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Δκζκαθές 

 Αξρηθά γίλνληαη νη εθζθαθέο ηνπ ζθάκκαηνο ηεο θνιπκβεηηθήο δεμακελήο ζε 

βάζνο άλσ ησλ 3,00κ ππνινγίδνληαο θαη ππόζηξσκα θνηηόζηξσζεο πνπ ζα 

εθαξκνζηεί θαηά ηε ζεκειίσζε ηνπ μπινηύπνπ. ε όιεο ηηο εθζθαθέο πνπ ζα ιάβνπλ 

ρώξα είλαη αλαγθαία ε επηπιένλ εθζθαθή θαηά 70εθ γηα ηελ πιήξσζε-επίρσζε  ηνπ 

ζθάκκαηνο απηνύ ηνπ βάζνπο κε αδξαλή. Η εξγαζία απηή είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα 

ηε βησζηκόηεηα ηνπ έξγνπ, δεδνκέλνπ όηη ιόγσ ηεο βαιηώδνπο ζύζηαζεο ηνπ 

έδαθνο, επηβάιιεηαη ε ελίζρπζε ηνπ. Σαπηόρξνλα  πξαγκαηνπνηνύληαη νη εθζθαθέο 

ζηε ζέζε πνπ πξνβιέπνληαη ππόγεηεο ρξήζεηο, ζε βάζνο άλσ ησλ 4,00κ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ επηπιένλ βάζνο εθζθαθήο ησλ 70 εθ. πνπ αλαιύζεθε. 

Θα δεκηνπξγεζεί ζθάκκα εθζθαθήο ζε πςειόηεξε ζηάζκε γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ 

θηηξίνπ ησλ ππνζηεξηθηηθώλ δνκώλ, ην νπνίν ζα πξέπεη λα επίζεο λα ζπκπεξηιάβεη 

επηπιένλ θαη ηα 70 εθ γηα ηε κεηέπεηηα επίρσζε κε αδξαλή.  

  Πλεσρικές επιτώζεις 

 Αλάκεζα ζηνλ μπιόηππν ησλ ππνγείσλ ρξήζεσλ θαη εθείλν ησλ 

ππνζηεξηθηηθώλ δνκώλ πνπ ζα δηακνξθσζνύλ ζηε ζπλέρεηα, ζα πθίζηαηαη αξκόο 

δηαζηνιήο ιόγσ ηεο αληζνζηαζκίαο ζηε ζηάζκε ζεκειίσζεο ( δε ζπλίζηαηαη λα γίλεη 

εληαίν θνηλό ηνηρείν ) θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζύκθσλα κε ηε ηαηηθή Μειέηε. Καηά ηηο 

εθζθαθέο ζεκειηώζεσλ ησλ ππόγεησλ βνεζεηηθώλ ρώξσλ, ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ 

θαη νη ραξάμεηο ησλ δηακνξθώζεσλ-πξνζβάζεσλ κε απηνθίλεην. Λόγσ ζύζηαζεο 

εδάθνπο, αθνύ όπσο εηπώζεθε πξόθεηηαη γηα βαιηώδεο ραιαξό έδαθνο , επηβάιιεηαη 

ε επηπιένλ επίρσζε πιεπξηθά απάλησλ ησλ ζθακκάησλ κε αδξαλή πιηθά θαη ζθύξα. 

Εηδηθόηεξα γηα ηελ πιεπξηθή πιήξσζε ηνπ ζθάκκαηνο ηεο θνιπκβεηηθήο δεμακελήο 

θαη εθείλεο ηεο ππόγεηαο εμηζνξξόπεζεο, επηβάιιεηαη ε επηκειήο επίρσζε, αθνύ ε 

πδάηηλε πίεζε αλακέλεηαη λα θνξηίζεη κε ηάζε ηόζν ηνλ ππζκέλα, όζν θαη ηηο παξεηέο 

ηνπ ζθάκκαηνο.  

 

 

 



κσροδέμαηα 

 Ο μπιόηππνο ηεο θνιπκβεηηθήο δεμακελήο, είλαη θαηεγνξίαο ζθπξνδέκαηνο 

c35/45 θαη πάρνπο πιεπξηθώλ ηνηρείσλ ζύκθσλα κε ηε ηαηηθή κειέηε, (όρη θάησ ησλ 

30 cm). Η θνηηόζηξσζε θάησ από ηνλ ππζκέλα ζα είλαη ηδίαο θαηεγνξίαο 

ζθπξνδέκαηνο. Ο μπιόηππνο ησλ ππόγεησλ ρξήζεσλ ζα δηακνξθσζεί κε ζθπξόδεκα 

θαηεγνξίαο c20/25, όπσο θαη ε θνηηόζηξσζε ηεο ζεκειίσζεο ηνπ θηηξίνπ ησλ 

ππνζηεξηθηηθώλ δνκώλ.  

Μεηαλλόησπος- πληρώζεις 

 Σν θηίξην ησλ ππνζηεξηθηηθώλ δνκώλ νηθνδνκείηαη κε κεηαιιηθό θέξσλ 

νξγαληζκό κε κεηαινηππν πνπ θέξεη θνηινδνθνύο πνπ εκπήγνληαη ζε νπιηζκέλε 

θνηηόζηξσζε θαη δέλνληαη κε ηα ζίδεξα απηήο. Η πιήξσζε γίλεηαη κε πάλει 

πνιπνπξεζάλεο θαη ζε επηιεγκέλεο επηθάλεηεο ζύκθσλα κε ηα αξρηηεθηνληθά ζρέδηα, 

επηπξόζζεηα ζα πθίζηαηαη επέλδπζε κε etal bond.  

Λοιπές εργαζίες - ηελειώμαηα επενδύζεων 

 Οη ειεθηξνινγηθέο/ πδξαπιηθέο εξγαζίεο πξαγκαηνπνηνύληαη παξάιιεια θαη 

εθαξκόδνληαη όιεο νη εγθαηαζηάζεηο κεηά ησλ ζσιελώζεσλ απηώλ, πξηλ ηηο ηειηθέο 

επελδύζεηο. Η επηζηέγαζε ηνπ θηηξίνπ ησλ ππνζηεξηθηηθώλ δνκώλ ζα απνηειείηαη 

από δύν πιάθεο από πεηάζκαηα ηύπνπ ζάληνπηηο, ζε νξηδόληηα θαη θεθιηκέλε 

δηάηαμε. Οη επελδύζεηο- ηειεηώκαηα πεξηιακβάλνπλ θεξακηθά πιαθίδηα επηδαπέδηα 

θαη επηηνίρηα ζε όινπο ηνπ ρώξνπο πγηεηλήο θαζώο θαη ρπηό βηνκεραληθό δάπεδν ζε 

απνδπηήξηα θαη ινηπνύο ρώξνπο.  

Κοσθώμαηα 

 Σα θνπθώκαηα ζα είλαη αινπκηλίνπ ελεξγεηαθά, ζύκθσλα κε πηζηνπνηεκέλα 

πξόηππα κε δηπιό παινζηάζην κε ζεξκνδηαθνπή θαη ρξσκαηηζκό ζύκθσλα κε ηελ 

Τπεξεζία. Οη παιόζπξεο επίζεο ζα θέξνπλ δηπιό παινζηάζην ελώ νη εζσηεξηθέο 

ζύξεο ζα είλαη αινπκηλίνπ. 

Λοιπές διαμορθώζεις περιβάλλονηος τώροσ 

  Με ην πείξαο ησλ εξγαζηώλ ηνπ θηηξίνπ ππνζηεξηθηηθώλ δνκώλ ζα 

δηακνξθσζνύλ νη ξάκπεο πξόζβαζεο κε ζθπξόδεκα θαη αληηνιηζζεηηθή ξαβδσηή 

ηζηκεληόπιαθα κε ξαβδώζεηο θάζεηεο πξνο ηε δηεύζπλζε όδεπζεο, ελώ κε ην πέξαο 

ησλ δηακνξθώζεσλ ησλ ππνγείσλ ρξήζεσλ θαη αθνύ νινθιεξσζνύλ νη εξγαζίεο, 

ηνπνζεηείηαη κεηαιιηθή ζθάια αλνμείδσηνπ ζθειεηνύ κε αληί νιηζζεξά κεηαιιηθά 



θπςεισηά παηήκαηα ρσξίο ξίρηηα, ε νπνία ζα κπνξεί λα έιζεη έηνηκε από πξνκήζεηα 

γηα ζηεξέσζε. ηε ζπλέρεηα ζα ζηεξεώλεηαη μερσξηζηά ην κεηαιιηθό θηγθιίδσκα 

εθαηεξσζελ απηήο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ίλνμ ζσιήλεο θαη ζα εθαξκνζηεί γηα ηελ 

αζθάιεηα ησλ ρξεζηώλ πεξηκεηξηθά ηνπ θαηαζηξώκαηνο ζηα ζεκεία ησλ θξπδηώλ 

πνπ ζα πθίζηαηαη ε εκθαλήο αληζνζηαζκία κε ηνλ ππόγεην ρώξν (ηκήκα θαηάβαζεο 

νρεκάησλ εθνδηαζκνύ). Από ηηο ηειεπηαίεο θαηά ζεηξά εξγαζίεο  ζα είλαη ε ζηεξέσζε 

ησλ εζράξσλ ζηα ζεκεία απνξξνήο ησλ νκβξίσλ θαη πεξηκεηξηθά ηεο δεμακελήο θαη 

ε αζθαιηόζηξσζε ηεο όδεπζεο ησλ νρεκάησλ πξνο ην ππόγεην. Επηπιένλ ζα είλαη ε 

ζεκειίσζε θαη νηθνδόκεζε κε νπηόπιηλζν ηεο ηνηρνπνηίαο πεξίθξαμεο θαη ε 

ζηεξέσζε ηνπ θξάθηε "deck". 

 Οη θεξθίδεο ζην δπηηθό ηκήκα ηεο θνιπκβεηηθήο δεμακελήο ζα δηακνξθσζνύλ 

από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο c16/20, κε μπιόηππν εκθαλνύο 

ζθπξνδέκαηνο θαη θηγθιηδώκαηα αινπκηλίνπ ζηα πιατλά θαη πεξηνδηθά ζην εζσηεξηθό 

αλά 4κ, γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο αλάβαζεο. Κηγθιίδσκα επηβάιιεηαη λα εθαξκνζηεί 

γξακκηθά ζηελ αλώηεξε ζηάζκε ησλ θεξθηδώλ ζην πίζσ κέησπν θαη ζε όιν ην κήθνο 

ησλ θεξθηδώλ, γηα λα εθκεδεληζηεί ν θίλδπλνο πηώζεο.      
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