνατόν μικρότερο 

κατακερματισμό του εσωτερικού του κτιρίου και πολλαπλές δυνατότητες οργάνωσης. Για το 

λόγο αυτό, και η επίπλωση που επιλέγεται είναι η απολύτως απαραίτητη, δίνοντας τη 

δυνατότητα διαφορετικών διατάξεων. Για παράδειγμα, η αίθουσα εκδηλώσεων μπορεί να 

οργανωθεί σε γραμμική ή κυκλική διάταξη, με τα τραπέζια στο κέντρο και λοιπά, ανάλογα με 

την ανάγκη που πρόκειται να εξυπηρετήσει, παρουσίαση ή συζήτηση. 

4.3 ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών του κτιρίου και τις λιγότερες δυνατές 

επεμβάσεις στη δομή του, εισάγεται μια νέα αυτόνομη κατασκευή, στο αριστερό άκρο της 

δυτικής όψης του κτιρίου. Πρόκειται για μικρής κλίμακας επιμήκη κατασκευή, η οποία 

τοποθετείται κάθετα ως προς την όψη του κτιρίου και εκτείνεται από την εσοχή της παλιάς 

δευτερεύουσας εισόδου ως τα όρια του περιβάλλοντος χώρου. 

Η νέα κατασκευή (προσθήκη) αποτελείται από κλειστό και ανοιχτό τμήμα. 

Το κλειστό τμήμα, διαστάσεων 2,28 x 3,37 m, έχει ως φέροντα οργανισμό φέρουσα 

τοιχοποιία οπτοπλινθοδομής με οπλισμό (σενάζ) για ενίσχυση και καλύπτεται με πλάκα 

οπλισμένου σκυροδέματος. Στεγάζει χώρο υγιεινής κατάλληλο για ΑΜΕΑ με πρόσβαση από 

τον περιβάλλοντα χώρο, καθώς και μικρό χώρο με βασικό εξοπλισμό εξυπηρέτησης κουζίνας 

(νεροχύτη, ψυγείο, ντουλάπια), που έχει πρόσβαση και εξυπηρετεί την αίθουσα 

εκδηλώσεων. Η βοηθητική αυτή κουζίνα διαχωρίζεται από τον χώρο υγιεινής με 

γυψοσανίδα. 

Στο ανοιχτό τμήμα της κατασκευής, δημιουργείται μια πέργκολα πάνω σε πέτρινο τοιχίο (σε 

προέκταση της νέας κατασκευής) και συνέχεια της οριοθέτησης του περιβάλλοντος χώρου 

με αργολιθοδομή. Σε αυτό πακτώνονται δοκοί εμποτισμένης ξυλείας δημιουργώντας την 

πέργκολα η οποία στηρίζεται επίσης από ξυλοδοκούς (μεγαλύτερης διατομής) και 

καλύπτεται από ξύλινες περσίδες. Αυτό λειτουργεί ως στέγαστρο με καθιστικά στον 

περιβάλλοντα χώρο. 

4.4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ 

Η προτεινόμενη διαμόρφωση, πέρα από το κτίριο, λαμβάνει εξίσου υπόψη και τον 

περιβάλλοντα χώρο, ο οποίος λειτουργεί ως χώρος πρόσβασης στο εκθετήριο αλλά και χώρος 

στάσης και συνάντησης, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία σε επισκέπτες και 

κατοίκους της περιοχής. 

Ο χώρος του εκθετηρίου περιβάλλεται από δύο λίθινους τοίχους χαμηλού ύψους, ώστε να 

πακτωθούν σε αυτά κιγκλιδώματα για μεγαλύτερη ασφάλεια και αισθητική. Αυτοί 

οριοθετούν το χώρο, ενώ παράλληλα καθοδηγούν τον επισκέπτη στην είσοδο του κτιρίου. Ο 

υπαίθριος αλλά και ο εσωτερικός χώρος του κτιρίου είναι πλήρως προσβάσιμος από ΑΜΕΑ 

(όπως αναλύεται και στην Έκθεση Προσβασιμότητας ΑΜΕΑ), για το λόγο αυτό 

πραγματοποιούνται ορισμένες επεμβάσεις στο φυσικό ανάγλυφο. Ξεκινώντας από την 

πλατεία της εκκλησίας λοιπόν, ο επισκέπτης οδηγείται, μέσω μιας ευθύγραμμης πορείας, η 

οποία καταλήγει σε μικρής κλίσης ράμπα ανόδου, στην είσοδο του κτιρίου. Κατά τη διάρκεια 
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της πορείας, τα φυτεμένα παρτέρια ακολουθούν το ρυθμό των ανοιγμάτων τονίζοντας τη 

γεωμετρία του κτιρίου. 

Στην είσοδο του κτιρίου και στο μεγαλύτερο τμήμα της δυτικής πλευράς, δημιουργείται μια 

«πλατεία» η οποία αφενός λειτουργεί ως χώρος συγκέντρωσης επισκεπτών και κατοίκων και 

αφετέρου δίνει την δυνατότητα διοργάνωσης εκδηλώσεων στον εξωτερικό χώρο τους 

θερινούς μήνες. Επιπλέον, σε αυτό το σημείο, η πέργκολα που εδράζεται πάνω στην 

οριοθέτηση από αργολιθοδομή (χαμηλή μάντρα) και μαζί με τα παγκάκια που προβλέπονται 

προσφέρουν έναν χώρο δροσισμού. 

 

5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

5.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

Σε πρώτη φάση, κρίνεται απαραίτητη η αποξήλωση των μη φερόντων στοιχείων του κτιρίου, 

λόγω της εκτεταμένης φθοράς τους, αλλά και της διευκόλυνσης διενέργειας επεμβάσεων στο 

φέροντα οργανισμό (λίθινοι τοίχοι). Συγκεκριμένα, προτείνονται οι παρακάτω καθαιρέσεις 

δομικών μελών: 

• Στέγης, συμπεριλαμβανομένου του φέροντα οργανισμού και της επικάλυψης από 

κεραμίδια 

• Ξύλινης ψευδοροφής 

• Αποξηλώσεις εσωτερικών τοίχων (πλίνθινων και ξυλόπηκτων) 

• Δαπέδων (ξύλινου δαπέδου μαζί με το φέροντα οργανισμό του πατώματος) 

• Επιχρισμάτων εσωτερικών και εξωτερικών 

• Αποξηλώσεις κουφωμάτων  

Επιπλέον, θα χρειαστεί να πραγματοποιηθούν μικρής κλίμακας εκσκαφές, αφενός εσωτερικά 

του κτιρίου χωρίς μηχανικά μέσα και αφετέρου στον εξωτερικό χώρο, μαζί με τη διάστρωση 

αδρανών για την εξυγίανση του εδάφους. 

5.2 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 

Οι εργασίες σκυροδεμάτων θα πραγματοποιηθούν όπως ακριβώς περιγράφεται στα τεύχη 

στατικών υπολογισμών, στην τεχνική έκθεση των στατικών και στα αντίστοιχα σχέδια. 

Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή των προτεινόμενων εργασιών. 

Η ενίσχυση της θεμελίωσης θεωρείται επιβεβλημένη εφόσον πρόκειται να γίνει αλλαγή 

χρήσης και τα φορτία που μεταβιβάζονται στο έδαφος είναι αυξημένα. Δεδομένου ότι δεν 

παρατηρούνται βλάβες που να οφείλονται στο έδαφος και ότι πρόκειται να κατασκευαστεί 

αμφίπλευρος μανδύας οπλισμένου σκυροδέματος, επιλέγεται η λύση της αβαθούς 

υποθεμελίωσης μέσω υψίκορμων πεδιλοδοκών. 

Απαραίτητη επίσης κρίνεται η κατασκευή νέων υπερθύρων (πρεκιών) από σκυρόδεμα, σε 

αντικατάσταση των υφιστάμενων από ξύλο ή μέταλλο κατά περίπτωση, τα οποία έχουν 
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υποστεί εκτεταμένες φθορές. Συμπληρωματικά, και σε περίπτωση έντονων βλαβών 

περιμετρικά των θυρών επιλέγεται η κατασκευή πλαισίων ενίσχυσης. Το πλαίσιο αυτό 

καταλαμβάνει και τμήμα κάτω από το δάπεδο, του οποίου τα χαρακτηριστικά είναι όμοια με 

τα υπέρθυρα. 

Στις θέσεις ένωσης εξωτερικών ή εσωτερικών τοίχων που έχει δημιουργηθεί ρωγμή 

αποκόλλησης πρέπει να γίνει συρραφή της τοιχοποιίας με ενσωμάτωση υποστυλώματος από 

σκυρόδεμα. 

Στις θέσεις που έχει καταρρεύσει η τοιχοποιία πρέπει να ανακατασκευαστεί. Η διαδικασία 

που απαιτείται περιλαμβάνει την καθαίρεση των λίθων μέχρι την γειτονική υγιή περιοχή και 

ανακατασκευή με χρήση άφθονου χυτού τσιμεντοκονιάματος και νέων λίθων. 

Στις εργασίες σκυροδεμάτων εντάσσεται επίσης η συρραφή των ρωγμών, μέσω της 

πλήρωσής τους με τσιμεντοκονίαμα για την αποκατάσταση της συνεκτικότητας του τοίχου, 

και της αγκύρωσης των παρειών του τοίχου με μεταλλικό πλέγμα. 

Απαραίτητη επέμβαση αποτελεί και η κατασκευή περιμετρικού διαζώματος 30cm από 

σκυρόδεμα, για την ενίσχυση της διαφραγματικής λειτουργίας των τοίχων, την περίδεση του 

κτιρίου και για την έδραση της στέγης. 

Τέλος, προτείνεται η κατασκευή περιμετρικού μανδύα από οπλισμένο σκυρόδεμα, της 

οποίας απαιτούμενα στάδια υλοποίησής είναι τα ακόλουθα:  

• Καθαίρεση όλων των επιχρισμάτων  

• Αφαίρεση του κονιάματος σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βάθος  

• Διάνοιξη διαμπερών οπών για αγκύρωση του μανδύα  

• Πλύσιμο της τοιχοποιίας  

• Τοποθέτηση πλέγματος οπλισμού  

• Εφαρμογή εκτοξευόμενου σκυροδέματος  

• Διαμόρφωση τελικής όψης μανδύα  
 
Όσον αφορά τη νέα κατασκευή, η πλάκα οροφής θα κατασκευασθεί από οπλισμένο 
σκυρόδεμα, πάχους 18 εκατοστών, κατηγορίας C20/25 και οπλισμό B500c και θα εδράζεται 
πάνω σε φέρουσα τοιχοποιία, η οποία με τη σειρά της μεταφέρει τα φορτία στο έδαφος, 
υποβοηθούμενη από την αβαθή υποθεμελίωση (Κοιτόστρωση - Πλάκα εδάφους 40εκ.). 
Προβλέπονται όλες οι απαραίτητες εργασίες υλοποίησης και μόνωσης της πλάκας όπως 
αναλύονται στις επόμενες ενότητες. 
 
Επίσης, για την τελική στρώση, στο δώμα της πλάκας οροφής που δημιουργείται εξωτερικά, 
θα γίνει προμήθεια και χρήση ελαφρομπετού (Ελαφρύ σκυρόδεμα από μείγμα αδρανών 
υλικών (άμμο, τριμέντο, περλίτη, νερό με λόγο Ν/Τ= 1/50) και κλίση 2% στο ένα μέτρο.) 
 

5.3 ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 

Οι εργασίες τοιχοποιϊών αφορούν σε ανακατασκευές της βλαμμένης υφιστάμενης λίθινης 

τοιχοποιίας, στη υλοποίηση τη νέας κατασκευής που στεγάζει τον χώρο υγιεινής, καθώς και 



ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ ΙΚΛΑΙΝΑΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                                                                   Σελίδα 9 από 20 
 

στην κατασκευή εσωτερικών χωρισμάτων στο κτίριο, για τη λειτουργική διαμόρφωση των 

χώρων. Από φέρουσα τοιχοποιία οπτοπλινθοδομής με οπλισμό (σενάζ), όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, κατασκευάζεται το κλειστό τμήμα που προστίθεται στην εσοχή του κτιρίου στη 

βορειοδυτική όψη για τις λειτουργίες wc και βοηθητικής κουζίνας. Οι οπτόπλινθοι θα είναι  

διαστάσεων 9x12x19 εκ. 

Τοπικές ανακατασκευές της λίθινης τοιχοποιϊας πραγματοποιούνται στις παρειές του 

ανοίγματος ΔΘ1, ώστε να έχει τελικό ελεύθερο πλάτος μετά την εφαρμογή του μανδύα 

σκυροδέματος 90cm, καθώς και στις παρειές της θύρας εισόδου (άνοιγμα ΑΘ1), για την 

εφαρμογή του περιμετρικού πλαισίου ενίσχυσης και την ταυτόχρονη διατήρηση του αρχικού 

της πλάτους. Η ανακατασκευή τοιχοποιίας αφορά επίσης στα ανοίγματα ΒΠ1 και ΕΠ1, όπου 

η υφιστάμενη έχει υποστεί καταρρεύσεις. 

 

Εικόνα 3: Κάτοψη αποτύπωσης υφισταμένου κτιρίου, με τις ονομασίες των ανοιγμάτων. 

Για τα εσωτερικά χωρίσματα των χώρων, θα γίνει χρήση γυψοσανίδας  με μεταλλικό σκελετό, 

όπως προβλέπεται στη μελέτη και στα αρχιτεκτονικά σχέδια με σκοπό τη λειτουργικότητα 

του κτιρίου. Ειδικότερα,  γυψοσανίδα τοποθετείται στον χώρο της εισόδου για τη 

διαμόρφωση χώρου γραφείου, όπου περικλείεται μικρή αποθήκη, επίσης με διαχωριστικό 

γυψοσανίδας. Ομοίως, από γυψοσανίδα κατασκευάζεται το διαχωριστικό μεταξύ της μικρής 

βοηθητικής κουζίνας και του WC. 

Τέλος, πρόκειται να εφαρμοστούν επιχρίσματα στις εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες 

του κτιρίου. 
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5.4 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ- ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 

Η κατηγορία αυτή εργασιών περιλαμβάνει τις επιστρώσεις δαπέδων. Στο εσωτερικό του 

κτιρίου, το δάπεδο είναι ξύλινο ραμποτέ από σανίδες δρυός, ενώ τα δάπεδα των βοηθητικών 

χώρων (κουζίνα, αποθήκη, WC) καλύπτονται από ειδικά κεραμικά αντιολισθητικά πλακίδια 

20x20cm. Ο χώρος υγιεινής επενδύεται με τα ίδια πλακίδια και περιμετρικά στους τοίχους 

μέχρι ένα συγκεκριμένο ύψος (1,60μ.) 

Επιπλέον, στις εργασίες περιλαμβάνεται η θερμομόνωση και υγρομόνωση του κτιρίου, μέσω 

της τοποθέτησης θερμομονωτικού υλικού στο πάτωμα και τη στέγη, καθώς επίσης και 

στεγανωτικής μεμβράνης στη στέγη. Παράλληλα, αυτό θα συνεχιστεί και στην νέα κατασκευή 

(μπάνιο κα κουζίνα). Πιο συγκεκριμένα, θα εφαρμοστεί θερμομόνωση και υγρομόνωση στη 

πλάκα οροφής και θερμοπρόσοψη στους τοίχους, όπως αναλύεται στο τιμολόγιο. 

Η θερμομόνωση των τοίχων θα γίνει με την μέθοδο της θερμοπρόσοψης, εφαρμογή 

αφρώδους εξηλασμένης πολυστερίνης, πάχους 50mm στην εξωτερική τους επιφάνεια. 

Τέλος περιλαμβάνονται οι επικαλύψεις, ήτοι η κάλυψη της στέγης από κεραμίδια βυζαντινού 

τύπου, καθώς και η διαμόρφωση μαρμαροποδιών στα ανοίγματα. 

 

5.5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι ξύλινες κατασκευές και μεταλλικές 

μικροκατασκευές ή συνδετικά υλικά. 

Στις ξύλινες κατασκευές συγκαταλέγεται η κάλυψης της οροφής (ταβάνι) του κτιρίου με τη 

δημιουργία ψευδοροφής από ξυλεία ραμποτέ τύπου Σουηδίας με σκελετό από καδρόνια. 

Στις ξύλινες κατασκευές περιλαμβάνεται, επίσης, η κατασκευή της στέγης ίδιας μορφής και 

γεωμετρίας (κλίση, ύψος) με την υπάρχουσα. Η στέγη, θα κατασκευαστεί από αντικολλητή 

ξυλεία και τα ζευκτά θα έχουν διατομές 160 x 240 και 100 x 200 σύμφωνα με τη στατική 

μελέτη. 
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Εικόνα 4: Κατασκευή στέγης 

Για τη διαφραγματοποίηση της στέγης θα τοποθετηθεί σανίδωμα (πέτσωμα) πάχους 20mm, 

το οποίο εδράζεται στον ξύλινο σκελετό της στέγης μέσω τεγίδων 50 x 70mm. 

Στη νέα θύρα που δημιουργείται στην ανατολική όψη (β’ είσοδος-έξοδος κινδύνου), θα 

τοποθετηθούν ξύλινα κιγκλιδώματα που θα ταιριάζουν με την αισθητική του κτιρίου, σε 

αρμονία με τα κουφώματά του και θα έχουν ως ξύλινο χειρολισθήρα, στο ύψος που 

εξυπηρετεί τα άτομα με κινητικά προβλήματα, κατάλληλο στηθαίο (κουπαστή). 

Επίσης, ξύλινα προβλέπονται όλα τα κουφώματα του κτιρίου, υδατοστεγανά, πυράντοχα και 

αρχιτεκτονικής που αρμόζει στο υπάρχον κτίριο και την περιοχή. Αναλυτικότερα: 

• Τα υαλοστάσια (γαλλικού τύπου με φεγγίτη) και τα εξώφυλλα των παραθύρων. 

• Η θύρα εισόδου στο κτίριο (δυτική όψη), η οποία είναι ταμπλαδωτή (δίφυλλη) με 

φεγγίτη και φορά ανοίγματος προς τον εξωτερικό χώρο, όπως ορίζουν οι κανονισμοί 

ασφαλείας για χώρους συνάθροισης κοινού. 

• Θύρα εξόδου έκτακτης ανάγκης (ανατολική όψη), η οποία είναι επίσης ταμπλαδωτή 

μονόφυλλη με φεγγίτη και φορά ανοίγματος προς τον εξωτερικό χώρο. 

• Οι εσωτερικές θύρες οι οποίες είναι πρεσσαριστές, με μοναδική συρόμενη εκείνη για 

την αποθήκη στον χώρο του γραφείου, για λειτουργικούς λόγους. 
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Εικόνα 5: Λεπτομέρειες κουφωμάτων. Όψη με κλειστά και ανοιχτά σκούρα. 

Από ξυλεία κατασκευάζεται και η πέργκολα στον αύλειο χώρο, με οριζόντιους δοκούς 

10x10εκ. και υποστυλώματα 12x12εκ. εμποτισμένης ξυλείας επιλογής του επιβλέποντα 

μηχανικού. Η επικάλυψη θα γίνει με ξύλινες περσίδες δημιουργώντας ένα στεγάστρο στον 

υπαίθριο χώρο (σκίαση και προστασία από βροχή). 

Τέλος, προθήκες και λοιπός εξοπλισμός εκθεμάτων, για τον χώρο της έκθεσης, 

κατασκευάζονται από ξυλεία, μέταλλο και γυαλί, όπως προβλέπεται από την μελέτη 

διαμόρφωσης της έκθεσης. Η κατασκευή του «τοίχου ανασκαφής» (ως αναφέρεται στην 

Περιγραφή Διαμόρφωσης της Έκθεσης), που θα εξυπηρετεί ως έκθεση σχεδίων και 

φωτογραφιών από τα βασικά ευρήματα της ανασκαφής, αποτελεί μέρος της διακόσμησης 

(ειδικός τοίχος προβολής εκθέματος) και δύναται και αυτός να κατασκευαστεί από ξυλεία. 

5.6 ΛΟΙΠΑ – ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ  

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται η προετοιμασία και βαφή κάθε είδους επιφάνειας. Πιο 

αναλυτικά: 

• Για τους τοίχους: σπατουλάρισμα, χρωματισμός  

• Για τις μεταλλικές κατασκευές (κιγκλιδώματα / ανήκει στις εργασίες περιβάλλοντος 

χώρου): εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος, ελαιοχρωματισμός 

• Για τις ξύλινες κατασκευές (κουφώματα, στέγη, δάπεδο, ταβάνι, πέργκολα, κάγκελα 

β’ θύρας): προετοιμασία επιφάνειας, σπατουλάρισμα, διάστρωση βελατούρας, 

μυκητοκτόνα επάλειψη (για στέγη), ελαιοχρωματισμός 

• Για κατά τόπους εγκαταστάσεις ήχου, εξαερισμού (ξύλινο ταβάνι): κάλυψη εγκοπών 

μετά την τοποθέτηση εξοπλισμού, σπατουλάρισμα, χρωματισμός 

Όσον αφορά στην επιλογή των χρωμάτων, για τις εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες του 

κτιρίου επιλέγεται η απόχρωση RAL 1013 (Oyster white), για τα μεταλλικά εξωτερικά 

κιγκλιδώματα επιλέγεται η απόχρωση RAL 6003 (Olive green) ) ή λευκά σε συνέχεια με τα 

υφιστάμενα στην πλατεία, ενώ οι ξύλινες κατασκευές (κουφώματα, κάγκελα στην είσοδο, 
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πέργκολα και δοκοί αυτής) θα παραμείνουν στις φυσικές αποχρώσεις του ξύλου για καλή 

αισθητική και αρμονία με τη σπουδαιότητα του κτιρίου. Εναλλακτική επιλογή για τα 

κουφώματα, για τον συνδυασμό τους με τα κάγκελα και το φυσικό περιβάλλον από 

ελαιόδεντρα, είναι επίσης η απόχρωση RAL 6003 (Olive green). Η τελική επιλογή θα γίνει από 

τον ΚτΕ. 

✓ ΤΟΙΧΟΙ 

 

✓ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ (& κουφώματα) 

 
      ή RAL 9010-Pure white / RAL 9016-Traffic white 

✓ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ & ΠΕΡΓΚΟΛΑ & ΣΤΗΘΑΙΟ Β’ΕΙΣΟΔΟΥ 
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Συγκεκριμένα για τα κουφώματα προβλέπεται η σωστή προετοιμασία των επιφανειών για 

φυσικό ξύλο (δρυός ή ιρόκο ή κερασίας) με εντελώς ματ υφή. Καθαρισμός τελικής 

επιφάνειας που θα είναι στεγνή και ελεύθερη από σκόνες, λάδια, λίπη και άλατα. Κατόπιν 

αυτού, θα γίνει επάλειψη με κατάλληλα διαφανή συντηρητικά (preservatives) και βερνίκια 

(woodstains) εμποτισμού (διαλύτη και νέρου) (ενδεικτικά προϊόντα VIVEXYL & AQUAXYL της 

Vivechrom), για την προστασία του κουφωμάτων από μύκητες, μπλε κηλίδες, ακτινοβολία 

και υγρασία. Τέλος, μπορούν να περαστούν με διακοσμητικό βερνίκι για φυσική, ματ, 

γυαλιστερή ή σατινέ απόχρωση ξύλου. 

Τα προϊόντα φροντίδας των ξύλινων κατασκευών (ακριλικά, βερνίκια, αστάρια άχρωμα ή 

έγχρωμα) θα είναι άριστης ποιότητας με προδιαγραφές τύπου Vivechrom, Vernilac, SIGMA, 

ER-LAC ή ανώτερων χαρακτηριστικών. 

Επιπρόσθετα, περιλαμβάνονται οι υαλοπίνακες των παραθύρων (διπλοί θερμομονωτικοί) 

ενεργειακού τύπου Clima Guard Premium. 

5.7 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ- ΕΠΙΠΛΩΣΗ 

Στον εξοπλισμό του κτιρίου περιλαμβάνονται τα είδη του χώρου υγιεινής (WC ΑΜΕΑ) και της 

κουζίνας (πάγκοι – συρτάρια, νεροχύτης – ντουλάπα). 

5.8 ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλες οι διαμορφώσεις του περιβάλλοντα χώρου νότια 

και δυτικά του κτιρίου, πλην των φυτεύσεων. Οι διαμορφώσεις έχουν ως στόχο, αφενός την 

προσβασιμότητα του χώρου από ΑΜΕΑ και αφετέρου, τη δημιουργία υπαίθριου χώρου 

στάσης, ο οποίος θα μπορούσε εν δυνάμει να φιλοξενήσει και μικρής κλίμακας εκδηλώσεις. 

Αρχικά, πρέπει να πραγματοποιηθούν μικρού βάθους εκσκαφές για την  απομάκρυνση της 

υφιστάμενης διάστρωσης και την εξομάλυνση του εδάφους και εν συνεχεία επίχωση με 

σκοπό η τελική στάθμη του εδάφους να φτάσει στο -0,40 m και 0,00, σύμφωνα με τα σχέδια, 

χωρίς υψομετρικές διαφορές και ανωμαλίες στο έδαφος. 

Από σκυρόδεμα κατασκευάζονται οι βαθμίδες καθόδου στη νότια πλευρά, καθώς και η 

ράμπα ανόδου για τη μετάβαση από τη νότια στη δυτική πλευρά της αυλής. Στην ανατολική 

πλευρά, από οπτόπλινθους με επίχωση και σκυρόδεμα δημιουργείται και η ράμπα ανόδου 

ανόδου (ελάχιστης ή μηδενικής κλίσης) της β’ θύρας εξόδου κινδύνου, ένας διάδρομος 

ουσιαστικά με πλάτος 1,50μ. κατάλληλος για την περιφορά αμαξιδίου και προστατευμένος 

από κιγκλιδώματα με κατάλληλη κουπαστή για χειρολισθήρα (η εργασία αυτή 

συγκαταλέγεται στις οικοδομικές). 

Επίσης, ανεγείρεται χαμηλός τοίχος από αργολιθοδομή πάχους 50 εκ. που οριοθετεί τον 

χώρο και, παράλληλα, λειτουργεί ως αντιστήριξη για το πρανές του εδάφους που υπάρχει 

στο τμήμα της μελέτης, ενώ δίνει μια αισθητική προσέγγιση.  

Πραγματοποιείται καθαίρεση των υφιστάμενων βαθμίδων στις εισόδους και των 

κιγκλιδωμάτων στη νότια πλευρά. 



ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ ΙΚΛΑΙΝΑΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                                                                   Σελίδα 15 από 20 
 

Για την οριοθέτηση της νότιας πλευράς, όπου καταργούνται τα παλιά κιγκλιδώματα, αλλά 

και της δυτικής πλευράς, προβλέπεται η κατασκευή νέων κιγκλιδωμάτων από ανοξείδωτο 

χάλυβα μασίφ περιμετρικά, τα οποία θα τοποθετηθούν επάνω στον λίθινο τοίχο που 

περιβάλλει τον χώρο και το κτίριο με αισθητική προσέγγιση. 

Στη νοτιο-ανατολική πλευρά, από όπου διέρχεται κανείς για να εισέλθει στο κτίριο ή στον 

περιβάλλοντα χώρο, υπάρχει μια εκκλησία με μια μικρή πλατεία που οροθετείται με 

κάγκελα. Τα νέα κιγκλιδώματα θα ακολουθούν τη μορφολογία των καγκέλων που 

περιβάλλουν την πλατεία της εκκλησίας που βρίσκεται πριν το κτίριο υπό μελέτη, ως 

συνέχεια αυτών και θα πακτωθούν κατάλληλα πάνω στο λίθινο στηθαίο. Χαλύβδινοι 

ορθοστάτες μασίφ προβλέπονται σε μεγάλα μήκη για τη στήριξη της κατασκευής των 

κιγκλιδωμάτων, όπως αναφέρεται στο τιμολόγιο μελέτης. 

Για τη διάστρωση του δαπέδου επιλέγεται χυτό βιομηχανικό δάπεδο, με τις χαράξεις αρμών 

που φαίνονται στο σχέδιο της κάτοψης, και κατάλληλη αντιολισθηρότητα στις ράμπες 

ανόδου – καθόδου. 

Ο εξοπλισμός του περιβάλλοντα χώρου αποτελείται από καθιστικά χωρίς πλάτη, με σκελετό 

από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ξυλείας και ξύλινους 

επιστήλιους κάδους. 

5.9 ΠΡΑΣΙΝΟ 

Οι εργασίες πρασίνου αφορούν σε επιλεγμένες φυτεύσεις για τη διαμόρφωση του 

περιβάλλοντος χώρου και περιλαμβάνουν προμήθεια φυτών και κηπευτικού χώματος, 

άνοιγμα λάκκων και λοιπών. 

Κατάλληλες κατηγορίες φύτευσης για την περιοχή κρίνονται οι Δ3 για Δέντρα και Θ3  για 

Θάμνους, καθώς και ποώδη φυτά και βολβοί. Η επιλογή τους θα γίνει από τον κύριο του 

έργου σε συνεννόηση με τον αρχιτέκτονα μηχανικό. 
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6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Στις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες συγκαταλέγονται οι εγκαταστάσεις ηλεκτρισμού 

(ασθενή & ισχυρά ρεύματα), εγκαταστάσεις πυρόσβεσης, εγκαταστάσεις ύδρευσης και 

αποχέτευσης και οι εγκαταστάσεις θέρμανσης και κλιματισμού. 

6.1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ 

Στις ηλεκτρολογικές εργασίες περιλαμβάνονται ο ηλεκτρικός πίνακας, οι διακόπτες, οι 

ρευματοδότες (πρίζες), οι γραμμές παροχής ηλεκτρισμού, τα φωτιστικά σώματα, τα 

φωτιστικά ασφαλείας – σήμανσης και οι αισθητήρες ανίχνευσης παρουσίας. 

Η εγκατάσταση των γραμμών παροχής ηλεκτρισμού και η σύνδεση με την πηγή  

ηλεκτροδότησης θα γίνει όπως προβλέπει η μελέτη και τα σχέδια και καθ’ υπόδειξίν του 

ηλεκτρολόγου μηχανικού και του επιβλέποντα μηχανικού του έργου. 

Για τα φωτιστικά σώματα έχει εκπονηθεί αντίστοιχη μελέτη (Τεύχος Μελέτης Φωτισμού), 

όπου υπολογίζεται με ακρίβεια η ποιότητα και η ποσότητα τεχνητού φωτισμού, που είναι 

απαραίτητη για τον εκθεσιακό χώρο και την καλύτερη προβολή των εκθεμάτων. Παράλληλα, 

υπολογίζεται και η κατανάλωση ενέργειας. Για τον λόγο αυτό επιλέγονται φωτιστικά σώματα 

τύπου LED, μικρής ενεργειακής κατανάλωσης και άριστης απόδοσης. Χαρακτηριστικά και 

ιδιότητες φωτιστικών για κάθε χώρο αναφέρονται λεπτομερώς στο αντίστοιχο τεύχος. 

Λοιπές εγκαταστάσεις σωλήνων, διακοπτών, πριζών κ.λπ. παρίστανται στα σχέδια και θα 

πραγματοποιηθούν βάσει των κοινών κανονισμών περί υλοποίησης Η/Μ εργασιών και τις 

προδιαγραφές του τιμολογίου. 

6.2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ 

Στα ασθενή ρεύματα περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις παροχής γραμμών τηλεφώνου, 

κεραίας, λοιπές πρίζες και καλώδια μεταφοράς λήψης σημάτων υψηλών συχνοτήτων (με 

μόνωση). 

Επιπρόσθετα, στο κτίριο προβλέπονται εγκαταστάσεις συστήματος συναγερμού και 

οπτικοακουστικού συστήματος για τις ανάγκες λειτουργίας του. 

Συγκεκριμένα, θα γίνει εγκατάσταση συστήματος συναγερμού με σύνδεση με κέντρο λήψης 

σημάτων. Το σύστημα περιλαμβάνει για κάθε χώρο: 

• μαγνητικές επαφές (παγίδες σε όλες τις πόρτες και τα παράθυρα) 

• εσωτερικό ραντάρ 

• μπαταρίες (μονάδας και σειρήνας) 

• καλώδια κ.λπ. 

Η εγκατάσταση του συστήματος συναγερμού θα έχει ΣΥΝΔΕΣΗ με ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ 

(υπηρεσία παρεχόμενη από προμηθευτή ετησίως) για την ενημέρωση προσωπικού του 

δήμου και αρμόδιας υπηρεσίας της αστυνομίας σε περίπτωση διάρρηξης. 
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Το σύστημα θα είναι τύπου Καναδέζικο CADD-X, με τις κατάλληλες προδιαγραφές και 

χαρακτηριστικά για χώρους συνάθροισης κοινούς και εκθεσιακού χώρου. 

Αντίστοιχα, το οπτικοακουστικό σύστημα θα είναι υψηλής ποιότητας, τελευταίας 

τεχνολογίας, κατάλληλο για ομιλίες, σεμινάρια, παρουσιάσεις και μουσική και θα 

αποτελείται από:  

o Ηχητικό σύστημα μουσικής και ομιλιών 3 ζωνών με κατάλληλα ηχεία στους χώρους 

o Προβολικό σύστημα με ηλεκτρική οθόνη, projector και λήψεις. 

Αναλυτικότερα το σύστημα θα περιλαμβάνει τις παρακάτω συσκευές:  

o Βιντεοπροβολέας  με βάση οροφής, ανάλυσης 1280 x 800 WXGA, φωτεινότητας 

3.300 ANSI Lumens, με είσοδο HDMI, VGA κλπ, ενδεικτικού τύπου ABAS/EPSON 

o Ασύρματο μικρόφωνο χειρός, 100 UHF καναλιών, true dual diversity για αποφυγή 

παρεμβολών, ενδεικτικού τύπου ABAS/MONACOR 

o Ηλεκτρική οθόνη διαστάσεων 2.4μ πλάτος x 1.35μ ύψος, υψηλής ποιότητας, 

χειριστήριο up/down, black border, black back, ενδεικτικού τύπου ABAS/LUMISONIC 

o Μίκτης/ενισχυτής 700/500W 6 ζωνών με USB/SD/BLUETOOTH/FM TUNER και 

ξεχωριστούς ρυθμιστές έντασης ανα ζώνη, 9 εισόδων, 4mic/line, balanced XLR, 3 x 

AUX, επιλεγόμενο Phantom, gong, 3 priority, ενδεικτικού τύπου ABAS/ARTSOUND 

Στις αίθουσες έκθεσης και εκδηλώσεων θα τοποθετηθούν 10 συνολικά ηχεία ψευδοροφής 

Hi-Fi με μπάσο 8'' και tweeter, magnetic grille, υψηλής ποιότητας ήχου: 

• Hχείo ψευδοροφής frameless ισχύος 25W, 2way bass8'' and tweeter, υψηλής 

ποιότητας ήχου Hi-Fi, με magnetic grille χωρίς μπορντούρα για άψογη ενσωμάτωση 

με την ψευδοροφή ενδεικτικού τύπου ABAS/AMC 

Στον εξωτερικό χώρο θα τοποθετηθούν 2 συνολικά επίτοιχα ανθυγρά ηχεία υψηλής 

ποιότητας με μπάσο 8'': 

• Ανθυγρό επίτοιχο ηχείο power, υψηλής ποιότητας ήχου 2 way, ισχύος 150W/375W, 

απόκρισης 60Hz - 22kHz, με bass 8'' και compression driver high, ανθυγρό IP-55 κατά 

MILSPEC-810, ενδεικτικού τύπου ABAS/COMMUNITY 

 

6.3 ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 

Στα πλαίσια ικανοποίησης των κανονισμών περί ασφαλείας σε χώρους συνάθροισης κοινού 

σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, φλόγας ή εκδήλωση φωτιάς, προβλέπονται η εγκατάσταση 

επίτοιχης πυροσβεστικής φωλιάς συνάμα με τοποθέτηση πυροσβεστήρων διοξειδίου του 

άνθρακα (Γομώσεως 6 kg) και πυροσβεστήρων κόνεως τύπου Pa (Γομώσεως 6 kg), στα 

κατάλληλα σημεία, όπως φαίνεται στο σχέδιο Ενεργητικής Πυροπροστασίας. 

6.4 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

Στις εγκαταστάσεις αποχέτευσης περιλαμβάνονται: 

• Η τοποθέτηση χαλύβδινων εσχάρων υδροσυλλογής με ηλεκτροσυγκόλληση. 
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• Η εγκατάσταση φρεατίου επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως διαστάσεων 30cm X 

40cm και βάθος έως 0,50 m 

• Η εγκατάσταση του δικτύου αποχέτευσης, αποτελούμενη από πλαστικούς σωλήνες 

PVC 6 atm διαφορετικών διατομών (Φ75, Φ90, Φ100, Φ125) και εξαρτήματα 

σύνδεσης. 

• Η τοποθέτηση υδρορροών (κυκλικών διατομών) για την απορροή των όμβριων 

υδάτων. 

• Η εγκατάσταση σηπτικής δεξαμενής (βόθρου) (μονοθάλαμος ή και διθάλαμος 

δεξαμενή), κατάλληλη για τον χώρου όπου προβλέπεται να τοποθετηθεί. 

• Τοποθέτηση πλαστικού μηχανοσίφωνα (Φ20). 

Επίσης, προβλέπεται η εγκατάσταση των ειδών υγιεινής – έπιπλα μπάνιου και παρεμφερή, 

με προδιαγραφές που καλύπτουν απαραίτητα τα άτομα με ειδικές ανάγκες και δυσκολία στη 

κίνηση (αναφέρεται αναλυτικά στην έκθεση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ) και η οποία 

περιλαμβάνει τα εξής: 

• Νιπτήρας πορσελάνης με βαλβίδα.  Κατάλληλη για ΑΜΕΑ, διαστάσεων  70 Χ 55  cm 

• Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη, όπως αναφέρεται στις προδιαγραφές 

ΑΜΕΑ,  πλήρης με δοχείο και κάθισμα 

• Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη απλή 

• Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ Διαστάσεων 42 Χ 60 cm 

• Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης Διαστάσεων 7,5 Χ 15 cm 

• Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνης - μήκους 0,60 cm   

• Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα διαμέτρου Φ 100 mm  

• Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος ΑΜΕΑ, για τοποθέτηση σε νιπτήρα 

ΑΜΕΑ   

• Σέτ χειρολαβών αναπήρων πλήρες   

• Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίουΚυλινδρικό ή πρισματοειδές, πατητό ή τραβηκτό 

πλήρες   

• Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος 

τοποθετημένος σε νιπτήρα - Διαμέτρου 1/2 ins  

 

6.5 ΥΔΡΕΥΣΗ 

Στις εγκαταστάσεις ύδρευσης περιλαμβάνεται: 

• Η τοποθέτηση και κατάλληλη σύνδεση ταχυθερμοσίφωνα ηλεκτρικού ισχύος 4000W. 

• Η τοποθέτηση σωλήνων πολυαιθυλενίου (HDPE) ύδρευσης 3ης γενιάς (σ. 80, MRS 

10, PE 100) κατά CEN:TC155/WG12/20,1/NT10 και TC:155/20,2N100REV. PN16 atm: 

Φ1.1/2" 

• Η εγκατάσταση συλλέκτη θερμού ή ψυχρού ύδατος έως πέντε εξόδων  

• Η εγκατάσταση συλλέκτη θερμού ή ψυχρού ύδατος πέντε έως δέκα εξόδων  

• Η τοποθέτηση εύκαμπτου σωλήνα ύδρευσης DN15   

• Η εγκατάσταση ορειχάλκινης βάνας διαμέτρου 1ins  
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6.6 ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Στις εγκαταστάσεις θέρμανσης – κλιματισμού συγκαταλέγονται αυτές που αφορούν μονάδες 

θέρμανσης – ψύξης, μηχανικός εξαερισμός κτιρίου, εξαερισμός χώρου υγιεινής κ.λπ. 

Για τις ανάγκες θέρμανσης – ψύξης του κτιρίου λαμβάνεται υπόψιν η άνεση του επισκέπτη, 

η αισθητική του χώρου καθώς και η εξοικονόμηση ενέργειας. Για τον λόγο αυτό, επιλέγονται 

μονάδες κλιματισμού αέρα VRV-INVERTER (δαπέδου και με δυνατότητα τοποθέτησης στη 

ψευδοροφή): 

✓ Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER 2.5kW   

✓ Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER 5kW   

✓ Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER 7kW   

✓ Εξωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER ψυκτικής ισχύος 33.6KW και EER 

τουλάχιστον 4.20 και θερμικής ισχύος 37.8KW και COP τουλάχιστον 4.50, ενδ. τύπου 

LG ή DAIKIN ή ανάλογη (εξωτερικά του κτιρίου ή πάνω στη πλάκα του WC). 

Μαζί με τα μέσα σύνδεσης και λοιπά: 

✓ Πλήρες σύστημα σωληνώσεων συστήματος VRV 

✓ Συλλέκτης ψυκτικού μέσου κατάλληλος για συστήματα VRV έως πέντε εξόδων 

Στον χώρο υγιεινής προβλέπεται η τοποθέτηση αεροβαλβίδας εξαερισμού WC με 

ανεμιστήρα παροχής 100 m³/h, για την ανανέωση του αέρα.  

Επίσης, για λόγους υγιεινής στον προβλεπόμενο χώρο συνάθροισης κοινού προτείνεται η 

εγκατάσταση τεχνητού αερισμού, με τον παρακάτω εξοπλισμό: 

➢ Θερμοστάτης χώρου προοδευτικής λειτουργίας  

➢ Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής 

➢ Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής, διπλών τοιχωμάτων, 

μεμόνωση μεταξύ των τοιχωμάτων υαλοβάμβακα ή άλλου ισοδύναμου θερμικά 

υλικού, Ονομ. διαμ. 100 mm και εξωτ. διαμ. 125 mm 

➢ Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής, διπλών τοιχωμάτων, 

μεμόνωση μεταξύ των τοιχωμάτων υαλοβάμβακα ή άλλου ισοδύναμου θερμικά 

υλικού, Ονομ. διαμ. 180 mm και εξωτ. διαμ. 205 mm 

➢ Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής Ονομαστικής διαμέτρου 

100 mm  

➢ Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής Ονομαστικής διαμέτρου 

180 mm 

➢ Στόμιο αεραγωγού ή ψευδοροφής, προσαγωγής αέρα, 4 κατευθύνσεων, με καμπύλα 

ρυθμιζόμενα πτερύγια και damper διαστάσεων 100x100mm 

➢ Στόμιο αεραγωγού ή ψευδοροφής, προσαγωγής αέρα, 4 κατευθύνσεων, με καμπύλα 

ρυθμιζόμενα πτερύγια και damper διαστάσεων 250x250mm   

➢ Στόμιο αεραγωγού, τοίχου ή οροφής, μιας κατεύθυνσης, απαγωγής αέρα, με μια 

σειρά σταθερά πτερύγια, διαστάσεων 100x100mm, τύπου Ε 

➢ Στόμιο αεραγωγού, τοίχου ή οροφής, μιας κατεύθυνσης, απαγωγής αέρα, με μια 

σειρά σταθερά πτερύγια, διαστάσεων 250x250mm, τύπου Ε 
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➢ Στόμιο τοίχου βροχής, μιας κατεύθυνσης, νωπού αέρα, βαρέως τύπου με φίλτρο και 

σίτα διαστάσεων 500x150mm  

➢ Στόμιο τοίχου βροχής, μιας κατεύθυνσης, νωπού αέρα, βαρέως τύπου με φίλτρο και 

σίτα διαστάσεων 500x150mm 

➢ Αεροβαλβίδα εξαερισμού WC με ανεμιστήρα παροχής 100 m³/h   

➢ Εναλλάκτης ανάκτησης θερμότητας με ψυκτικό-θερμικό στοιχείο ενδ. τύπου LG ή 

ανάλογος παροxής 500-600 m3/h  

➢ Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 25 

mm 

Όλες οι απαραίτητες εργασίες θα γίνουν με ιδιαίτερη προσοχή τόσο ως προς το υφιστάμενο 

κτίριο και τη μορφή του όσο και ως προς τη νέα προτεινόμενη χρήση του. Οι παραπάνω 

εγκαταστάσεις προβλέπεται να καλύπτουν όλες τις ανάγκες για τη λειτουργία του κτιρίου και 

διευκόλυνση των χρηστών του. 

Η υλοποίηση των οικοδομικών εργασιών και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και 

κάθε τυχόν τροποποίηση θα γίνει σε συνεννόηση με και υπό την επίβλεψη των αρμόδιων 

μηχανικών του έργου. 
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