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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σε οικόπεδο που βρίσκεται εντός του οικισµού Νέων Μουδανιών, ∆ήµου Νέας
Προποντίδας µε αριθµό 734 στο Ο.Τ. 117 πρόκειται να ανεγερθεί κτίριο νηπιαγωγείου µε
ισόγειο, υπόγειο και περίφραξη. Το οικόπεδο έχει εµβαδόν 579,45 τ.µ. και είναι γωνιακό.
Φέρει πρόσωπο νότια στην οδό Παναγίας Κορυφινής, ανατολικά στην οδό Καλολήµνου,
ενώ το δυτικό και βόρειο όριο συνορεύει µε άλλες ιδιοκτησίες.
Η επιλογή του οικοπέδου έγινε από το αρµόδιο Τµήµα του Υπουργείου Παιδείας
εξετάζοντας διάφορες παραµέτρους όπως την κατανοµή των υφιστάµενων νηπιαγωγείων
και τη διαθεσιµότητα των οικοπέδων. Συνεκτιµώντας λοιπόν τα οφέλη που προκύπτουν για
την εξυπηρέτηση του πυκνοδοµηµένου αστικού ιστού επιλέχθηκε το οικόπεδο 734 έστω
και µε την παραδοχή σχεδιασµού ενός µικρότερου κτιρίου σε σχέση µε τα πρότυπα
κτιριολογικά προγράµµατα.
Όσον αφορά την υπάρχουσα κατάσταση στο οικόπεδο δεν υπάρχει κτίσµα, ενώ οι
υψοµετρικές διαφορές είναι σχεδόν αµελητέες. Μορφολογικά τα υπάρχοντα περιµετρικά
κτίρια δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Στο παρόν οικόπεδο έχει οριστεί συντελεστής δόµησης 1,2., κάλυψης 0,60 και το
επιτρεπόµενο µέγιστο ύψος των κτιρίων στον τοµέα αυτό είναι 8 µ..

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ - ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ & ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η απαίτηση του κτιριολογικού προγράµµατος ήταν η διαµόρφωση ενός ολοήµερου
νηπιαγωγείου µε δύο αίθουσες εργασίας, µία αίθουσα ανάπαυσης, έναν χώρο για
τραπεζαρία και κουζίνα, ένα γραφείο νηπιαγωγών και έναν πολυδύναµο χώρο. Λόγω της
µικρής επιφάνειας του οικοπέδου και δεδοµένου των απαιτήσεων του κτιριολογικού
προγράµµατος, δηµιουργείται ένας ενιαίος ισόγειος κτιριακός όγκος ο οποίος εφάπτεται στο
δυτικό και βόρειο όριο του οικοπέδου, αφήνοντας τα απαραίτητα 7εκ. του αντισεισµικού
αρµού. Στο ανατολικό όριο τοποθετείται στην οικοδοµική γραµµή σε απόσταση 3,00µ από
το όριο µε την οδό Καλολήµνου, ενώ σε ένα µεγάλο σηµείο στο νότιο όριο βρίσκεται σε
υποχώρηση σε σχέση µε την οικοδοµική γραµµή δηµιουργώντας έτσι ικανοποιητικό χώρο
για να αυλίζονται τα παιδιά.
Σε επαφή µε το δυτικό όριο δηµιουργείται υποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος, βάσει του νέου
οικοδοµικού κανονισµού Ν.4067/2012, διαστάσεων 4,05µ χ 3,86µ .
Απαραίτητη ήταν και η δηµιουργία υπογείου, το οποίο καταλαµβάνει ένα µέρος της
συνολικής επιφάνειας του υπερκείµενου ισόγειου ορόφου, για την χωροθέτηση της
αποθήκης υλικού του νηπιαγωγείου και των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων,
συµπεριλαµβανοµένης και της δεξαµενής πυρόσβεσης.
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Η πρόσβαση στο κτίριο γίνεται από την οδό Καλολήµνου µέσω µιας ράµπας µήκους 3,00µ
και µε κλίση 5% που ξεκινάει ουσιαστικά από τον δρόµο καταλήγοντας στην κύρια είσοδο
του νηπιαγωγείου.
Κύριο µέληµα του σχεδιασµού είναι η χωροθέτηση των αιθουσών εργασίας στο τµήµα του
κτιρίου µε τον νότιο προσανατολισµό. Οι δύο αίθουσες που δηµιουργούνται έχουν περίπου
διαστάσεις 6,25µ. µήκος και 7,20µ. βάθος. και µεγάλα ανοίγµατα κυρίως νότια, αλλά και
µικρότερα προς τα ανατολικά, για την εκµετάλλευση των ηλιακών κερδών κατά τους µήνες
λειτουργίας του σχολείου, αλλά και του φυσικού φωτισµού. Οι ποδιές των παραθύρων
βρίσκονται σε ύψος 0,90 από το δάπεδο.
Η αίθουσα ανάπαυσης διαστάσεων περίπου 4,15µ x 7,00µ χωροθετείται στη βορειοδυτική
γωνία του κτιρίου, αντιδιαµετρικά από τις αίθουσες διδασκαλίας, µε παράθυρα προς τον
ακάλυπτο ώστε να επιτευχθεί ησυχία και χαµηλός φωτισµός, απαραίτητα στοιχεία για τον
σκοπό της συγκεκριµένης αίθουσας.
Στο βόρειο τµήµα του κτιρίου τοποθετείται ο χώρος υγιεινής των νηπίων, µια µικρή
αποθήκη και ο χώρος υγιεινής των ΑµΕΑ. Ακριβώς δίπλα στην είσοδο για να έχει και τον
έλεγχο αυτής δηµιουργείται το γραφείο των νηπιαγωγών.
Κεντρικά του κτιρίου δηµιουργείται ο πολυδύναµος χώρος επιφάνειας περίπου 70,00τ.µ.,
χώρος ο οποίος ουσιαστικά συνδέει και στον οποίο καταλήγουν όλες οι προαναφερθείσες
χρήσεις. Ένα µέρος της επιφάνειας αυτής θα χρησιµοποιείται και ως τραπεζαρία, ενώ ο
πάγκος της κουζίνας για την απαραίτητη προετοιµασία των γευµάτων των παιδιών
διαχωρίζεται από τον υπόλοιπο χώρο µε ηλεκτροκίνητο ρολλό αλουµινίου. Ο πολυδύναµος
χώρος συνδέεται µε τον αύλειο χώρο µε µεγάλα ανοίγµατα και µια πόρτα πλάτους 1,80µ. η
οποία οδηγεί σε έναν στεγασµένο χώρο επιφάνειας περίπου 80τ.µ. για να παίζουν τα παιδιά
στον εξωτερικό χώρο ακόµα και σε περίπτωση κακοκαιρίας σύµφωνα µε το εγκεκριµένο
κτιριολογικό πρόγραµµα. Η οροφή του ηµιυπαίθριου χώρου θα διαθέτει σύστηµα µε
ανοιγοκλεινόµενες περσίδες, το οποίο επιτρέπει την είσοδο φυσικού φωτός στον
υποκείµενο χώρο αλλά και στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Η πρόσβαση στον υπόγειο
χώρο γίνεται µε την σκάλα ανάµεσα στον αίθουσα ανάπαυσης και στο WC νηπίων, η οποία
διαθέτει και ανυψωτικό µηχανισµό κλίµακας για ΑΜΕΑ.
Ο όγκος του κτιρίου αντιµετωπίστηκε ενιαία µε εξαίρεση τον πολυδύναµο χώρο στον οποίο
δόθηκε µεγαλύτερο ύψος. Η δηµιουργία των φεγγιτών, λόγω του επιπλέον ύψους, πάνω
από την είσοδο του χώρου στην νότια πλευρά του, θα προσφέρει µεγαλύτερη άνεση στις
συνθήκες φωτισµού και αερισµού της αίθουσας αυτής. Ουσιαστικά ο κύριος όγκος του
κτιρίου φτάνει σε ύψος τα 4,30µ µε ελεύθερο εσωτερικό ύψος 3.00µ. και η απόληξή του
γίνεται µε τη διαµόρφωση βατού δώµατος. Το κέντρο του δώµατος του κτιρίου καλύπτεται
µε άλλης στάθµης υπερυψωµένο δώµα, που φτάνει σε ύψος τα 5,30µ και ελεύθερο
εσωτερικό ύψος περίπου 5,00µ, µε κατάλληλη επικάλυψη στο τµήµα εξόδου στον αύλειο
χώρο, σε συνέχεια µε την πέργκολα έτσι ώστε να αναδειχτούν τόσο ογκοπλαστικά όσο και
χρωµατικά οι διαφορετικές λειτουργίες του κτιρίου.
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Όσον αφορά τα πραγµατοποιούµενα στοιχεία κάλυψης το νέο κτίριο καλύπτει επιφάνεια
344,54τ.µ. Η δόµηση κατανέµεται σε ένα επίπεδο (ισόγειο) µε επιφάνεια 344,54 τ.µ.. Το
υπόγειο (βοηθητικός χώρος) καταλαµβάνει επιφάνεια 179,25 τ.µ..
Η έξοδος προς τον αύλειο χώρο γίνεται µέσα από τον πολυδύναµο χώρο. Η διαµόρφωση
του περιβάλλοντος χώρου έγινε µε γνώµονα την εναλλαγή των υλικών των επιφανειών,
την επικράτηση των καµπυλωτών και ακανόνιστων σχηµάτων στα δάπεδα τα οποία
δηµιουργούν ένα ενδιαφέρον οπτικό παιχνίδι επί εδάφους για τα παιδιά. Στο µεγαλύτερο
µέρος του χρησιµοποιείται χυτό βοτσαλωτό δάπεδο και σε ορισµένα σηµεία χλοοτάπητας.
Η περίφραξη στο νότιο και ανατολικό τµήµα του οικοπέδου θα γίνει µε τοιχία εµφανούς
σκυροδέµατος ύψους πάνω στα οποία και µέχρι ύψος 1,70µ από το τελικό διαµορφωµένο
έδαφος θα τοποθετηθεί περίφραξη από µεταλλικά κιγκλιδώµατα, σύµφωνα µε τα σχέδια
της αρχιτεκτονικής µελέτης.

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ – ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
ΓΕΝΙΚΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όπως προκύπτει από το γεωλογικό χάρτη η θέση του έργου βρίσκεται εντός
αµµοαργιλωδών σχηµατισµών του νεογενούς της άνω µειοκαινικής – κάτω πλειοκαινικής
γεωλογικής ηλικίας. Πρόκειται δηλαδή για τη «σειρά ερυθρών αργίλων» που συνίσταται
κυρίως από ερυθρές καστανέρυθρες αργίλους, αµµώδεις αργίλους έως και ιλυοαργιλώδεις
άµµους ή και αργιλώδη αµµοχάλικα. Τα ιζήµατα αυτά παρουσιάζουν µεγάλο πάχος στην
περιοχή. Το υπόβαθρο δεν αναδύεται στην περιοχή. Τα παραπάνω γεωυλικά είναι κατά
κανόνα συνεκτικά, πυκνά και γενικώς κατάλληλα για τη θεµελίωση τεχνικών έργων.
Από τα ευρήµατα της γεωτεχνικής έρευνας στο συγκεκριµένο οικόπεδο προκύπτει ότι το
υπέδαφος στην περιοχή του έργου έως τo 1.00m περίπου αποτελείται από φυσικές &
τεχνητές επιχώσεις καστανής αµµώδους αργίλου µε χάλικες. Στη συνέχεια έως τα 15.00m
το υπέδαφος αποτελείται από πολύ στιφρή έως σκληρή καστανέρυθρη αµµώδη άργιλο, µε
ύπαρξη χαλίκων κατά τόπους, µέσης πλαστικότητας.
Η στάθµη του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα δεν συναντήθηκε κατά τη διάρκεια της
γεωτεχνικής έρευνας ως το βάθος των 15,00m από την αφετηρία της γεώτρησης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ
Η περιοχή του έργου σύµφωνα µε τον αναθεωρηµένο Πιν. 2.1 του ΕΑΚ 2000,
κατατάσσεται στη ζώνη σεισµικής επικινδυνότητας Ι.
Η σεισµική επιτάχυνση του εδάφους είναι ίση µε Α=α.g, όπου α=0.16 όπως προκύπτει από
τον αναθεωρηµένο Πιν. 2.2 του ΕΑΚ 2000.
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∆εν υπάρχουν στην περιοχή ενεργά σεισµικά ρήγµατα.
Το έδαφος στη στάθµη θεµελίωσης, σύµφωνα µε τον Πιν.2.5 του ΕΑΚ 2000, κατατάσσεται
στην κατηγορία «Β» ως συνιστάµενο από “στρώσεις κοκκώδους υλικού µέσης πυκνότητας
πάχους µεγαλυτέρου των 5,0m ή µεγάλης πυκνότητας πάχους µεγαλυτέρου των 70,0m’’ ή
‘’στρώσεις σκληρής προσυµπιεσµένης αργίλου πάχους µεγαλύτερου των 70µ”, ενώ
σύµφωνα µε τον EC7, κατατάσσεται στην κατηγορία «C» ως συνιστάµενο από ‘’πυκνή
άµµο ή αµµοχάλικο ή σκληρή άργιλο αρκετών δεκάδων µέτρων’’ (µε χαρακτηριστικά
vs=180-360m/sec, ΝSPT =15-50 και Cu =70-250KPa).
Το έδαφος δεν χαρακτηρίζεται ως ‘’σεισµικά ευπαθές’’, ενώ δεν συντρέχει κίνδυνος
ρευστοποίησης λόγω ύπαρξης ιδιαιτέρων χαλαρών εδαφών.
Λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες του υπεδάφους, την στάθµη των υπόγειων νερών και το
είδος του έργου προτείνεται η επιφανειακή θεµελίωση µε εσχάρα πεδιλοδοκών.
Η προτεινόµενη στάθµη θεµελίωσης, µε βάση το σχεδιασµό των εγκαταστάσεων που
προβλέπονται, θα είναι στα -4.00m (+21.85m) για το τµήµα του κτιρίου που υπάρχει
υπόγειο και στα -2.10m (+23.75m) για το υπόλοιπο τµήµα. Για την ασφαλή διατήρηση
µετώπου εκσκαφής άνω του 1,50m, θα πρέπει να δοθεί κλίση τουλάχιστον 1:3 (π:υ) στα
πρανή της εκσκαφής ή να ληφθούν άλλα µέτρα προσωρινής αντιστήριξης, για αποφυγή
κινδύνου πτώσης των πρανών.
Οι κάθε φύσεως εκσκαφές θα εκτελούνται σύµφωνα µε τα αντίστοιχα σχέδια, τα
εγκεκριµένα και τις οδηγίες του επιβλέποντος µηχανικού. Τα προϊόντα εκσκαφής θα
αποµακρυνθούν, πλην τυχόν χωµάτων που θα κριθούν κατάλληλα για τη διαµόρφωση του
περιβάλλοντος χώρου όπως επίσης και το µπάζωµα στα θεµέλια αυτής. Η επίχωση των
θεµελίων τόσο εσωτερικά όσο και περιµετρικά του κτιρίου, θα γίνει µε θραυστό
αµµοχάλικο λατοµείου, λόγω
της ανισόσταθµης θεµελίωσης και λόγωτων όµορων
κτισµάτων.

∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΦΟΡΤΙΑ
Πλάκες
Οι Πλάκες επιλύονται κατά Czerny. Στη στήριξη προβόλου γίνεται διαστασιολόγηση
µε τη µέγιστη αρνητική ροπή. Η κατανοµή του φορτίου στις ∆οκούς γίνεται κατά DIN
1045.
∆οκοί - Στύλοι – Τοιχία
Ο Φορέας επιλύεται σαν πλαίσιο στο χώρο (Μέθ. Χωρικού Πλαισίου), η ανάλυση του
οποίου γίνεται µε τη µέθοδο Πεπερασµένων Στοιχείων. Το πρόγραµµα κατασκευάζει το
γενικό µητρώο ακαµψίας και το µητρώο φορτίων της κατασκευής. ∆ηµιουργείται ένα
σύστηµα γραµµικών εξισώσεων (εξισώσεις ισορροπίας) από την επίλυση του οποίου
προκύπτουν οι µετακινήσεις και στροφές των ελευθέρων κόµβων (6 βαθµοί ελευθερίας
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ανά ελεύθερο κόµβο). Από τις µετακινήσεις των κόµβων και τα φορτία µελών
υπολογίζονται τα εντατικά µεγέθη (3 δυνάµεις και 3 ροπές) στα άκρα κάθε Μέλους.
Η ανάλυση βασίζεται στις παρακάτω παραδοχές:
1. Ο φορέας αποτελείται από γραµµικά µέλη.
2. Το υλικό κατασκευής είναι ελαστικό.
3. Η ανάλυση ισχύει µόνο για µικρές µετακινήσεις – στροφές ώστε να µην εµφανίζονται
φαινόµενα 2ας τάξεως.
4. Οι συντελεστές ακαµψίας υπολογίζονται στην απαραµόρφωτη κατασκευή ενώ οι
εξισώσεις ισορροπίας ισχύουν για την παραµορφωµένη κατασκευή.
Θεµέλια
Η ροπή που ασκείται στο έδαφος (θεωρούµενο ως ακλόνητη στήριξη) λόγω
κατασκευαστικής εκκεντρότητας και σεισµικής ροπής, προκαλεί στροφή στο θεµέλιο και
µοιράζεται στα στοιχεία ακαµψίας (Στύλο, Συνδ. ∆οκό και Έδαφος) βάσει του ∆είκτη
Αντιστάσεως του καθενός. Επιπρόσθετα γίνεται έλεγχος στη βάση του υποστυλώµατος
για τη ροπή που προέρχεται από τη στροφή του πέδιλου. Η επίλυση των Πεδιλοδοκών
γίνεται µε την µέθοδο του ελαστικού εδάφους.
∆ιαστασιολόγηση
Η διαστασιολόγηση γίνεται µε τη µέθοδο των επιτρεποµένων τάσεων. Γίνονται όλοι οι
απαιτούµενοι έλεγχοι σε κάµψη, διάτµηση, στρέψη, θλίψη και λυγισµό σύµφωνα µε
τους ισχύοντες Ελληνικούς κανονισµούς. Ακόµα γίνονται όλοι οι ειδικοί έλεγχοι που
επιβάλλονται από τις νέες διατάξεις του Ε.Α.Κ. για ∆οκούς, Στύλους και Τοιχία.
Φορτία Υπολογισµού - Κανονισµοί
ΜΟΝΙΜΑ ΦΟΡΤΙΑ
Σκυρόδεµα

: 25.00 ΚΝ/m3

Τοιχοποιϊα

: 2.10 ΚΝ/m2 - 3.60 ΚΝ/m2

∆άπεδο

: 1.50 ΚΝ/m2

Μόνωση ∆ώµατος

: 1.50 ΚΝ/m2

ΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ
Γενικά

: 2.00 ΚΝ/m2

Αίθουσες - ∆ιάδροµοι

: 5.00 ΚΝ/m2

Κλίµακες - Πλατύσκαλα

: 5.00 ΚΝ/m2

Εξώστες

: 5.00 ΚΝ/m2

∆ώµα

: 2.00 ΚΝ/m2
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ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ
Ζώνη σεισµικής επικινδυνότητας

: Ι

Επιτάχυνση του εδάφους

: 0.16

Σπουδαιότητα κτιρίου

: Σ3

Συντελεστής σπουδαιότητας

: 1.15

Συντελ. σεισµικής συµπεριφοράς

: 3.5

Συντελεστής θεµελίωσης

: 1.0

ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ε∆ΑΦΟΥΣ
Κατηγορία

: Β

Επιτρεπόµενη τάση

: 150.00 ΚΝ/m2

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Στην επίλυση του κτιρίου δεν λαµβάνεται υπόψη η προσθήκη µελλοντικού ορόφου.
ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
- Ελληνικός Κανονισµός Ωπλισµένου Σκυροδέµατος (Ε.Κ.Ω.Σ.)
- Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός 2000 ( Ε.Α.Κ. 2000)
- Κανονισµός Φορτίσεων ∆οµικών Έργων
- Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος

ΥΛΙΚΑ
ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
Ο φέρων οργανισµός του κτιρίου θα κατασκευασθεί από οπλισµένο σκυρόδεµα C20/25 µε
χάλυβα Β500c και θα αποτελείται από υποστυλώµατα διαστάσεων 40Χ40, 50Χ50, 25Χ50,
Φ40, Φ50 και τοιχία πάχους 25εκ. µε επαρκές µήκος σε κατάλληλες θέσεις.
Οι δοκοί είναι κατά βάση διαστάσεων 25Χ60 εκτός της άνω στάθµης +5,25m όπου
οποθετούνται αντεστραµµένοι δοκοί διαστάσεων 25Χ55 και µία κανονική 35Χ60 σε µεγάλο
κεντρικό άνοιγµα.
Οι πλάκες είναι συµπαγείς πάχους συνήθως 18cm.
Η θεµελίωσή του γίνεται µε πεδιλοδοκούς διαστάσεων 30Χ80
πτερυγίων 50cm και πάχος 40cm.

Τα υλικά κατασκευής είναι τα εξής:
Ποιότητα σκυροδέµατος

: C 20/25

Χάλυβας κυρίων οπλισµών : Β 500c
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και 40Χ80 µε πλάτος

Χάλυβας συνδετήρων

: B 500c

∆οµικός Χάλυβας S235 (Fe360)

ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ
Οι τοίχοι πληρώσεως θα είναι από δοµικά στοιχεία τύπου YTONG ή ισοδύναµα. Οι
εσωτερικές τοιχοποιίες είναι πάχους 15 και 20εκ., µε απαιτήσεις ηχοµόνωσης (ποιότητα
PP4). Οι εξωτερικές τοιχοποιίες είναι πάχους 25cm µε απαιτήσεις θερµοµόνωσης (ποιότητα
PP2). Όλες οι τοιχοποιίες επαλείφονται και στις δύο όψεις τους µε αστάρι σοβάδων φράγµα αφυδάτωσης. Επίσης στη βάση της πρώτης στρώσης γίνεται επάλειψη µε
τσιµεντοειδές υλικό σε δύο στρώσεις, όπως επίσης και περιµετρικά του κτιρίου σε ύψος 1m
από τη βάση της τοιχοποιίας. Με το ίδιο υλικό γίνεται επάλειψη και στα εσωτερικά
τοιχώµατα του υπογείου και της δεξαµενής πυρόσβεσης η οποία βρίσκεται κάτω από τον
χώρο των Η/Μ εγκαταστάσεων. Περιµετρικά του κτιρίου σε ύψος περίπου 60εκ
τοποθετείται αποστραγγιστική µεµβράνη (αυγουλιέρα).
Το κτίριο εξωτερικά θα επενδυθεί µε πιστοποιηµένο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης
µε διογκωµένη πολυστερίνη EPS200 (και διπλό επίχρισµα βασικής στρώσης) έως ύψος
1,50µ και EPS100 από ύψος 1,50µ έως το τελικό ύψος του κτιρίου και συνθετικά
επιχρίσµατα. Η θερµοπρόσοψη θα πραγµατοποιηθεί µετά την τοποθέτηση των
κουφωµάτων έτσι ώστε να µη δηµιουργούνται θερµογέφυρες.
Η στεγάνωση και προστασία του κτιρίου και της θερµοµόνωσης παρουσιάζονται αναλυτικά
στα σχέδια λεπτοµερειών της αρχιτεκτονικής µελέτης. Η τελική επιφάνεια των όψεων θα
διαµορφωθεί µε τα έγχρωµα εξωτερικά επιχρίσµατα της θερµοπρόσοψης σύµφωνα µε τα
σχέδια της χρωµατικής πρότασης σε διάφορες αποχρώσεις σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική
µελέτη.
Χρωµατισµοί πραγµατοποιούνται µόνο στα εµφανή σκυροδέµατα της περίφραξης, της
πέργκολας στέγασης του περιβάλλοντος χώρου κλπ µε ελαστοµερές, ινοπλισµένο,
µονωτικό, ακρυλικό χρώµα εξωτερικών επιφανειών.
Οι εσωτερικές τοιχοποιίες πάχους έως 15 εκ. ενισχύονται µε διαζώµατα (σενάζ) ελαφρώς
οπλισµένου σκυροδέµατος σε ύψος περίπου 0,90µ από την επιφάνεια του δαπέδου αλλά
και σε ύψος 2,20 ώστε να αποτελεί και πρέκι για τα εσωτερικά ανοίγµατα.
Οι εξωτερικές τοιχοποιίες πάχους 25εκ. ενισχύονται µε διαζώµατα (σενάζ) τα οποία
βρίσκονται πάνω από τα εξωτερικά κουφώµατα και όπου απαιτείται αγκυρώνονται στο
φέροντα οργανισµό.
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ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
Τα εξωτερικά κουφώµατα θα είναι αλουµινίου, ηλεκτροστατικά βαµµένα µε θερµοδιακοπή
σε πράσινο κυπαρισί χρώµα, µε διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες ασφαλείας συνολικού
πάχους 30mm.
Οι εσωτερικές πόρτες θα είναι µε κάσα αλουµινίου και θυρόφυλλο ξύλινο µε επένδυση
φορµάικας και τέσσερις φάσες προστασίας από αλουµίνιο, σε διάφορα χρώµατα. Η πόρτα
του WC που προορίζεται για ΑΜΕΑ θα είναι εξοπλισµένη µε µπάρα πανικού.

ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ
Εσωτερικά πάνω στην πλάκα σκυροδέµατος εφαρµόζεται θερµοµόνωση του δαπέδου µε
πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης πάχους 5εκ., και έπειτα τσιµεντοκονίαµα µέσου πάχους
5cm. Τα δάπεδα σε όλες τις επιφάνειες εκτός από τους χώρους υγιεινής θα είναι από
πλαστικά ρολά πάχους τουλάχιστον 2mm σε διάφορους χρωµατισµούς, τα οποία
εφαρµόζονται σε απόλυτα λείο υπόστρωµα που επιτυγχάνεται µε τη χρήση
αυτοεπιπεδούµενου υλικού. Το σοβατεπί του δαπέδου θα σηκώνεται στα 7εκ ύψος από
την τελική επιφάνεια του δαπέδου µε κατάλληλη διαµόρφωση (υγιεινοµικό σοβατεπί). Τα
δάπεδα των χώρων υγιεινής νηπίων και ενηλίκων θα επενδυθούν µε κεραµικά
αντιολισθητικά πλακίδια διαστάσεων 0,40µx0,40µ. Κάτω από όλες τις θύρες θα υπάρχουν
κατώφλια µαρµάρινα. Μαρµάρινες ποδιές τοποθετούνται και σε όλα τα παράθυρα. Στον
εξωτερικό χώρο κάτω από την πέργκολα τοποθετείται µαρµάρινο σοβατεπί. Σε όλο το
υπόγειο θα κατασκευαστεί βιοµηχανικό δάπεδο µε υστερόχυτο σκυρόδεµα πάχους περίπου
5εκ. Όλες οι εσωτερικές επιφάνειες θα είναι επιχρισµένες και σπατουλαριστές µέχρι το
ύψος της ψευδοροφής και βαµµένοι µε οικολογική βαφή. Στους χώρους της κουζίνας και
των W.C. οι τοίχοι τους θα επενδυθούν µε κεραµικά πλακίδια 0,20µx0,20µ µέχρι ύψος
2,20µ. της τελικής επιφάνειας δαπέδου. Η εσωτερική επιφάνεια του χώρου του υπογείου
θα είναι επιχρισµένη και βαµµένη µε υδρόχρωµα.
Σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας υπάρχει και ένας νιπτήρας, που θα τοποθετηθεί σε ύψος
0,60µ από το τελικό δάπεδο χτιστός σε πάγκο ανοίγµατος 1,80µ., ο οποίος θα γίνει από
δοµικά στοιχεία τύπου YTONG πάχους 15εκ. Η οριζόντια αλλά και η µπροστινή κάθετη
επιφάνεια του πάγκου, ο τοίχος που βρίσκεται πίσω από αυτόν καθώς και οι δύο πλαϊνοί
του θα επενδυθούν µε κεραµικά πλακίδια διαστάσεων 0,20x0,20µ µέχρι ύψος 1,20µ από
την τελική επιφάνεια του δαπέδου. Στο µπάνιο των νηπίων δηµιουργείται παρόµοιος
κτιστός πάγκος για την τοποθέτηση των νιπτήρων, ο οποίος θα έχει ύψος 0,60µ από το
τελικό δάπεδο και θα είναι επενδυµένος µε τα ίδια κεραµικά πλακίδια που θα
χρησιµοποιηθούν για το εσωτερικό του µπάνιου. Οι έξι παιδικές λεκάνες στο µπάνιο και ο
χώρος για το ντους θα διαχωρίζονται µεταξύ τους µε σταθερά χωρίσµατα ύψους 1,20µ. Ο
χώρος υγιεινής των ΑµEA θα περιλαµβάνει τον απαραίτητο εξοπλισµό, όπως µπάρες κλπ
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές για ΑµEA.
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Στην αίθουσα διδασκαλίας 1 θα κατασκευαστεί εντοιχισµένη ντουλάπα στη µικρή εσοχή
που δηµιουργείται µέχρι την ψευδοροφή. Επίσης στις αίθουσες διδασκαλίας και στο
γραφείο νηπιαγωγών θα τοποθετηθούν ξύλινες κρεµάστρες µήκους 2,50µ και βιβλιοθήκες
σύµφωνα µε τα σχέδια τελειωµάτων. Στην εσοχή µετά τον προθάλαµο υποδοχής γονέων
θα τοποθετηθούν ερµάρια για τα νήπια σε έντονους χρωµατισµούς, διαστάσεων περίπου
0,60x0,60µ-συνολική διάσταση 1,20x2,00. Στον χώρο της κουζίνας θα γίνει έπιπλο µε
ερµάρια από νοβοπάν βάθους 60εκ και πάγκος από άκαυστη φορµάικα τύπου duropal
πάχους 32χιλ και βάθους 60εκ.. Πάνω από τον πάγκο θα τοποθετηθούν κρεµαστά ερµάρια
βάθους 35 εκ και ύψους 90εκ.
Η κουζίνα όπως προαναφέρθηκε κλείνει µε ηλεκτροκίνητο ρολό-παντζούρι, για λόγους
ασφαλείας.

ΟΡΟΦΕΣ
Σε όλους τους χώρους θα υπάρχει επισκέψιµη ψευδοροφή από πλάκες ορυκτής ίνας
διαστάσεων 0,60εκ χ 0,60 εκ. και γυψοσανίδα πάχους 12χιλ., οι οποίες θα είναι
στερεωµένες σε κρυφό µεταλλικό σκελετό ανάρτησης σε διαφορετικά ύψη, σύµφωνα µε
τα σχέδια της αρχιτεκτονικής µελέτης.
Στον πολυδύναµο χώρο θα διαµορφωθούν µε γυψοσανίδα πάχους 12χιλ και κατάλληλο
κρυφό σκελετό φύλλωµα δέντρου και κλαδιά που θα καταλήγουν στο κυκλικό
υποστύλωµα το οποίο και θα βαφτεί σε χρώµα καφέ σκούρο για να παριστάνει τον κορµό
του δέντρου.
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∆ΩΜΑΤΑ
Εξωτερικά πάνω από την πλάκα οροφής του κτιρίου εφαρµόζεται κονίοδεµα ρύσεων µε
κατάλληλες κλίσεις 2% για την οµαλή απορροή των όµβριων υδάτων, στεγανοποιείται µε
διπλή στρώση ασφαλτικών ελαστοµερών µεµβρανών, που σφραγίζονται περιµετρικά στο
στηθαίο του δώµατος µέχρι 0,20µ σύµφωνα µε τη µελέτη. Ακολουθεί στρώση
αποστραγγιστικής µεµβράνης και τέλος η θερµοµόνωση του δώµατος µε σύνθετα πλακίδια
εξηλασµένης πολυστερίνης πάχους 7εκ µε επικάλυψη κονιάµατος 2εκ.
Τα περιµετρικά στηθαία του χαµηλότερου δώµατος καλύπτονται µε το ίδιο σύστηµα
θερµοµόνωσης του εξωτερικού κελύφους µε διογκωµένη πολυστερίνης πάχους 3εκ.
διαµορφωµένη (µε κόλλα-πλέγµα) µε τέτοια κλίση ώστε τα όµβρια ύδατα να
κατευθύνονται προς το εσωτερικό του δώµατος.
Τα περιµετρικά στηθαία του υψηλότερου δώµατος, που είναι εµφανή διαµορφώνονται µε
κόλλα-πλέγµα πάλι µε τέτοια κλίση ώστε τα όµβρια ύδατα να κατευθύνονται προς το
εσωτερικό του δώµατος.
Περιµετρικά στη βάση του στηθαίου διαµορφώνονται περιθώρια από τσιµεντοκονίαµα για
να µην “σπάει” το ασφαλτόπανο.

ΠΕΡΓΚΟΛΑ
Οι πέργκολες όπως και τα υποστυλώµατά της θα κατασκευαστούν από εµφανές
σκυρόδεµα, βαµµένο µε ειδική βαφή επιφανειών σκυροδέµατος σε απόχρωση σύµφωνα µε
τα σχέδια. Η οριζόντια πλάκα της πέργκολας θα διακόπτεται όπως φαίνεται στις κατόψεις,
από ένα οριζόντιο σύστηµα κινούµενων περσίδων, µε χρήση ειδικού κρυφού µηχανισµού
κίνησης για ρύθµιση της σκίασης και της στεγανότητας του υποκείµενου χώρου.
ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ
Η µεγαλύτερη επιφάνεια της αυλής είναι χλοοτάπητας και διαµορφώνονται διαδροµές, σε
ακανόνιστο, καµπύλο σχήµα από χυτό βοτσαλωτό δάπεδο πάχους 5εκ. το οποίο
εφαρµόζεται πάνω σε ελαφρώς οπλισµένο σκυρόδεµα πάχους 10εκ µε υπόβαση 3Α επίσης
10εκ. Τα υλικά θα είναι µε διαφορετική κοκκοµετρία βότσαλου και διάφορων χρωµατισµών
(κόκκινα και µπεζ) σύµφωνα µε τα σχέδια της αρχιτεκτονικής µελέτης.
Το πράσινο επικρατεί στο οικόπεδο και η δεντροφύτευση της αυλής γίνεται µε διάφορα
φυτά, αναρριχώµενα, θάµνους, και δέντρα διαφόρων µεγεθών (καλλιστήµονας, τούγιες,
προύνος κλπ), διασκορπισµένα σχεδόν σε όλα τα σηµεία όπως η ακριβώς φαίνεται στο
σχέδιο διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, για να προσφέρουν καλλωπισµό, σκίαση και
δροσισµό όπου και όταν χρειάζεται. Για την κατασκευή του χλοοτάπητα και τη
δεντροφύτευση θα γίνει εκσκαφή και πλήρωση της αυλής µε κηπευτικό χώµα βάθους 25εκ
κατάλληλο για φύτευση.
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Ο αύλειος χώρος συµπληρώνεται µε όργανα παιδικής χαράς, παγκάκια χωρίς πλάτη από
µπετόν και ξύλο, µεταλλική βρύση και κάδους απορριµµάτων.
Όλες οι ακµές των εµφανών σκυροδεµάτων και των χυτών δαπέδων διαµορφώνονται
κατάλληλα ώστε να είναι οµαλές και να µην υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού των παιδιών.

ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Η εγκατάσταση κεντρικής θέρµανσης θα περιλαµβάνει τις εγκαταστάσεις στο κτίριο
σύµφωνα µε τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. Ειδικότερα θα
περιλαµβάνει το δίκτυο σωληνώσεων, τα θερµαντικά σώµατα (τύπου panels, τις αντλίες
θερµότητας
µε τις εξωτερικές και εσωτερικές µονάδες, κρυφής τοποθέτησης του
συστήµατος VRF, δοχεία διαστολής, ταµιευτήρες νερού, κυκλοφορητές, συνδέσεων, βάνες,
κλπ.)
H θέρµανση του κτιρίου επιλέχθηκε να γίνει µε αερόψυκτες αντλίες θερµότητας
µεταβλητού ψυκτικού µέσου και αερόψυκτες αντλίες αέρα νερού. Ζητούµενο είναι η
πλήρης κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του κτιρίου για θέρµανση και ψύξη.
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
Η εγκατάσταση ισχυρών και ασθενών ρευµάτων θα περιλαµβάνει τις εγκαταστάσεις, που
θα λάβουν χώρα στο κτίριο. Ειδικότερα θα περιλαµβάνει το δίκτυο ηλεκτρικών αγωγών, τα
φωτιστικά σώµατα, ηλεκτρικούς πίνακες, διακόπτες, ρευµατοδότες, δίκτυο ΟΤΕ ,TV
δοµηµένη καλωδίωση DATA όπου απαιτείται κλπ. Επίσης περιλαµβάνει την τοποθέτηση
νέας γραµµής ηλεκτρικού ρεύµατος στο κεντρικό πίνακα που θα τροφοδοτεί το δίκτυο του
κτιρίου.
Τέλος, περιλαµβάνεται η εγκατάσταση πλήρους Συστήµατος Αντικεραυνικής Προστασίας
(κλωβού Faraday, ελάχιστης κατηγορίας IV) – Θεµελιακής γείωσης – Ισοδυναµικών
Συνδέσεων του κτιρίου.
Τα παραπάνω θα γίνουν σύµφωνα µε τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ – ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ
Η εγκατάσταση πυροπροστασίας θα περιλαµβάνει της εγκαταστάσεις πυρασφάλειας του
κτιρίου. Ειδικότερα θα περιλαµβάνει µόνιµα µέσα πυρασφάλειας, πυροσβεστήρες,
συστήµατα πυρανίχνευσης, πυρόσβεσης κλπ. Τα παραπάνω θα γίνουν σύµφωνα µε τα
σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης.
Περιλαµβάνεται η προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, στήριξη, σύνδεση, δοκιµή, θέση
σε λειτουργία και τελική ρύθµιση όλων των απαραίτητων συσκευών για την λειτουργία της
εγκατάστασης.
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