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Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στο έργο «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου 

Αγριάς Τ11» στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αγριάς του Δήμου Βόλου, και είναι προϋπολογι-

σμού δαπάνης  1.260.000,00 Ευρώ. 

Κατά την εκτέλεση του παραπάνω έργου θα γίνει η αποπεράτωση του υπάρχοντος 

Κλειστού Γυμναστήριου στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αγριάς του Δήμου Βόλου , καθώς και η 

αποπεράτωση – διαμόρφωση του Περιβάλλοντος Χώρου 

 

 

 

 

Ι. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ. 

 

1. Γενικά στοιχεία. 

 

 Η Τεχνική αυτή Περιγραφή αναφέρεται στη αποπεράτωση του υπάρχοντος Κλειστού Γυ-

μναστηρίου στο Δ.Δ. Αγριάς του Δήμου Βόλου. 

. 

 1.1. Στη παρούσα Τεχνική Περιγραφή επισυνάπτονται τα σχέδια Αρχιτεκτονικής Μελέτης.  

 

2. Εγκαταστάσεις Γυμναστηρίου.  

 

 Το συγκρότημα του Κλειστού Γυμναστηρίου αποτελείται από τρία (3), βασικά τμήματα:  

1. Την αίθουσα αθλοπαιδιών και γυμναστικής (Κύρια Αίθουσα Γυμναστηρίου).  

2. Το συγκρότημα των βοηθητικών της αίθουσας χώρων, που θα εξυπηρετούν τους αθλούμενους και 

3. τις κερκίδες και τους βοηθητικούς χώρους των θεατών. 

 

 2.1. Η αίθουσα αθλοπαιδιών και γυμναστικής είναι ενιαίος χώρος, μη διακοπτόμενος από 

οποιοδήποτε οικοδομικό ή άλλο στοιχείο, με καθαρές διαστάσεις 22.70 Χ 34.00 μ.  και απολύτως 

ελεύθερο ύψος 9.20 μέτρα, (στη περιοχή του αγωνιστικού χώρου του Volleyball) 

 

 2.2. Το συγκρότημα των βοηθητικών χώρων της αίθουσας αποτελείται από τους χώρους ε-

ξυπηρέτησης των αθλουμένων, των προπονητών, διαιτητών κτλ., τους χώρους διοικητικής υποστή-

ριξης, την αποθήκη οργάνων και το μηχανοστάσιο. 

 

 Οι χώροι αυτοί κατασκευάζονται κατά μήκος της μίας από τις μεγάλες πλευρές της αίθουσας 

και συγκεκριμένα σε εκείνη απέναντι από τις κερκίδες.  

 

 2.3. Το συγκρότημα των χώρων των θεατών αποτελείται από α. τις κερκίδες, οι οποίες  θα 

κατασκευασθούν παράλληλα προς τον μεγάλο άξονα της αίθουσας γυμναστικής και αθλοπαιδιών 

προς τη μία μεγάλη πλευρά της, θα έχουν δε χωρητικότητα 380 θεατών περίπου και θα πληρούν 

όσον αφορά στο τρόπο κατασκευής και τις προσπελάσεις, απολύτως τον κανονισμό πυροπροστασίας 

και β. τους χώρους εισόδου στις κερκίδες από τον περιβάλλοντα χώρο, χώρους υγιεινής (W.C.) για 

το κοινό, ένα μικρό κυλικείο και μιά αποθήκη. 

 

 2.4. Η μελέτη του περιβάλλοντος χώρου του Γυμναστηρίου περιλαμβάνει: 

 

2.4.1. Όλες τις απαιτούμενες σκάλες, ράμπες και εξωτερικούς διαδρόμους, προ-

σπελάσεις προς και από τους χώρους του γυμναστηρίου. 

  

2.4.2. Όλα τα απαραίτητα τεχνικά έργα για τη προστασία του κτιρίου και για τη   
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δυνατότητα εύρυθμης λειτουργίας του. (π.χ. τοίχοι αντιστήρι-

ξης,περιτοιχίσεις απορροές όμβριων κτλ.). 

    

 

 Όλες οι παραπάνω διαμορφώσεις απεικονίζονται στα επισυναπτόμενα σχέδια της Αρχιτε-

κτονικής Μελέτης. 

 

3. Λειτουργίες Γυμναστηρίου - Κυκλοφορία αθλητών-Κοινού.  

 

  Για την ομαλή διεξαγωγή των εσωτερικών λειτουργιών του Γυμναστηρίου, εξασφαλίζεται η 

ανεξάρτητη κίνηση αθλητών και κοινού. (Πλήρης εσωτερικός διαχωρισμός των επιμέρους διαδρο-

μών), με τη χωροθέτηση των εισόδων του κοινού και των κερκίδων στην απέναντι από τους χώρους 

των αποδυτηρίων, μεγάλη πλευρά της αίθουσας. 

 

4. Λειτουργικά χαρακτηριστικά επί μέρους χώρων. 

 

 4.1. Αίθουσα αθλοπαιδιών και γυμναστικής. 

 

 Θα χρησιμοποιείται για προπόνηση γυμναστικής, καθώς και για τις παρακάτω αθλοπαιδιές: 

 α. Καλαθοσφαίριση (BASKETBALL). 

 β. Πετοσφαίριση (VOLLEYBALL). 

 

 Το δάπεδο θα είναι ξύλινο, ραμποτέ πάχους 17,60 χλστ, όπως αναλυτικά περιγράφεται στη 

συνέχεια, στην αντίστοιχη παράγραφο των προδιαγραφών των αθλητικών δαπέδων. 

 

  Τα πλευρικά τοιχώματα θα κατασκευαστούν από κατάλληλη οπτοπλινθοδομή 

(9+Κ+9 εκ.), ενώ θα ληφθεί μέριμνα ώστε ο τρόπος κατασκευής και τα υλικά τελειωμάτων  (π.χ. ε-

πιχρίσματα, επενδύσεις με κατάλληλα υλικά), που θα χρησιμοποιηθούν στη κατασκευή τους να εξα-

σφαλίζουν το μέγιστο δυνατό βαθμό ηχοαπορρόφησης. 

 

 .  

4.2. Αποδυτήρια αθλητών. 

 

 Περιλαμβάνουν το χώρο αλλαγής ρουχισμού και τους αντίστοιχους χώρους υγιεινής. Προ-

βλέπονται δύο (2) τέτοια συγκροτήματα με επιφάνεια 45 περίπου μ2 το καθένα. 

 

 Ο κάθε χώρος υγιεινής θα περιλαμβάνει πέντε (5) ντούς, δύο (2) νιπτήρες, σαπουνοθήκη, 

εταζέρα, καθρέπτη διαστάσεων 36Χ48cm και δύο (2) αποχωρητήρια (W.C.), με λεκάνη, καζανάκι 

υψηλής πίεσης και χαρτοθήκη.   

 

 Το δάπεδο των αποδυτηρίων θα είναι πραγματικά αντιολισθηρό κατασκευαζόμενο με τον 

τρόπο και τα υλικά που περιγράφονται παρακάτω στο κεφάλαιο των κατασκευαστικών χαρακτηρι-

στικών του έργου. Ειδική μέριμνα θα ληφθεί ώστε τα δάπεδα των αποδυτηρίων να έχουν τις σωστές 

κλίσεις που θα οδηγούν τα νερά στις αντίστοιχες σχάρες περισυλλογής. 

 

 Τέλος, κάθε μονάδα αποδυτηρίου εξοπλίζεται με ντουλάπια ξύλινα διπλά πλάτους τουλάχι-

στον 0.50 μ. το καθένα και ύψους 1.80 μ., που θα διαθέτουν κλειδαριά και περσίδες εξαερισμού.  

  

 4.3. Αποδυτήριο Προπονητών. 

 

 Προβλέπεται μία μονάδα. Θα διαθέτει τον κυρίως χώρο απόδυσης, καθώς και χώρο που θα 

περιλαμβάνει 1 ντουζιέρα, 1 νιπτήρα, σαπουνοθήκη, εταζέρα και καθρέπτη διαστάσεων 36Χ48cm, 
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καθώς και 1 αποχωρητήριο (W.C.), με λεκάνη, καζανάκι χαμηλής πίεσης και χαρτοθήκη. Κατά τα 

λοιπά, ισχύει ότι και για τα αποδυτήρια των αθλητών. 

 

 Επιπλέον, θα υπάρχουν και δύο ντουλάπια, όπως εκείνα των αποδυτηρίων των αθλητών.   

 

 4.4.  Γραφείο Διοίκησης. 

 

 Εκτός από το ότι θα εξυπηρετεί τις απλές διοικητικές λειτουργίες του Γυμναστηρίου, έχει 

σαν σκοπό τον έλεγχο της καθημερινής λειτουργίας του. Επίσης, το γραφείο αυτό θα χρησιμοποιεί-

ται σε περίπτωση ανάγκης και ως χώρος Ιατρείου, για τη παροχή των πρώτων βοηθειών, σε περί-

πτωση τραυματισμού και τη παραμονή του τραυματία, ή εν γένει του ασθενούς, μέχρι να γίνει δυνα-

τή η μεταφορά του σε πιο οργανωμένη νοσηλευτική μονάδα 

 

  

 

4.5. Είσοδος χώρου αποδυτηρίων. 

 

 Ο χώρος των αποδυτηρίων και της Διοίκησης θα έχει πρόσβαση από κεντρική είσοδο όπου 

θα υπάρχει ανεμοφράκτης. Ο χώρος αυτός θα λειτουργεί σαν χώρος εκτόνωσης, αλλά και αναμονής. 

Θα προβλεφθεί εγκατάσταση για την τηλεφωνική εξυπηρέτηση των αθλουμένων (π.χ. καρτοτηλέ-

φωνο).  

 

 4.6. Είσοδος κοινού. 

 

 Η είσοδος του κοινού, όπως προαναφέρεται, θα γίνεται από διαφορετικό χώρο από εκείνη 

των αθλητών. Στη πράξη, ο χώρος της εισόδου του κοινού και το φουαγιέ θα παρεμβάλλεται μεταξύ 

της αίθουσας γυμναστικής και των κερκίδων από τη μία πλευρά και του περιβάλλοντος το κτίριο 

χώρου, από την άλλη και θα αποτελεί χώρο εκτόνωσης του κοινού από τις κερκίδες καθώς και χώρο 

αναμονής. 

 

 Στο χώρο αυτό του φουαγιέ, θα βλέπει το κυλικείο και θα πραγματοποιείται η προσπέλαση 

προς τις κερκίδες, καθώς και τους χώρους υγιεινής του κοινού. 

 

 Θα προβλεφθούν εγκαταστάσεις τηλεφωνικής εξυπηρέτησης του κοινού (π.χ. καρτοτηλέφω-

να (τουλάχιστον 4). Ενα μικρό γραφείο ελέγχου και πληροφοριών καθώς και εκδοτήριο εισητηρίων, 

θα κατασκευάζεται, ανάλογα με τη περίπτωση, στην περιοχή της κεντρικής εισόδου στον περιβάλ-

λοντα χώρο του Γυμναστηρίου. 

 

 4.7. Κυλικείο. 

 

 Θα διαθέτει, πάγκο σερβιρίσματος, πάγκο εργασίας, ανοξείδωτο διπλό νεροχύτη με μπατα-

ρία ανάμιξης νερού, ντουλάπια και ράφια, καθώς και χώρο για ψυγείο, μηχανή καφέ, ψηστιέρα κτλ.. 

 

 4.8. Χώροι υγιεινής κοινού. 

 

 Προβλέπονται δύο (2), συγκροτήματα, σε κάθε πλευρά του φουαγιέ, διαχωριζόμενα εξ’ίσου 

σε ανδρών και γυναικών. 

 

 Κάθε συγκρότημα θα διαθέτει προθάλαμο και δύο (2) αποχωρητήρια (W.C.), με λεκάνες 

πορσελάνης, καζανάκια εντοιχισμένα και χαρτοθήκες, στον προθάλαμο προβλέπονται δύο (2) νι-

πτήρες, σαπουνοθήκη, εταζέρα, καθρέπτης, ενώ σε επιλεγμένα σημεία θα τοποθετηθεί χαρτοπετσε-

τοθήκη. Στα συγκροτήματα των ανδρών, προβλέπονται επιπρόσθετα, δύο (2) ουρητήρια από πορσε-
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λάνη. Επίσης, στο ένα από τα συγκροτήματα W.C., θα κατασκευαστεί ένας χώρος υγιεινής για 

Α.Μ.Κ. (βλέπε σχέδιο). 

 

 4.9. Αποθηκευτικοί χώροι. 

 

 4.9.1. Αποθήκη οργάνων γυμναστικής.  

 

Η αποθήκη των οργάνων της γυμναστικής βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία και είναι συνεπί-

πεδη με την αίθουσα γυμναστικής και αθλοπαιδιών.  

 

 4.9.2. Επίσης, κατασκευάζεται μία μικρή αποθήκη στον χώρο της εισόδου του κοινού, , η 

οποία θα μπορεί να χρησιμοποιείται και ως γραφείο, ή όποια άλλη χρήση επιλέξουν οι χρήστες του 

γυμναστηρίου. 

 

 4.9.3. Η αποθήκη του κυλικείου κατασκευάζεται σε συνέχεια αυτού, στον χώρο κάτω από 

τις κερκίδες. 

 

 4.10. Μηχανοστάσιο. 

 

 Το μηχανοστάσιο χωροθετείται σε θέση τέτοια που να μην ενοχλεί τις υπόλοιπες λειτουργίες 

του Γυμναστηρίου. 

 

 Εντός του Μηχανοστασίου και σε στάθμη χαμηλότερη από εκείνη του δαπέδου του μηχανο-

στασίου κατασκευάζεται ξεχωριστά, ο χώρος της δεξαμενής των καυσίμων, ο οποίος διαθέτει δική 

του ξεχωριστή είσοδο από τον εξωτερικό χώρο (βλέπε σχέδια μελέτης). 

 

5. Κατασκευαστικά Στοιχεία - Οικοδομικές Εργασίες. 

 

 5.1. Γενικές Παρατηρήσεις. 

 

 Ο τρόπος που θα χρησιμοποιηθεί το κάθε υλικό θα ανταποκρίνεται πλήρως στα δεδομένα 

της Επιστήμης, της Τέχνης και της Τεχνικής και ιδιαίτερα τα εξειδικευμένα υλικά θα χρησιμοποιη-

θούν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή τους, έτσι ώστε η κατασκευή να είναι άρτια από 

κάθε άποψη. 

 

 5.2.1. Χωματουργικά. 

 

 Με την έναρξη των εργασιών για τη κατασκευή του περιβάλλοντος χώρου του συγκροτήμα-

τος του Γυμναστηρίου,  θα γίνει γενική εκσκαφή του χώρου, για τη διαμόρφωση του χώρου. Ταυτό-

χρονα, θα γίνουν οι απαραίτητες εργασίες για τη συγκράτηση των εδαφών του περιβάλλοντα χώρου 

(τοίχοι αντιστήριξης κτλ.), αποκομιδή των προϊόντων των εκσκαφών και οι απαραίτητες εργασίες 

ισοπέδωσης και συμπύκνωσης του εδάφους. 

 

 5.2.2. Εργασίες σκυροδέματος. 

           

 Οι εργασίες σκυροδέματος, τόσο των τοιχείων αντιστήριξης, όσο και του περιβάλλοντος 

χώρου ( περιτοίχιση, Τσιμεντοστρώσεις κλπ., καθώς και οι χρησιμοποιούμενες κατά περίπτωση ποι-

ότητες σκυροδέματος και σιδηρού οπλισμού, περιγράφονται  στην Μελέτη του έργου. 

 

 5.3. ΚΕΡΚΙΔΕΣ. 

 

 5.3.1. Η χωρητικότητα των κερκίδων είναι 380 θεατές. 
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 5.4. Δάπεδα-Σοβατεπιά. 

 Η βάση και η υπόβαση των δαπέδων του Γυμναστηρίου θα γίνει με ενιαίο τρόπο και θα απο-

τελείται από τις εξής στρώσεις από τα κάτω προς τα πάνω: 

 

 α. Στρώση 20 εκ. σκύρων οδοστρωσίας της Π.Τ.Π. 180 του Υ.Δ.Ε. επάνω  στη διαμορ-

φούμενη τελική επιφάνεια του εδάφους (συμπυκνωμένη και απoλύτως επίπεδη). 

 β. Στρώση 10 εκ. σκύρων της Π.Τ.Π. 155 του Υ.Δ.Ε. συμπυκνωμένη τουλάχιστον μέχρι 95% 

κατά τη τροποποιημένη μέθοδο PROCTOR. 

 γ. Στρώση πάχους 5 εκ. τουλάχιστον από άμμο λατομείου συμπυκνωμένη. 

 δ. Στρώση αόπλου σκυροδέματος C16/20 πάχους κατ’ελάχιστο 5 εκ.. 

 ε. Επάλειψη με δύο (2) στρώσεις ασφαλτικού γαλακτώματος. 

 στ. Τοποθέτηση υγρομόνωσης  από ασφαλτόπανα βαρέως τύπου (ΕΣΧΑ- GEO  της 

ΕΣΧΑ ή παρόμοιου τύπου). 

 ζ. Τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών ειδικών για δάπεδα σε πάχος 5 εκ.  τύπου 

ROOFMATE της DOW. 

 η. Διάστρωση με φύλλα νάϋλον. 

 θ. Στρώση σκυροδέματος C16/20 πάχους 15 εκ. οπλισμένο με δομικό πλέγμα  ST IV  

T185 άνω και κάτω. 

  

Επί της προαναφερόμενης υπόβασης θα κατασκευασθούν τα δάπεδα των επί μέρους χώρων 

του Γυμναστηρίου ως ακολούθως: 

  

 5.4.1. Αντιολισθηρά πλακίδια θα στρωθούν σε όλους τους χώρους υγιεινής  των αποδυτη-

ρίων, ντούς και των W.C. του κοινού. Τα πλακίδια θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με 

τις προδιαγραφές της CEN και του ΕΛΟΤ, με βαθμό αντιολισθηρότητας 180 και κοκκώδη 

επιφάνεια, πρώτης ποιότητας, διαστάσεων της επιλογής της Υπηρεσίας (επίβλεψη του έρ-

γου), μετά από πρόταση βάσει δειγματολογίου του αναδόχου του έργου.  

 

 Η τοποθέτηση των πλακιδίων τόσο στα δάπεδα, όσο και στους τοίχους, θα γίνει με τον εξής 

τρόπο:  

 

 α. Επίστρωση πατητής τσιμεντοκονίας πάχους 1.5 εκ. καλά αλφαδιασμένης. 

 β. Επάλειψη με δύο (2) στρώσεις εποξειδικού υλικού δύο συστατικών χωρίς  ίχνος διαλύτη 

και κατανάλωση 500 γρμ./μ2 για κάθε στρώση (CERINOL 20  (BM) της DEITERMANN), ή 

παρόμοιο. 

 

 γ. Επίπαση χονδρόκοκκης άμμου θαλάσσης πάνω στη δεύτερη στρώση προτού σκλυρηνθεί 

και προκειμένου να δημιουργηθεί αδρή επιφάνεια. 

 δ. Τέλος, θα τοποθετηθούν τα πλακίδια, κολλητά χωρίς αρμούς.  

  

 5.4.2. Βιομηχανικό δάπεδο βαρεως τύπου θα στρωθεί στο Μηχανοστάσιο και στους απόθη-

κευτικούς χώρους.  

 

 5.4.3. Πλάκες από μάρμαρο λευκό πάχους 3 εκ. θα τοποθετηθούν στα δάπεδα των υπολοίπων 

χώρων, καθώς και σε όλες τις σκάλες τόσο στα πατήματα όσο και στα ρίχτυα. Τα σοβατεπιά 

θα είναι και εδώ από το ίδιο υλικό και θα έχουν ύψος 7 εκ.. Σε όλες τις σκάλες θα τοποθετη-

θεί στην άκρη του πατήματος των σκαλοπατιών αντιολισθητική λωρίδα από καουτσούκ. 
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 5.4.4. Στην αποθήκη των οργάνων γυμναστικής,  θα επιστρωθεί επίσης βιομηχανικό δάπεδο 

βαρέως τύπου. 

 

 5.4.5. Τέλος, στην αίθουσα γυμναστικής και αθλοπαιδιών θα τοποθετηθεί  ξυλινο δάπεδο 

πάχους 17,60 χλστ., σύμφωνα με το επισυναπτόμενο τεύχος  τεχνικών απαιτήσεων της Υπηρεσίας 

(ΕΞ-ΥΛ-ΔΑΠ 1), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης Τεχνικής Περιγραφής. 

 

 5.5. Τοιχοποιίες. 

 

Οι τοιχοποιίες κατά περίπτωση θα κατασκευαστούν δρομικές ελάχιστου πάχους 9 εκ. (χωρίς το επί-

χρισμα), ή μπατικές 18 εκ.. Οι εξωτερικές τοιχοποιίες θα είναι μπατικές  με εξωτερική θερμομό-

νωση του κελύφους του κτηρίου, με τυποποιημένο και πιστοποιημένο σύστημα που αποτε-

λείται από θερμομονωτικές πλάκες τύπου εξηλασμένης ή διογκωμένης πολυστερίνης / πολυ-

στυρόλης με συντελεστή λ=0.035 W / (mK) ή μικρότερο, πάχους 7 cm σε όλη την επιφάνεια 

εκτός των εσωτερικών παρειών των λαμπάδων των κουφωμάτων που γίνεται με πάχος 2 mm, 

με όλα τα παρελκόμενα, όπως οδηγούς στήριξης θερμομονωτικών πλακών, βίδες οδηγών 

στήριξης, ειδικά τεμάχια πολυστερίνης, γωνιόκρανα, ειδικά υαλοπλέγματα, κόλλες και α-

κρυλικούς σοβάδες  
Μπατικές τοιχοποιίες στους εσωτερικούς χώρους, θα είναι απαραίτητα, όλες όσες πίσω απ’ αυτές 

υπάρχουν υγροί χώροι και είδη υγιεινής, (ως σχέδια μελέτης). 

 

 Ειδικά για τα πλευρικά τοιχώματα της αίθουσας γυμναστικής και αθλοπαιδιών, η εσωτερική 

δρομική οπτοπλινθοδομή θα κατασκευαστεί από τα έξω προς τα μέσα ως ακολούθως: 

 

 α. Μετά τη τοποθέτηση του θερμομονωτικού υλικού θα τοποθετηθεί φράγμα υδρατμών από 

φύλλα νάυλον. 

 

 β. Κατόπιν θα στερεωθεί ηχοαπορροφητική στρώση από πλάκες ορυκτοβάμβακα σε πάχος 

τουλάχιστον 2 εκ. 

 

 

 Τα ύψη των εσωτερικών τοίχων στα αποδυτήρια φτάνουν μέχρι 2.40 μ. (πρέκι θυρών), έτσι 

ώστε να διευκολύνεται ο εξαερισμός των χώρων αυτών. Οι χαμηλοί αυτοί τοίχοι στη στέψη θα φέ-

ρουν σενάζ ύψους 10 εκ. και πλάτους όσο του τοίχου. Στις περιοχές όπου οι τοίχοι αυτοί επενδύο-

νται με πλακίδια, τα πλακίδια θα καλύπτουν και την επάνω επιφάνεια του σενάζ. 

 

   

 Τέλος, στις περιοχές επαφής με το έδαφος, οι τοίχοι θα κατασκευαστούν από τοιχεία ωπλι-

σμένου σκυροδέματος, με την κατάλληλη επεξεργασία υγρομονώσεως τους, όπως αυτή περιγράφε-

ται παρακάτω στην αντίστοιχη παράγραφο. 

 

 

 5.6. Επιχρίσματα. 

 

 Τα εξωτερικά επιχρίσματα θα είναι σαγρέ συνολικού πάχους όχι μικρότερο των 2 εκ. σε 

τρεις στρώσεις των 450 χλγρ. τσιμέντου με άμμο μεσόκοκκη και λευκό τσιμέντο, ώστε να μπορεί να 

αναμειχθεί το χρώμα με τη τελευταία στρώση. 

 

 Στο κάτω μέρος της τοιχοποιίας, εκεί όπου η κατακόρυφη επιφάνεια του τοίχου συναντά το 

περιμετρικό πεζοδρόμιο, το επίχρισμα, (όπου κατασκευάζεται), θα ριζοκοφθεί σε πλάτος τουλάχι-

στον 10 εκ., έτσι ώστε το επίχρισμα να μην εφάπτεται του δαπέδου, για λόγους προστασίας από την 

υγρασία, ενώ η εμφανής επιφάνεια του σκυροδέματος στη περιοχή αυτή θα επαληφθεί με ασφαλτικό 

γαλάκτωμα και θα βαφεί με τσιμεντόχρωμα. 
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 Όπου κατασκευάζονται τριπτά επιχρίσματα (π.χ. εσωτερικές επιφάνειες τοίχων, οροφές 

κτλ.), θα είναι συνολικού κατ' ελάχιστο πάχους 2 εκ. σε τρεις στρώσεις: οι δύο πρώτες με ασβεστο-

σιμεντοκονίαμα των 450 χλγρ. τσιμέντου και η τρίτη (τριπτή), με μαρμαροκονίαμα 1:2. 

 

 Κατά κανόνα, οι εξωτερικές επιφάνειες των στοιχείων του φέροντος οργανισμού, τόσο των 

οριζόντιων (δοκοί), όσο και των κάθετων (υποστηλώματα), θα μείνουν ανεπίχριστα, εμφανή κατα-

σκευαζόμενα με επιμελλημένους ξυλότυπους. 

 

 Οι τοίχοι εσωτερικά, όποιοι από αυτούς, ή τα τμήματα αυτών, που δεν επικαλύπτονται με 

πλακίδια, όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω, θα επιχρισθούν με τριπτά επιχρισματα από α-

σβεστοσιμεντοκονίαμα σε δύο στρώσεις βάσης (πεταχτό, λάσπωμα) και τρίτη τελική στρώση από 

μαρμαροκονίαμα σε αναλογία 1:2. 

 

 Με τον ίδιο τρόπο (τριπτό επίχρισμα), επιχρίονται όλες οι εσωτερικές επιφάνειες των στοι-

χείων του φέροντος οργανισμού.  

 

 Στις επιφάνειες των υγρών χώρων που επιχρίονται, στο επίχρισμα θα αναμυγνείεται ειδικό 

αδιαβροχοποιητικό υλικό (AQUELLA No 2).  

 

 5.7. Επενδύσεις τοίχων. 

 

 Οι εσωτερικοί τοίχοι σε αποδυτήρια, ντούς και W.C. θα επενδυθούν με πλακίδια μέχρι την 

οροφή. Τα πλακίδια θα έχουν πάχος 7 χλστ. τουλάχιστον. Ακόμη, θα πληρούν τις προδιαγραφές και 

τεχνικές δοκιμές σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ και τις Ευρωπαϊκές Νόρμες: 159, 98, 99, 100, 

101, 103, 104, 122, 154. Όλα τα πλακίδια θα είναι α' διαλογής. Το χρώμα θα είναι ενιαίο κατά προ-

τίμηση λευκό, ή ανοικτό γκρί, ενώ στους τοίχους όπου ευρίσκονται πίσω από είδη υγιεινής θα υ-

πάρξει πλήρης στεγανοποίηση. Το είδος του πλακιδίου θα επιλεγεί από την επίβλεψη του έργου κα-

τά τη  φάση της κατασκευής μετά από πρόταση του αναδόχου και βάσει δειγματολογίου που οφείλει 

να προσκομίσει στην Υπηρεσία. 

 

 Τέλος στο κυλικείο, με πλακίδια θα επενδυθούν τα τμήματα εκείνα των τοίχων μεταξύ της 

κάτω και της άνω σειράς των ντουλαπιών και επάνω από το νεροχύτη. 

 

 5.8. Σενάζ, πρέκια, ποδιές.  

 

 Οι χαμηλοί εσωτερικοί τοίχοι θα φέρουν στη στέψη τους σενάζ 10Χ10 cm., απο σκυρόδεμα 

C16/20 κατάλληλα οπλισμένο, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο τελικό ύψος του τοίχου. Το σενάζ 

αυτό δεν θα διακόπτεται επάνω από τις πόρτες, αλλά όπου αυτές υπάρχουν, θα αποτελεί πανοκάσι.   

 

 Στους εξωτερικούς τοίχους, όπου υπάρχουν παράθυρα, ή φεγγίτες, στις περιπτώσεις που αυ-

τά φθάνουν μέχρι τους οριζόντιους δοκούς του φέροντος οργανισμού δεν κατασκευάζονται πρόσθε-

τα σενάζ. Αντίθετα, στο κάτω μέρος των παραθύρων και των φεγγιτών, θα κατασκευαστούν ποδιές 

από σκυρόδεμα C16/20, κατάλληλα οπλισμένες ύψους 10 cm. και πλάτους, όσο και το πλάτος του 

τοίχου, επάνω στον οποίο εδράζονται (επ'αυτού του σενάζ-ποδιά), οι προβλεπόμενες, παρακάτω, 

μαρμαροποδιές. Αντίθετα, όπου δεν υπάρχουν παράθυρα και το ύψος των τοίχων υπερβαίνει τα 3 

μέτρα θα κατασκευαστούν σενάζ από οπλισμένο σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές εργα-

σιών Πολιτικού Μηχανικού, που επισυνάπτονται. 

 

 Επίσης, επάνω από τις πόρτες, όπου αυτό είναι αναγκαίο, θα κατασκευαστούν πρέκια από 

σκυρόδεμα C16/20 κατάλληλα οπλισμένα, ύψους 10 cm. και πλάτους όσο αυτό του τοίχου. 
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 5.9. Μαρμαροποδιές- κατώφλια-φιλέτα μαρμάρου. 

   

 Όλες οι ποδιές των παραθύρων θα επενδυθούν με μαρμαροποδιές από λευκό σκληρό μάρμα-

ρο πάχους 3 cm. και πλάτους πάντα 5 cm. μεγαλύτερου από το πλάτος της ποδιάς που επενδύεται 

και τοποθετούμενης με τρόπο, ώστε εσωτερικά να έρχεται πρόσωπο με το επίχρισμα, το δε επί πλέ-

ον πλάτος, να προεξέχει προς τον εξωτερικό χώρο. Οι μαρμαροποδιές αυτές θα έχουν ελαφρά κλίση 

προς τα έξω και θα φέρουν ποταμό στη κάτω πλευρά τους, για την απορροή των ομβρίων. 

 

 Στις εξωτερικές πόρτες θα υπάρχουν κατώφλια από το ίδιο σκληρό λευκό μάρμαρο, πάχους 

3 cm. που θα έχουν πλάτος, όσο και το πλάτος του τοίχου που έχει το άνοιγμα. 

 

 5.10. Είδη υγιεινής. 

 

 Τα είδη υγιεινής θα είναι λευκά. Για τους πιο κάτω χώρους προβλέπονται: 

 

 5.10.1. Αποδυτήρια: 

 

 -Νιπτήρες  σαπουνοθήκη, άγκιστρο πετσέτας και καθρέπτης για τον νιπτήρα. 

 -Σαπουνοθήκη σε κάθε θέση ντούς. 

 -Ντουσιέρες οι οποίες θα κατασκευαστούν με τη τοποθέτηση διαχωριστικού κρασπέδου και 

θα είναι επενδυμένες με αντιολισθητικά πλακίδια. 

 -Τα ντούς θα έχουν μπαταρίες κρύου-ζεστού με "τηλέφωνο", που θα μπορεί  να αναρτάται 

με ειδικό εξάρτημα από τον τοίχο. 

 

 

 

 5.10.2. W.C.: 

 -Λεκάνες πορσελάνης, με καζανάκι ανηρτημένο στον τοίχο σε χαμηλό ύψος, ή εντοιχιζόμενο 

θα τοποθετηθούν κατά κανόνα σε όλα τα W.C.. 

  -Χαρτοθήκες θα τοποθετηθούν από μία ανά θέση, για το χαρτί υγείας, σε ειδικές προς τούτο 

εντοιχισμένες υποδοχές. 

 -Διπλό μεταλλικό άγκιστρο (ή πορσελάνης), θα τοποθετηθεί σε έναν από τους τοίχους.  

  

-Οι νιπτήρες στα W.C. κοινού θα διαθέτουν καθρέπτη, σαπουνοθήκη και άγκιστρο πετσέτας. Eπί-

σης, θα υπάρχουν οι αντίστοιχες χαρτοπετσετοθήκες. 

 

 5.11. Μεταλλικές κατασκευές. 

 

 Τα μεταλλικά στοιχεία του έργου θα είναι απαραιτήτως επεξεργασμένα και προστατευμένα, 

έτσι ώστε να έχουν αυξημένη αντοχή στις δυσμενείς επιπτώσεις του περιβάλλοντος. Ειδικώτερα: 

 

 α. Μεταλλικά κιγκλιδώματα: 

 

 Απαιτείται η κατάλληλη προετοιμασία των επιφανειών με ειδικά υλικά πριν  τη τελική βαφή. 

Η κατασκευή τους θα γίνει σύμφωνα με το σχέδιο της Υπηρεσίας.   

 

 Οπου προβλέπονται κιγκλιδώματα, όπως στον κάτω διάδρομο των κερκίδων, θα εφαρμοσθεί 

η ακόλουθη κατασκευή: Γενικά, το κιγκλίδωμα αποτελείται από δύο οριζόντιες σιδηροσωλήνες δια-

τομής 7.5 εκ., οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους, με δύο σιδηρές ράβδους πάχους 24 χλστ., οι οποίες 

απέχουν μεταξύ τους 10 εκ., ανά περίπου 1.30 μ. και με τις οποίες (σιδηρές ράβδους), πακτώνονται 

στο σκυρόδεμα της βάσης. 
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 β. Πόρτες.   

 

 Ολες οι εξωτερικές πόρτες, μονές ή πολαπλές (εκτός από τις πόρτες εισόδου στους χώρους 

των αποδυτηρίων και των φουαγιέ), θα έχουν πορτόφυλλα μεταλλικά από φύλλα στραντζαριστής 

λαμαρίνας 1 Χλσ. πάχους και από τις δύο όψεις, με εσωτερικές ενισχύσεις από στραντζαριστές επί-

σης διατομές, (2 Χ 5 cm.).  

 

 Οι πόρτες του Μηχανοστασίου θα έχουν γρίλλιες εξαερισμού πάνω και κάτω. 

          

 Οι κάσσες θα είναι από στραντζαριστή λαμαρίνα 1.5 Χλσ. γεμισμένες με σιμεντοκονίαμα 

των 450 Kgr. σιμέντου. 

 

 Οι εξώθυρες στους ανεμοφράκτες εισόδου, στους χώρους της διοίκησης, στα αποδυτήρια, 

στα φουαγιέ του κοινού, θα είναι από διατομές αλουμινίου ηλεκτροστατικής βαφής πάχους τουλάχι-

στον 80 μ. 

 

Οι πόρτες των εξόδων κινδύνου προς τον περιβάλλοντα χώρο, από τις κερκίδες και την αίθουσα γυ-

μναστικής και αθλοπαιδιών, θα διαθέτουν μπάρα πανικού και θα ανοίγουν προς τα έξω με απλή πίε-

ση από τον εσωτερικό χώρο. 

 

 γ. Παράθυρα-Φεγγίτες.   

 

 Ολα τα παράθυρα και οι φεγγίτες θα γίνουν από διατομές αλουμινίου κατά κανόνα ανοιγό-

μενα ή συρρόμενα ανάλογα το τι προβλέπει η μελέτη. Οι διατομές του αλουμινίου που θα χρησιμο-

ποιηθούν θα είναι της σειράς Ε-2300 της ΕΤΕΜ, ή αντίστοιχου τύπου και θα είναι ηλεκτροστατικής 

βαφής πάχους 80 μ., σε απόχρωση, που θα επιλεγεί σε συνεργασία με την Υπηρεσία στη φάση της 

κατασκευής και θα φέρουν όλα τα απαιτούμενα παρελκόμενά τους.  

 

 

 

 δ. Κάσσες θυρών: 

 

 Θα καταλαμβάνουν ολόκληρη την επιφάνεια του μετώπου του τοίχου, όπου τοποθετούνται 

και θα βαφούν κατόπιν ειδικής αντιδιαβρωτικής προστασίας.  

 

 

 5.12. Ξύλινες κατασκευές. 

 

 Όσα στοιχεία του έργου προτείνεται η κατασκευή τους από ξύλο, θα πρέπει να είναι, επίσης 

προστατευμένα με ειδικές αντιδιαβρωτικές βαφές πριν τη τελική βαφή με βερνίκι, ή χρώμα. 

 

 Από ξύλο θα  κατασκευαστούν: 

 

 α. Οι εσωτερικές θύρες. (Πρεσσαριστές). 

 β. Τα ερμαρια στα αποδυτήρια . 
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Οι εσωτερικές πόρτες θα έχουν πορτόφυλλα ξύλινα πρεσσαριστά συνο-λικού πάχους 4.5 

cm., που θα επενδύονται και από τις δύο όψεις με φύλλο κόντρα-πλακέ οκουμέ 4 χλσ.. Οι κάσσες 

και εδώ θα είναι από στραντζαριστή λαμαρίνα. 

 

           Ολες οι πόρτες, τόσο οι εξωτερικές, όσο και οι εσωτερικές, θα φέρουν τον απαιτούμενο εξο-

πλισμό και εξαρτήματα, για την άρτια λειτουργία τους και κλει-δαριές ασφαλείας τύπου YALE. 

 

 Σημειώνεται ότι τα ανοίγματα των πορτών, που αναγράφονται στα σχέδια των κατόψεων 

αναφέρονται στο καθαρό άνοιγμα του πορτόφυλλου. 

 

 

 5.13. Υαλοπίνακες. 

 

 Οι υαλοπίνακες στις εξωτερικές πλευρές του έργου θα είναι απαραίτητα διπλοί με πάχος 5 

χλστ ο καθένας και ενδιάμεσο κενό 12 χλστ. 

 

 Μονοί υαλοπίνακες πάχους 5 χλστ. θα τοποθετηθούν στους εσωτερικούς χώρους, όπου απαι-

τείται. 

  

 5.14. Χρωματισμοί.  

 

 Ολες οι εξωτερικές επιφάνειες που επιχρίονται θα χρωματισθούν με πλαστικό χρώμα 

RELIEF σε δύο στρώσεις. 

 

 Οι επιφάνειες του εμφανούς σκυροδέματος θα βαφούν με ακρυλικό τσιμεντόχρωμα τύπου 

ΒΕΤΟCHROM της ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή παρόμοιο, σε δύο στρώσεις στην απόχρωση του σκυροδέματος, 

αφού πρώτα γίνει επιμελημένη επιδιόρθωση τυχόν τραυματισμών της επιφάνειας του σκυροδέματος. 

 

 Οι εσωτερικοί τοίχοι (εκτός των μηχανολογικών χώρων και των αποθηκών), θα βαφούν με 

πλαστικό χρώμα NEOPAL της ΒΙΒΕΧΡΩΜ, ή παρόμοιο με προετοιμασία σπατουλαρίσματος, σε 

τρείς στρώσεις, ενώ οι οροφές, οι μηχανολογικοί χώροι και οι αποθήκες θα βαφούν δύο χέρια πλα-

στικού επι τοίχου (χωρίς προετοιμασία σπατουλαρίσματος). Στους υγρούς χώρους (π.χ. ντούς), θα 

υπάρξει αντιδιαβροχική προστασία με πρόσμιξη στο χρώμα ειδικού προς τούτο υλικού τύπου 

(AQUELLA No 2). 

 

 Οι ξύλινες επιφάνειες θα βαφούν με ριπολίνη μετά από τη κατάλληλη προετοιμασία (σπα-

τουλάρισμα, βελατούρα κτλ), σε τρείς συνολικά στρώσεις. 

 

 Τα κουφώματα απο διατομές αλουμινίου, θα είναι, όπως προελέχθη, ηλεκτροστατικής βαφής 

πάχους τουλάχιστον 80 μ. 

 

 Τέλος, οι μεταλλικές επιφάνειες, (μεταλλικά μέρη περίφραξης, κιγκλιδώματα, χειρολισθή-

ρες, καθώς και οι σιδηρές πόρτες και κάσσες), θα βαφούν μετά τη κατάλληλη προετοιμασία τους 

(καθάρισμα, τρίψιμο), με δύο στρώσεις μίνιο για αντισκωριακή προστασία και δύο στρώσεις χρώ-

ματος ντούκο. 

 

 Ολες οι αποχρώσεις θα επιλεγούν σε συνεννόηση με την επίβλεψη του έργου στη φάση της 

κατασκευής. 

 

 Τέλος, ο χρωματισμός όλων των μεταλλικών μερών της στέγης θα γίνει ώς ακολούθως: 
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 α. Μετά την ολοκλήρωση της εργοστασιακής κατασκευής του σκελετού, θα  γίνει αμμοβολή 

ποιότητος Sa2.5 κατά τους Σουηδικούς κανονισμούς, ώστε  να απομακρυνθούν πλήρως όλες οι πι-

θανές ακαθαρσίες (λάδια, γράσσα κτλ), οι σκουριές, ως και κάθε άλλη ουσία, που πιθανόν να εμπο-

δίζει την πρόσφυση των προστατευτικών χρωμάτων. 

β. Αμέσως μετά την αμμοβολή και σε λιγώτερο απο τέσσερις (4) ώρες, θα ε-φαρμοσθεί η 

πρώτη στρώση μινίου του μολύβδου σε βάση χλωριωμένου ελαστικού (red lead on 

chlorinated rubber basis), με ελαστικό πάχος ξηρού υμένα 45 μm. 

 γ. Μετά τη παρέλευση τουλάχιστον δώδεκα (12) ωρών, απο την πρώτη στρώ ση, θα γίνει εκ 

νέου καθαρισμός της επιφάνειας απο τις σκόνες και θα εφαρ- μοστεί δεύτερη στρώση με χρώμα 

χλωριωμένου ελαστικού (chlorinated rub- ber), με ελάχιστο πάχος ξηρού υμένα 50 μm. 

δ. Η τρίτη και τελική στρώση θα γίνει με χρώμα χλωριωμένου ελαστικού γυαλιστερού υμέ-

να (semiglass), κατάλληλο για εξωτερική χρήση και απρόσβλητο από τις καιρικές συνθήκες. 

 

 Κατά τη φάση της μεταφοράς και της συναρμολόγησης του σκελετού θα καταβληθεί προ-

σπάθεια για την αποφυγή ζημιών στη βαφή. Αν παρ'όλα αυτά, συμβούν μικροζημιές και γδαρσίμα-

τα, θα εφαρμόζεται στη περιοχή της ζημιάς, όλη η διαδικασία των στρώσεων της βαφής εξ'αρχής. 

 

 Η λαμαρίνα της επικάλυψης, θα είναι βαμμένη στο εργοστάσιο κατασκευής της με ηλεκτρο-

στατική βαφή φούρνου πάχους περίπου 80 μm. 

 Με ηλεκτροστατική βαφή θα γίνει και ο χρωματισμός όλων των ειδικών τεμαχίων και αρμο-

καλύπτρων που θα χρησιμοποιηθούν. 

  

 

 

 5.15. Μονώσεις. 

 

 5.15.1. Θερμομόνωση. 

           

Οπως απαιτείται, θα θερμομονωθούν όλοι οι κλειστοί χώροι του συγκροτήματος του Γυμνα-

στηρίου, εκτός από τους μηχανολογικούς χώρους. Επίσης, θερμομονώνονται και όλοι οι χώροι και 

οι επιφάνειες που εφάπτονται σε μη θερμενόμενους χώρους. 

 

 O τρόπος, λλά και τα υλικά θερμομόνωσης (κατά κανόνα πλάκες εξυλασμένης πολυστερίνης 

τύπου DOW (Wallmate οι τοίχοι και ROOFMate οι οροφές και τα δάπεδα), περιγράφονται αναλυτι-

κώτερα στα επι μέρους κεφάλαια των οικοδομικών εργασιών της παρούσης. 

 

 5.15.2. Υγρομονώσεις. 

 

 Πέραν των δαπέδων, τα οποία μονώνονται με τον τρόπο, που περιεγράφη αναλυτικά σε 

προηγούμενη παράγραφο της παρούσης, θα υγρομονωθούν και όλες οι κάθετες επιφάνειες των τοι-

χωμάτων, που έρχονται σε επαφή με το έδαφος, με επάλειψη σε δύο στρώσεις με ειδικό προς τούτο 

υλικό, τύπου ΕΣΧΑCOAT της ΕΣΧΑ το οποίο θα προστατεύεται με φύλλα διογκωμένης πολυστερί-

νης σε πάχος 2 εκ. 

 

 Επίσης, θα υγρομονωθούν οι τοίχοι των ντούς, των W.C. και των νιπτήρων, προ της επένδυ-

σης με τα πλακίδια τοίχου, ακριβώς με τον τρόπο που περιγράφεται αναλυτικά στην αντίστοιχη πα-

ράγραφο της παρούσης. 
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 Οσες οροφές κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα, πχ. οροφές φουαγιέ κοινού και 

κτίριο αποδυτηρίων, θα υγρομονωθούν και θα θερμομονωθούν ως ακολούθως: 

 

 α. Επι της πλάκας του beton θα γίνει η διαμόρφωση των ρύσεων με ελαφρο- μπετόν ελ. πά-

χους 5 εκ., στο οποίο θα αναμυγνύεται, το στεγανωτικό μάζας  (AQUELLA No 2), σε ποσότη-

τα που αναφέρει ο κατασκευαστής του υλι- κού. 

 β. Επι του διαμορφωμένου αυτού υποστρώματος θα διαστρωθεί γεωύφασμα. 

γ. Ακολουθεί επίστρωση με μεμβράνη P.V.C. (ως εκείνη της επικάλυψης της οροφής) και επ' 

αυτής τοποθετείται η τελική στρώση με πλάκες τύπου DOW ROOFMATE IT. 

 

 5.16. Ρύσεις. Απορροή ομβρίων. 

 Θα προβλεφθεί δίκτυο συλλογής και απορροής των ομβρίων του κτι-ρίου, που θα συνδυάζε-

ται με το αντίστοιχο δίκτυο του περιβάλλοντα χώρου, ώστε τα όμβρια συνολικά να καταλήγουν 

στον τελικό αποδέκτη. 

 

 Συγκεκριμένα, η απορροή ομβρίων της στέγης της αίθουσας γυμναστικής και αθλοπαιδιών 

του γυμναστηρίου θα πραγματοποιείται με δημιουργία στεγανών αυλάκων στις δύο μεγάλες πλευρές 

της στέγης, με τοποθέτηση ειδικών τεμαχίων λαμαρίνας, η οποία θα επικαλύπτεται με τη μεμβράνη 

P.V.C., της οροφής και με τη τοποθέτηση κατακόρυφων υδρορροών από γαλβανισμένη λαμαρίνα 

ανά υποστύλωμα, προς τις οροφές των μικρών κτιρίων (είσοδος κοινού-αποδυτήρια), από τις οποίες 

εν συνεχεία θα παροχετεύονται προς τον περιβάλλοντα χώρο επίσης κατακόρυφες υδρορροές (βλέπε 

σχέδια μελέτης).  

 

 

 5.17. Καπνοδόχοι. 

 Η καπνοδόχος θα είναι κατάλληλα μονωμένη με βιομηχανικό πάπλωμα και στατικά ασφα-

λής. 

 5.18. Αρμοί διαστολής. 

 Οι αρμοί διαστολής του κτιρίου, όπου αυτοί κατασκευάζονται θα πληρωθούν και θα σφρα-

γισθούν κατάλληλα, ώστε να είναι απόλυτα στεγανοί και θα επικαλυφθούν με αρμοκάλυπτρα κα-

τάλληλα σε κάθε περίπτωση, ώστε να μην εμποδίζουν τη λειτουργία του κτιρίου, ή να ενοχλούν αι-

σθητικά, επιπρόσθετα στους αρμούς που κατασκευάζονται μεταξύ των τριών επί μέρους κτιρίων 

(αίθουσα γυμναστικής, κτίριο αποδυτηρίων, χώροι υποδοχής του κοινού), θα τοποθετηθεί κάλυμμα 

από φύλλο μολύβδου πάχους 1,5 χλστ. και πλάτους 50 εκ., σε σχήμα Γ. 

 

  

 5.20. Παραστάσεις στις πλάγιες όψεις του κτιρίου. 

 Οι εσώγλυφες παραστάσεις στις πλάγιες όψεις του κτιρίου θα κατασκευαστούν με σκοτίες 

επί του σοβά και σε συνδιασμό διαφορετικών υλικών, π.χ. εξ. Επίχρισμα με εμφανές σκυρόδεμα, 

σύμφωνα με σχέδιο λεπτομερειών, που θα δοθεί από την Υπηρεσία. 

 

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους N. 4412/2016 και Ν. 3669/08,  καθώς και συναφών 

διατάξεων και διαταγμάτων περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων.                                                                            

                                                                                                    

                                                                                 Βόλος,   03 -  03  - 2017 

                                                                                          Ο Συντάξας 

 

 

                                                                                      Ιωάννης Ζαγοριανός 

                                                                                      Πολιτικός Μηχανικός 

 


