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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η παρούσα τεχνική έκθεση εξετάζει τα κτίσματα Ι / ΙΙ / ΙΙΙ / IV / V (σύμφωνα με το παρακάτω 
διάγραμμα) του κτηριακού συγκροτήματος «Δόμπολη» (πρώην κτίσματα των εγκαταστάσεων 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην οδό Δόμπολη) για τη δημιουργία ενός πολιτιστικού πυρήνα 
που περιλαμβάνει κέντρα διοικητικών λειτουργιών και χώρους ενδιαφέροντος τέχνης και 
πολιτισμού. Το κτηριακό συγκρότημα «Δόμπολη» βρίσκεται στην είσοδο της πόλης των 
Ιωαννίνων. Αποτελούσε τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αργότερα στεγάστηκε 
στους χώρους αυτούς το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.  
 
Η Ο.Α. 140/2005 με τίτλο «Ανακαίνιση – Ανάδειξη και Νέα Χρήση του κτηριακού συγκροτήματος 
«Δόμπολη» για μετεγκατάσταση των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Περιφέρειας 
Ηπείρου», προέβλεπε την αποκατάσταση ολόκληρου του κτηριακού συγκροτήματος. Η άδεια 
όμως αυτή, υλοποιήθηκε εν μέρει, αποκαθιστώντας και δίνοντας νέα χρήση μόνο στα κτίσματα 
VI / VII / VIII / ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ (σημερινή ΔΟΥ Ιωαννίνων).  Τα κτήρια που βρίσκονται επί της 
κεντρικής οδού (ανατολικά) και η βόρεια πτέρυγα έμειναν ερειπωμένα.   
 
Η παρούσα προμελέτη στοχεύει στην αποκατάσταση και νέα χρήση των κτισμάτων αυτών, με 
αποτέλεσμα την καθολική αποκατάσταση και αξιοποίηση του ιστορικού αυτού κελύφους, και 
την επακόλουθη απόδοσή του στην πόλη, αποτελώντας έναν πολιτιστικό πυρήνα εκτός του 
αστικού ιστού.    
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Κατά την παρούσα μελέτη, σύμφωνα με το νέο κτηριολογικό πρόγραμμα που προτείνεται, τα 
κτίσματα αυτά, πρόκειται να στεγάσουν τις ακόλουθες υπηρεσίες: 
 
 
 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΟΔΟΥ ΔΟΜΠΟΛΗ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
 
 
 
 
 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
 
*1. ΟΙ ΧΩΡΟΙ 5 & 6 ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ  ΜΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕ ΑΡ. 6 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΘΕΙ ΑΝ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΑΤΑΡΙ) 
*2. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ Ή ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΕΙΝΑΙ, Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΡΙΑ, Η 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, Η ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ. Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΘΑ ΣΤΕΓΑΣΤΕΙ ΣΕ ΧΩΡΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ. 
3. ΣΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΩΝ ΟΡΟΦΩΝ ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ 
ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ. 
 
 

Α/Α ΟΡΟΦΟΣ                                        ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ        m2 

 
 1  

 
 
 
 
 
 
 
ΙΣΟΓΕΙΟ 

ΕΙΣΟΔΟΣ 
 

  250,00 

 2 ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΜΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
 

    80,00 

 3 ΜΙΚΡΟ ΚΕΠ 
 

    30,00 

 4 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ +WC 
 

  125,00 

 5 ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ *1 
 

  400,00 

 6 ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ *1  
 

  300,00 

 7 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 

  400,00 

 8 ΟΚΠΑΠΑ 
 

  400,00 

 9  
 
 
 
Α’ 
ΟΡΟΦΟΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ( ΑΡΧΕΙΟ, ΧΩΡΟΣ 
ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ, WC κλπ ) 

  150,00 

10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ *2   650,00 
11 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 
  120,00 

12 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
 

  300,00 

13 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
 

  300,00 

14  
 
Β’ 
ΟΡΟΦΟΣ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 
 

  400,00 

15 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
(ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ- ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ Κ.Λ.Π) 

  150,00 

16 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 

  400,00 

17  
 
Γ’ 
ΟΡΟΦΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 

  400,00 

18 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 

  500,00 

19  WC ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 
 

  650,00 

20  ΑΡΧΕΙΑ ΣΤΟΝ Δ' ΟΡΟΦΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ 
 

    ------- 

21  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Δ' ΟΡΟΦΟΣ & ΥΠΟΓΕΙΟ 
 

    ------- 

 
ΣΥΝΟΛΟ 
 

6005,00 
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Η Αρχιτεκτονική Προμελέτη αποβλέπει στην αποκατάσταση και ανάδειξη του κτηρίου 
σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση και σύμφωνα με τα σχέδια της Αρχιτεκτονικής 
Πρότασης - Μελέτης Εφαρμογής της Ο.Α. 140/2005, που εξετάστηκαν, άδεια η οποία, όπως 
προαναφέρθηκε, δεν υλοποιήθηκε για τα κτήρια που εξετάζονται σήμερα. Τα παραπάνω 
δεδομένα αξιοποιήθηκαν ως βάση για την πρόταση μας, στο στάδιο της Προμελέτης, ενώ αξίζει 
να αναφερθεί ότι δεν πραγματοποιήθηκε εκ νέου αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης 
λόγω χρονοδιαγράμματος, κατά τη φάση της Οριστικής Μελέτης όμως, συνίσταται η εκπόνηση 
νέας αποτύπωσης, για επιβεβαίωση των σχεδίων υποβάθρου.   
 
Στο στάδιο αυτό, η πρόταση περιλαμβάνει την χωροθέτηση των ανωτέρω χρήσεων 
(κτηριολογικό πρόγραμμα) και την εκπόνηση των απαραίτητων σχεδίων κατόψεων, τομών και 
όψεων του κτηρίου σε κλίμακα 1:100. Επίσης περιλαμβάνει την πρώτη προσέγγιση των 
Στατικών και Η/Μ Μελετών.  
 
Τα Ιστορικά Στοιχεία που παρουσιάζονται παρακάτω αντλήθηκαν από την Τεχνική Έκθεση 
της Αρχιτεκτονικής μελέτης και του Στατικού Ελέγχου της Ο.Α. 140/2005, και από διάφορα 
άρθρα και φωτογραφίες που βρέθηκαν στο διαδίκτυο.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το κτίριο των Τεχνικών Σχολών, 1960. Αρχείο ΕΛΙΑ, 
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2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΑΝΑΛΥΣΗ 
 
Σύμφωνα με την Τ.Ε. της Ο.Α. 140/2005, το κτηριακό συγκρότημα «ΔΟΜΠΟΛΗ» ανεγέρθηκε 
τμηματικά σε διάφορες χρονικές περιόδους, σε κτήρια στατικά ανεξάρτητα. Η κατασκευή έγινε 
σε τέσσερις φάσεις: 
 
1η φάση: 1962 – Μελέτη και Κατασκευή του Ισογείου και του Α΄ ορόφου των κτηρίων I και II, 
καθώς και του Ισόγειου, Α΄ και Β΄ ορόφου των κτηρίων III, IV,V,VI και VII.  
 
Βέβαια, σύμφωνα με φωτογραφία που βρέθηκε στο διαδίκτυο του 1960 (αρχείο ΕΛΙΑ), το κτίριο 
φαίνεται να υφίσταται από τότε, πριν δηλαδή το 1962, ενώ ο Α΄ όροφος των κτηρίων I και II  
που υπάρχει μέχρι σήμερα, δεν υφίσταται στη φωτογραφία. Πιθανότατα το Ισόγειο των 
κτηρίων I και II (ανατολική πλευρά), κατασκευάστηκε στην 1η φάση ανεγέρσεως του κτιριακού 
συγκροτήματος, παίρνοντας χρήση αίθουσας γυμναστηρίου και τελετών για την τότε Τεχνική 
Σχολή που φιλοξενούσε. Ο Α΄ όροφος των κτηρίων I και II πιθανότατα κατασκευάστηκε μετά τα 
μέσα του 1970, αφού δεν φαίνεται να υπάρχει ούτε σε καρτ ποστάλ των αρχών της δεκαετίας 
του 1970, ούτε του 1973.  
  
2η φάση: 1969 – Προσθήκη καθ΄ ύψος του Γ ορόφου των κτηρίων III, IV, V, VI και VΙΙ  
 

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σε παλιά καρτ ποστάλ, αρχές δεκαετίας 1970 (προσθήκη Γ΄ ορόφου) 
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Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σε φωτογραφία πιθανότατα του 1973, με την προσθήκη του Γ 
΄ορόφου.  
 
 
3η φάση: 1977 – Μελέτη και Κατασκευή του Ισογείου, του Α΄ και Β΄ ορόφου του κτηρίου VIII  
(Νέα Πτέρυγα)  
 
Κατά την 4η φάση έγινε η κατασκευή του Δ΄ ορόφου και της κεραμοσκεπούς στέγης στα κτήρια 
III, IV, V και VI.  Ο χρόνος κατασκευής του ορόφου αυτού δεν είναι γνωστός.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ «ΔΟΜΠΟΛΗ»                                                                                                           
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ _ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ                                                                                                                                             

Σελίδα | 10  
 

 
 
Από την παραπάνω ιστορική ανάλυση, φαίνεται ότι ο βασικός κορμός του παλαιού 
Πανεπιστημίου κατασκευάστηκε σταδιακά λίγο πριν ή στα μέσα της δεκαετίας του 60’, ενώ 
η διώροφη πτέρυγα με pilotis στην Νότια πλευρά (Κτίσμα VIII) προστέθηκε πιθανότατα στη 
δεκαετία του 70΄. Το αρχικό κτίριο, τυπολογικά οργανώνεται σε μια διάταξη Π, γύρω από ένα 
αίθριο ανοιχτό προς Νότο. Η προστεθείσα πτέρυγα, ολοκληρώνει το χαρακτήρα ενός «περι-
αιθρίου»  κτηρίου.  
Το συγκρότημα, γνωστό στην πόλη των Ιωαννίνων και ως «Δόμπολη» από την τοποθεσία του 
στην οδό Δόμπολη με αριθμό 30, βρίσκεται σε μια αραιοδομημένη περιοχή με κτήρια χαμηλού 
ύψους και αδόμητα οικόπεδα δίπλα από το δασύλλιο. Όταν χτίστηκε βρισκόταν εκτός των ορίων 
της πόλης, ενώ σταδιακά η πόλη αναπτύχθηκε και προς την κατεύθυνση αυτή.  
Το πρώτο τμήμα σχήματος Π, είναι ένα μοντέρνο κτίριο με ιστορικιστικές προσεγγίσεις και 
τοπικιστικές αναφορές – διακρίνουμε μορφολογικά στοιχεία όπως στέγες, φεγγίτες, 
ενσωμάτωση και απόκρυψη του σκελετού στις εξωτερικές τοιχοποιίες, ενώ το δεύτερο σχήμα 
(pilotis), είναι ένα τυπικά μοντέρνο κτηριακό στοιχείο της εποχής του διεθνούς στύλ, λιτό, 
με ανάδειξη της μορφής του από τον στατικό κάνναβο. Το ελεύθερο ισόγειο του τμήματος αυτού 
επιτείνει χαρακτήρα που περιγράφεται παραπάνω. 
 
Σύμφωνα και με το άρθρο του καθηγητή Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γιώργο 
Σμύρη στον «Τύπο Ιωαννίνων» : 
«…Παρά την φαινομενική απλότητα της κτιριολογικής και μορφολογικής διάταξης, είναι ένα 
έργο που ξεπερνά για τα τοπικά δεδομένα τον απλό χώρο συγκέντρωσης, και αναπτύσσει έναν 
διάλογο μεταξύ φωτεινών χώρων διδασκαλίας και εργαστηρίων, εσωτερικής κυκλοφορίας και 
ομαδικού πνεύματος. Δίδει μία αίσθηση απόλυτης λειτουργικής αυτονομίας, χωρίς να παύει να 
συνδιαλέγεται με το περιβάλλον. Ανοίγεται προς όλες τις κατευθύνσεις με έμφαση στην 
ανατολική πλευρά, όπου υπήρχαν οι χαμηλότεροι όγκοι (γυμναστήριο;, αίθουσα τελετών, 
βοηθητικοί χώροι-όγκοι), όσο είναι δυνατόν να προσδιοριστούν μέσα στις μεταγενέστερες 
προσθήκες, και οι είσοδοι στον χώρο της πλευρικής αυλής. Κυρίως όμως ανοίγεται στον ανοιχτό 
ορίζοντα των βουνών και την άρτι διανοιχθείσα κεντρική οδική αρτηρία που οδηγεί προς το 
κέντρο της πόλης από την οποία και φαίνεται καθαρά ως σημάδι της περιοχής. Δεν είναι τυχαίο 
ότι η μεγάλη αυλή-αίθριο βρίσκεται προς την πλευρά αυτή.» 
 
Συνεπώς, η Ανατολική όψη του συγκροτήματος με την κεντρική είσοδο, λειτουργεί σαν άξονας 
σύνδεσης της πόλης των Ιωαννίνων με το κεντρικό αίθριο - αυλή του συγκροτήματος αυτού.   
 
Η Ο.Α. 140/2005, σε γενικές γραμμές (παρά τη νέα χρήση), προτείνει τη συντήρηση και τον 
εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου κτηριακού κελύφους σε σχέση με τις σύγχρονες απαιτήσεις σε 
χώρους υγιεινής, κατακόρυφης κυκλοφορίας, ανελκυστήρες, κυλικείο, χώρους Η/Μ 
εγκαταστάσεων και συνθήκες παθητικής πυροπροστασίας, καθιστώντας το κτηριο λειτουργικό 
και αναβαθμισμένο για οποιαδήποτε μελλοντική επανάχρηση. Επίσης,  κάποιοι ημιηπαίθριοι 
χώροι (κυρίως ισογείου και Α΄ ορόφου) κλείνουν και εντάσσονται στη νέα χρήση, 
εξυπηρετώντας τη βέλτιστη οριζόντια κυκλοφορία και μόνωση του κτηρίου(θερμικές ζώνες).  
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Σε ορισμένα σημεία του Ισογείου, για λόγους κυρίως λειτουργικούς, προτείνεται η διάνοιξη των 
υφιστάμενων ψηλών κουφωμάτων μέχρι το δάπεδο και το κλείσιμο τους με την τοποθέτηση 
υαλότουβλων αντί των παλιών κατεστραμμένων σήμερα κουφωμάτων. Όπως αναφέρεται και 
στην εγκεκριμένη Τεχνική έκθεση της Αρχιτεκτονικής μελέτης της Ο.Α.140/2005, « θεμελιώδης 
σχετική παραδοχή, είναι η προοπτική, να παραδοθεί το κτήριο στις προς στέγαση υπηρεσίες, ως 
άρτια αποκατεστημένο, χρησιμοποιήσιμο κέλυφος, με λειτουργούν το κυκλοφοριακό του 
σύστημα, με εξασφαλισμένες τις προϋποθέσεις  φωτισμού, αερισμού και θερμικής άνεσης, με 
πλήρεις και σε λειτουργία τις εγκαταστάσεις υποδομής, με ανταπόκριση στις απαιτήσεις της 
παθητικής πυροπροστασίας, με υλοποιημένο, στο χώρο το κτιριολογικό πρόγραμμα, τέλος δε 
ανακαινισμένο όσον αφορά το τελείωμα του, ευχάριστο εσωτερικά και αισθητικά 
αναβαθμισμένο εξωτερικά. Όλα τα στοιχεία εξοπλισμού των διαφόρων υπηρεσιών, είναι 
υπόθεση της κάθε μίας χωριστά και θεωρείται αυτονόητο πως θα εξετασθούν σε επόμενη 
φάση…» 
 
Σύμφωνα με την Ο.Α. 140/2005, όσον αφορά όλο το κτιριακό συγκρότημα, η συνολική επιφάνεια 
του οικοπέδου είναι 10.231,13 τμ. .  Η καλυπτόμενη επιφάνεια είναι 4414,46 τμ, ενώ η επιφάνεια 
του Περιβάλλοντος χώρου είναι 5814,01 τμ. . 
 
Υπάρχουν τέσσερις όροφοι και υπόγειο, οι επιφάνειες των οποίων δίνονται στη συνέχεια: 
Επιφάνεια Υπογείου:      574,76 τμ 
Επιφάνεια Ισογείου:      3.642,06 τμ 
Επιφάνεια Α΄ορόφου:    4.116,96 τμ 
Επιφάνεια Β΄ορόφου:    2.648,57 τμ 
Επιφάνεια Γ΄ορόφου:    2.058,76 τμ 
Επιφάνεια Δ΄ορόφου:    1.103,32  τμ 
Συνολική επιφάνεια:   13.596,67 tm 
 
Σύμφωνα με το Τοπογραφικό (Μάιος 2021) της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας 
(τμήμα Πολεοδομικών εφαρμογών) με τίτλο «Παραχώρηση Ακινήτου εντός του τοπικού Ρ.Σ. 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων επί της οδού Δόμπολη» το εμβαδόν του ακινήτου υπολογίζεται 
10.071,02 τμ, μέσα στο οποίο φαίνονται με κόκκινη γραμμή τα κτίρια του Πανεπιστημίου που 
παραχωρούνται 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-
27-1  εμβαδού κάλυψης 2.085,87 τμ.  
 
Όπως αναφέρεται και παραπάνω, το κόκκινο αυτό περίγραμμα αφορά τα κτίσματα Ι / ΙΙ / ΙΙΙ / 
IV / V του κτιριακού συγκροτήματος «Δόμπολη»  τα οποία δεν έχουν αποκατασταθεί.  
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3. ΠΡΟΤΑΣΗ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ 
 
Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, στόχος της παρούσας μελέτης, είναι η δημιουργία ενός 
πολιτιστικού/πολυλειτουργικού πυρήνα που θα περιλαμβάνει τόσο χώρους εργασίας 
διοικητικών λειτουργιών, όσο και χρήσεις γύρω από την τέχνη και τον πολιτισμό, με την 
σύμπραξη φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος.  
Η σύνθετη αυτή χρήση είναι μείζονος σημασίας, καθώς αποσκοπεί στην δημιουργία ενός πόλου 
έλξης για ανθρώπους κάθε ηλικίας και διαφορετικών ενδιαφερόντων, έναν χώρο δημιουργικό 
αλλά και παραγωγικό, που θα μένει ζωντανός πρωί βράδυ και θα εξελίσσεται ανάλογα με τις 
απαιτήσεις της εποχής και κυρίως των δημοτών που θα τον αξιοποιούν. Ένα κέλυφος δηλαδή, 
κοντά στο κέντρο της ιστορικής πόλης των Ιωαννίνων, το οποίο καλείται να εκπέμπει, μέσα από 
την αναβάθμιση και επανάχρηση του, μια θετική - σύγχρονη διάθεση στους καθημερινούς 
χρήστες και στους εφήμερους επισκέπτες του.     
 
Η πρόταση μας (αρχιτεκτονική προμελέτη) βασίζεται, στη φάση αυτή, στην άμεση χωροθέτηση 
του νέου κτηριολογικού προγράμματος στα εξεταζόμενα κτίσματα Ι / ΙΙ / ΙΙΙ / IV / V  
(διαγραμματικές κατόψεις - ζώνες χρήσης) σε σχέση με την αρχιτεκτονική διάταξη και τις 
ιστορικές φάσεις των κτισμάτων αυτών. Δεδομένου του υλικού που είχαμε στη διάθεση μας, ως 
υφιστάμενη κατάσταση θεωρήθηκε το υπόβαθρο της πρόταση της Ο.Α.140/2005. 
Όσον αφορά λοιπόν τους γενικούς στόχους της προμελέτης και σύμφωνα με την παλαιότερη 
πρόταση αποκατάστασης της Ο.Α. 140/2005, η οποία και ολοκληρώθηκε μερικώς,  
παρατηρούνται τα εξής: 
 
Α. Ολοκληρώνεται ο βασικός κυκλοφοριακός δακτύλιος του κτηρίου με την παραχώρηση σ’ 
αυτόν και στις θέσεις των πυρήνων κατακόρυφης κυκλοφορίας όλου του αναγκαίου χώρου, για 
να γίνεται αντιληπτή τόσο η συνέχεια της οριζόντιας κυκλοφορίας από τη μία πτέρυγα στην 
άλλη, όσο και η ύπαρξη του πυρήνα κατακόρυφης κυκλοφορίας. Επίσης τόσο η οριζόντια, 
όσο και η κατακόρυφη κυκλοφοριακή διάταξη έχουν λάβει υπ’ όψη τους, τις απαιτήσεις που 
απορρέουν από την μελέτη παθητικής πυροπραστασίας. 
Β. Κατασκευάζονται ασανσέρ στις θέσεις των κατακόρυφων πυρήνων.  
Γ. Κατασκευάζονται χώροι υγιεινής σε άμεση σχέση με τα κλιμακοστάσια και τα ασανσέρ, με 
επί πλέον κριτήριο την αυτονομία κάθε υπηρεσίας (πτέρυγας) ως προς το θέμα αυτό.  
Δ. Εγκαθίσταται νέο κυλικείο, στο απαιτούμενο μέγεθος, σε άμεση σχέση με την είσοδο, το 
αίθριο, την Αίθουσα Τελετών και τις βασικές κινήσεις προσπέλασης. Εάν κριθεί σκόπιμο, χώρος 
κυλικείου μπορεί να προκύψει και σε οποιοδήποτε άλλο όροφο ζητηθεί. 
 
Θα ακολουθηθούν λοιπόν οι γενικές εργασίες που περιγράφονται και στην Τ.Ε. της Ο.Α. 
140/2005 και οι οποίες σημειώνονται παρακάτω: 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
1. Αποξήλωση/Καθαίρεση όλων των εσωτερικών υπολειμμάτων τοιχοποιίας, χωρισμάτων, 
κουφωμάτων και όλων των κατεστραμμένων στοιχείων λοιπού εξοπλισμού. (π.χ. σώματα 
καλοριφέρ, ερμάρια, σωληνώσεις κλπ). 
Τα νέα εσωτερικά χωρίσματα, προτείνεται να κατασκευασθούν με τρία συστήματα: 
α. Τοίχοι από οπτόπλινθους. 
α1.  Μπατικοί στα χωρίσματα των πυροδιαμερισμάτων. 
α2. Δρομικοί στα χωρίσματα των WC και των άλλων βοηθητικών χώρων με πρεσαριστά 
κουφώματα. 
β. Απλά πετάσματα ξηράς δόμησης στους ήσσονος σημασίας χώρους των γραφείων. Τα 
κουφώματα θα είναι πρεσσαριστά, στις δε θέσεις προσπέλασης των πυροδιαμερισμάτων θα 
είναι πυράντοχα. 
γ. Βιομηχανικά συστήματα διαχωριστικών, όπου υπάρχουν ανάγκες χώρων εργασίας, 
συνάθροιση κοινού, απομόνωσης ή αυξημένες απαιτήσεις εμφάνισης και λειτουργίας. 
Τα νέα θερμαντικά συστήματα και σώματα περιγράφονται στην Η/Μ μελέτη. 
2. Καθαίρεση όσων από τους εξωτερικούς μπατικούς τοίχους είναι σε κατάσταση 
ακατάλληλη για επαναχρησιμοποίηση λόγω αστοχιών, ή όπου απαιτείται για την υλοποίηση 
των σχεδίων των όψεων. Οπού υπάρξει τέτοιου είδους αντικατάσταση ή όπου κατασκευασθούν 
εξ αρχής εξωτερικοί τοίχοι, αυτοί θα γίνουν με το ίδιο σύστημα κατασκευής. 
3. Καθαίρεση όλων των εξωτερικών υαλοστασίων. Τα νέα υαλοστάσια θα είναι από 
έγχρωμο αλουμίνιο, ηλεκτροστατικής βαφής, με διπλούς υαλοπίνακες, ενεργειακούς. Κρίνεται 
σκόπιμο να διατηρηθεί η υπάρχουσα μεταλλική κάσα, εφόσον δεν έχει διαβρωθεί, έτσι ώστε να 
χρησιμεύσει ως «ψευτόκασα», για να αποφευχθούν άσκοπες οικονομικές επιβαρύνσεις. Η 
αλλαγή κουφωμάτων και υαλοπινάκων θα βελτιώσει την ενεργειακή συμπεριφορά του 
κτιρίου και θα συμβάλει στην ενεργειακή αναβάθμισή του.  
4. Καθαίρεση των στεγών και αποξήλωση των επικαλύψεων των δωμάτων. Οι νέες στέγες 
διατηρούν την ίδια φόρμα και την ίδια τελική εμφάνιση. Ακολουθείται ενιαίο σύστημα 
κατασκευής, με φέροντα κατακόρυφα στοιχεία, τοίχους από οπτόπλινθους, ενώ τα οριζόντια 
κατασκευάζονται από ξύλινο σκελετό. Τόσο στις στέγες όσο και στα δώματα κατασκευάζεται 
συμβατική θερμομόνωση – στεγάνωση για βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς.  
5. Τα δάπεδα, διατηρούνται σε όσα τμήματα είναι σε καλή κατάσταση, αφού γίνουν εργασίες 
καθαρισμού και αποκατάστασης ενώ τα πλήρως κατεστραμμένα δάπεδα αφαιρούνται και 
προστίθενται νέα, ιδίων μορφολογικών στοιχείων (πχ. μωσαϊκό ή τσιμεντοειδές) αλλά 
καλύτερων και πιο σύγχρονων τεχνικών χαρακτηριστικών.  
6. Οι τοίχοι των χώρων υγιεινής επενδύονται με πλακίδια. 
7. Τα κιγκλιδώματα αποκαθιστώνται με νέα σιδερένια. 
8. Οι ψευδοροφές , σε όσους χώρους κριθεί απαραίτητο, κατασκευάζονται από γυψοσανίδα 
αναρτημένη μέσω μεταλλικού σκελετού από τις υπάρχουσες πλάκες μπετόν. 
 
 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
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Πέρα από τις Γενικές Εργασίες, που στοχεύουν στην αποκατάσταση του κτηριακού 
κελύφους, προτείνονται και κάποιες εργασίες-παρεμβάσεις που στόχο έχουν την ανάδειξη των 
μορφολογικών στοιχείων του κτηρίου και την αναβάθμιση της λειτουργίας του για τη νέα 
χρήση.  
 
Για την δημιουργία του πολιτιστικού πυρήνα που αναφέραμε, ήταν σκόπιμο το κτήριο να 
χωριστεί νοητά και λειτουργικά σε δύο ενότητες. Το Διοικητικό Κέντρο και το Πολιτιστικό 
Κέντρο. Ταυτόχρονα, τονίζεται η σχέση με το άμεσο περιβάλλον, (δασύλλιο – αίθριο), γι αυτό το 
λόγο, βασικό σημείο της πρότασης, είναι η εναλλαγή ανοιχτών και κλειστών χώρων κατά την 
κυκλοφορία στο κτήριο μέσα από το δίκτυο υπαίθριων και ημιυπαίθριων διαδρομών, καθώς και 
η δυναμική αξιοποίηση του αίθριου ως «κήπο» που μπορεί να λειτουργεί ως καθιστικός 
χώρος, χώρος περιπάτου, αλλά ταυτόχρονα να φιλοξενεί παράλληλες δράσεις.  
 
Ο σχεδιαστικός κάνναβος που χρησιμοποιήθηκε για την χωροθέτηση των λειτουργιών του 
νέου κτηριολογικού προγράμματος, ακολουθεί το σύστημα των πτερύγων της υφιστάμενης 
κατάστασης, κάθε πτέρυγα αποτελεί μία ανεξάρτητη λειτουργική ενότητα, με ξεχωριστή 
είσοδο/πρόσβαση, έτσι ώστε να διατηρείται η αίσθηση της απόλυτης λειτουργικής αυτονομίας. 
 
Η είσοδος στο κτιριακό σύνολο, γίνεται από την οδό Δόμπολη, μέσω ενός ημιυπαίθριου χώρου 
(κτήριο ΙΙΙ)  που λειτουργεί με τη μορφή στοάς, και ουσιαστικά αποτελεί την διασταύρωση όλων 
των λειτουργιών, καθώς σε κάθε κατεύθυνση βρίσκεται άλλη λειτουργική ενότητα. Από την 
είσοδο μπορεί κανείς να κατευθυνθεί είτε δεξιά στο διοικητικό κέντρο, είτε αριστερά στο 
πολιτιστικό κέντρο, είτε βόρεια στον «κήπο».  
 

Σκαρίφημα της εισόδου με τις ενδεικτικές κατευθύνσεις των λειτουργικών ενοτήτων.  
 
 
 
 
 
 
Στο Ισόγειο λοιπόν, στην Ανατολική πτέρυγα, αριστερά της εισόδου χωροθετείται η 
Πολιτιστική ενότητα του κτηρίου. Στο κτίριο ΙΙ, διαμορφώνεται μία αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων, η οποία λειτουργεί σαν πολυμορφικός χώρος που μπορεί να φιλοξενήσει παντός 
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είδους εκδηλώσεις κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα. Στη συνέχεια, στο κτίριο Ι 
τοποθετείται ο Χώρος Προβολής Μουσειακών Εκθεμάτων, διαμορφωμένος αμφιθεατρικά για 
να μπορεί να φιλοξενήσει δράσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα, ενώ παράλληλα, σε πατάρι που 
διαμορφώνεται σε ενδιάμεση στάθμη, διατηρεί εκθεσιακό χώρο μόνιμων εκθεμάτων. Στην 
ενότητα αυτή, συνίσταται η μουσειογραφική προσέγγιση του αντικειμένου μέσω 
μουσειολογικής μελέτης. Ο χώρος αυτός, διαθέτει ανεξάρτητη είσοδο επίσης από την οδό 
Δόμπολη, για να μπορεί να λειτουργεί και ανεξάρτητα από το ωράριο του κτηριακού συνόλου. 
Χώροι υγιεινής και κυλικείο συμπληρώνουν την κτηριακή αυτή ενότητα, σε άμεση επαφή με 
την είσοδο.  
Δεξιά της εισόδου, τοποθετείται ο κατακόρυφος άξονας επικοινωνίας του κτηρίου, καθώς και 
η είσοδος στην Διοικητική ενότητα.   
Στην Βόρεια Πτέρυγα, στο κτίριο IV, χωροθετείται μικρό ΚΕΠ για εξυπηρέτηση του κοινού, και 
η υπηρεσία της Κοινωνικής Προστασίας με τις αντίστοιχες θέσεις εργασίας και τους 
απαιτούμενους βοηθητικούς χώρους.  
Σκαρίφημα της κάτοψης Ισογείου 

 
 
 
 
Στον Ά Όροφο, στην Ανατολική πτέρυγα, στο κτίριο ΙΙ, χωροθετείται το Γραφείο Δημάρχου, 
και γύρω απ’ αυτό τόσο στο κτίριο ΙΙ όσο και στο κτίριο ΙΙΙ, οι Υπηρεσίες που Υπάγονται 
στον Δήμαρχο με τους αντίστοιχους βοηθητικούς χώρους. Στο κτίριο ΙΙ, τοποθετείται και το 
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Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Οργάνων, δίπλα από το Γραφείο Δημάρχου. Στο κτίριο Ι, 
τοποθετείται η υπηρεσία Προγραμματισμού και Πληροφορικής, ενώ στον ίδιο όροφο στην 
Βόρεια πτέρυγα, στο κτίριο IV, τοποθετείται η υπηρεσία του ΟΚΠΑΠΑ.  
 

Σκαρίφημα της κάτοψης Α’ Ορόφου 
 
 
Η επικοινωνία μεταξύ βόρειας , ανατολικής και δυτικής πτέρυγας, καθώς και μεταξύ των 
διαφορετικών κτηρίων, επιτυγχάνεται από μία συνεχόμενη ημιυπαίθρια διαδρομή όπως 
φαίνεται στο παραπάνω σκαρίφημα.  
 
Μετά τον Α’ όροφο, το κτήριο Ι & ΙΙ, διαθέτουν στέγη, επομένως οι υπόλοιπες υπηρεσίες 
χωροθετούνται στα κτήρια ΙΙΙ & ΙV.  
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Στον Β’ Όροφο, στο κτήριο ΙΙΙ, τοποθετείται η Πολεοδομία, ενώ στο κτήριο ΙV στη Βόρεια 
Πτέρυγα, βρίσκουμε τις Τεχνικές Υπηρεσίες με τους αντίστοιχους χώρους εργασίας και 
βοηθητικούς χώρους.  
 
Η πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες γίνεται είτε από το κλιμακοστάσιο του Ισογείου στην 
είσοδο, είτε από το κλιμακοστάσιο στο βόρειο τμήμα, του ευρύτερου κτιριακού συνόλου.   
 
 
 

 
Σκαρίφημα της κάτοψης Β’ Ορόφου 
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Στον Γ’ Όροφο, στο κτήριο ΙΙΙ, τοποθετούνται οι Διοικητικές Υπηρεσίες, ενώ στο κτήριο ΙV 
στη Βόρεια Πτέρυγα, βρίσκουμε τις Οικονομικές Υπηρεσίες με τους αντίστοιχους χώρους 
εργασίας και βοηθητικούς χώρους.  
 
 
 
 
 
 

Σκαρίφημα της κάτοψης Γ’ Ορόφου 
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Στον Δ’ Όροφο, αποκαθίσταται η στέγη με συνδυασμό επεμβάσεων στην υφιστάμενη και νέας 
κατασκευής, και χωροθετείται στο κτίριο ΙΙΙ ο χώρος του Αρχείου, ενώ στο κτήριο ΙV η 
υπηρεσία της Διεύθυνσης Παιδείας & Σχολικών Επιτροπών.  
 

 
 Σκαρίφημα της κάτοψης Δ’ Ορόφου 
 
 
 
 
 
Αναφέρθηκε ήδη, πως όλες οι επεμβάσεις του κελύφους έχουν ως στόχο, τόσο την ανάδειξη 
των μορφολογικών χαρακτηριστικών του κτηρίου και την αποκατάσταση του, όσο και την 
βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς του.  
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Για την αναβάθμιση της λειτουργίας και των συνθηκών 
άνεσης του κτηρίου με βάση και τη νέα χρήση, προτείνεται 
η χωροθέτηση μιας νέας κατασκευής, στο εσωτερικό 
της βόρειας πτέρυγας, από την πλευρά του αιθρίου, με τη 
μορφή μιας ένθετης όψης, ενός διπλού κελύφους.  
Η σύνθεση αυτή (εξώστη με σκίαστρα) που θα μελετηθεί 
στο στάδιο της οριστικής μελέτης και τη μελέτης 
εφαρμογής, θα εξελίσσεται στους ορόφους της πτέρυγας 
αυτής (εκτός του Δ΄ ορόφου) και θα συνεχίζει στον 
Α΄όροφο της Ανατολικής όψης, δημιουργώντας και εξώστη 
για τον Β΄όροφο της ανατολικής πτέρυγας. 
Η νέα αυτή κατασκευή, προτείνεται αφενός, για να 
συμπληρώσει το δίκτυο των ημιυπαίθριων διαδρομών 
κατά μήκος του κτηρίου και αφετέρου για να δώσει σε όλες 
τις θέσεις εργασίας της βόρειας πτέρυγας, μία άμεση 
πρόσβαση στον εξωτερικό χώρο, σε έναν εξώστη που 
διατρέχει όλη την εσωτερική όψη και ενώνεται με τους 
ημιυπαίθριους χώρους του κτηρίου ΙΙΙ και V.  
 
Προτείνεται η επένδυση του εξώστη αυτού με σκίαστρα ή οποιασδήποτε άλλης μορφής 
διάτρητη επιφάνεια, έτσι ώστε να προσαρμόζεται ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες και 
να συμβάλει στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου, αλλά και να δίνει μία πολυπλοκότητα 
στην όψη, ένα χαρακτηριστικό μορφολογικό στοιχείο που θα μπορούσαμε να συναντήσουμε 
και σε οποιαδήποτε επέμβαση γίνει σε οποιαδήποτε άλλη όψη, έτσι ώστε να αποτελεί την 
επόμενη φάση του κτηρίου.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνες Αναφοράς για την ένθετη κατασκευή στην εσωτερική όψη της βόρειας πτέρυγας, κτήριο 
ΙV 
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Το αίθριο, διαμορφώνεται ως ο «κήπος» του κτηριακού συνόλου. Ουσιαστικά θα αποτελεί έναν 
χώρο πρασίνου σε άμεση γειτνίαση με το φυσικό πράσινο (δασύλλιο) ενισχύοντας τη σχέση 
φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος.  Ο κήπος αυτός θα αποτελεί έναν καθιστικό χώρο, με 
φυτεύσεις, αστικό εξοπλισμό και διαδρομές περιπάτου. Ταυτόχρονα, θα αποτελεί και έναν 
δυναμικό χώρο που σε συνδυασμό με την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και τις λειτουργίες των 
μουσειακών εκθεμάτων θα μπορεί να φιλοξενεί παράλληλες δράσεις, να μετατρέπεται σε 
χώρο υπαίθριων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, σε υπαίθριο εκθεσιακό χώρο, καθώς και σε 
χώρο εκτόνωσης των προγραμμάτων και εκδηλώσεων της Πολιτιστικής ενότητας του 
κτηρίου.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνες Αναφοράς για την αξιοποίηση του αίθριου 
 
Για την καλύτερη αξιοποίηση του αιθρίου, και σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή, κατά τη 
φάση της οριστικής μελέτης και της μελέτης εφαρμογής συνίσταται η Μελέτη Διαμορφώσεων, 
Περιβάλλοντα Χώρου & Πρασίνου. 
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Όσων αφορά στις όψεις του κτηρίου, διατηρείται η μορφολογία της τελευταίας φάσης, 
ακολουθούνται οι βασικές γραμμές των κουφωμάτων, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις όπως η 
ανατολική όψη τα ανοίγματα προσαρμόζονται στη νέα χρήση. Σε γενικές γραμμές, 
διατηρείται η αναλογία συμπαγούς και διάφανης επιφάνειας, πάλι στη λογική του συνδυασμού 
φυσικού/δομημένου υλικού, φυσικού/τεχνητού φωτισμού.   
Για τα τελειώματα προτείνονται επιχρίσματα λείου σοβά.  
 
Οι χρωματισμοί, ακολουθούν τους αρχικούς τόνους του κτηρίου 
(ώχρα, μπεζ, ανοιχτό κίτρινο) αλλά η τελική επιφάνεια θα 
αποφασιστεί στη φάση της οριστικής μελέτης.  
 
Η νέα – ένθετη όψη θα μπορούσε σε συνδυασμό με τη λειτουργία 
του αιθρίου, να αποτελέσει και μία ξεχωριστή δραστηριότητα 
αναρρίχησης, ανάλογα με το πρόγραμμα δράσεων που θα γίνονται 
στον εξωτερικό και ευρύτερο χώρο.  
 
 
Εικόνα αναφοράς για αξιοποίηση μέρους της νέας ένθετης όψης 
 
 
 
 
Για την εύρυθμη λειτουργία των διαφορετικών ενοτήτων του κτηριακού συνόλου καθώς και του 
αίθριου, συνίσταται η αξιοποίηση του Υπογείου, για όλες τις επιπρόσθετες ανάγκες του 
κτηρίου όπως τις εγκαταστάσεις όλων των Η/Μ συστημάτων. Τόσο για τις ανάγκες 
προσαρμογής του κτηρίου στη νέα χρήση, όσο και για τις ανάγκες παθητικής πυροπροστασίας, 
συνίσταται η επέκταση του υπογείου προς τα κτίρια ΙΙ & Ι, και την δημιουργία cour anglais.  
 
Τέλος, η ανάγκη απόδοσης του κτηριακού συνόλου στην πόλη και στον άνθρωπο απαιτεί 
την διασφάλιση του ότι ο ευρύτερος περιβάλλων χώρος και οι χώροι πρασίνου και περιπάτου 
δεν θα καταληφθούν από σταθμευμένα οχήματα.  
Η πρόσβαση του αυτοκινήτου θα επιτρέπεται περιμετρικά μόνο για στάση μπροστά από τις 
υπηρεσίες και όχι για στάθμευση 
Για την κάλυψη των αναγκών στάθμευσης, προτείνεται η ενδεχόμενη επέκταση των 
υπογείων σε 2ο ή και 3ο επίπεδο, κάτι που πρέπει να διερευνηθεί σε επόμενο στάδιο.  
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4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Αντικείμενο 
  
Η παρούσα προμελέτη αναφέρεται στις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις του 
έργου: ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΔΟΜΠΟΛΗ» (πρώην Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ), ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ και περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες εγκαταστάσεις για την 
λειτουργία του.  
Πρόκειται για μέρος του κτηριακού συγκροτήματος που βρίσκεται στην εν λόγω θέση, και έχουν 
κατασκευαστεί μόνο τα στοιχεία φέροντος οργανισμού.  
Αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο,  α’ όροφο, β’ όροφο, γ’ όροφο, δ’ όροφο και θα χρησιμοποιηθεί 
για υπηρεσίες του Δήμου Ιωαννιτών.   
 
Κατά τη φάση της εκπόνησης της οριστικής μελέτης και της μελέτης εφαρμογής θα συνταχθεί η 
Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 
Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (Κ.Εν.Α.Κ).  
 
Στη προμελέτη των Η/Μ εγκαταστάσεων του κτιρίου κατατίθενται οι προτάσεις των 
προβλεπόμενων εγκαταστάσεων με την αιτιολόγηση των αντίστοιχων επιλογών.  
Στις προτάσεις περιλαμβάνονται οι εξής επί μέρους εγκαταστάσεις: 
- Υδραυλικές (ύδρευση,  αποχέτευση ακαθάρτων και ομβρίων) 
- Πυροπροστασίας (Πυρόσβεση – Πυρανίχνευση) 
- Κλιματισμού (Ψύξη, Μηχανικός Αερισμός) 
- Κεντρικής Θέρμανσης 
- Υδραυλικού Ανελκυστήρα 
- Ηλεκτρικών Ισχυρών Ρευμάτων (συμπεριλαμβανομένης της γείωσης) 
- Ηλεκτρικών Ασθενών Ρευμάτων (Τηλεφώνων / Data, TV,  Κάμερες, Συστήματα ασφαλείας). 
- Αντικεραυνικής Προστασίας 
 
Στην παρακάτω τεχνική έκθεση περιλαμβάνονται τα συστήματα κάθε εγκατάστασης σε γενικές 
γραμμές και η τεκμηρίωση της. 
  
Κριτήρια σχεδιασμού 
 Πέραν των κανονισμών επί πλέον κριτήρια για τον σχεδιασμό των Η/Μ εγκαταστάσεων είναι: 
• οι απαιτήσεις λειτουργίας του κτιρίου 
• η κεντρική τροφοδοσία από τα μηχανοστάσια - ηλεκτροστάσια 
• η δυνατότητα ανεξάρτητων λειτουργιών των διαφόρων τμημάτων και η προσαρμογή τους 
σε εναλλακτικές χρήσεις  
• η ασφάλεια προσώπων, προσωπικού, εξοπλισμού 
• η αξιοπιστία και η ελαχιστοποίηση βλαβών 
• η εύκολη συντήρηση και η επισκεψιμότητα των εγκαταστάσεων 
• το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας  
• η δυνατότητα επεκτάσεων. 
• η εξοικονόμηση ενέργειας και η προστασία του περιβάλλοντος. 
 
 
 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
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 Πηγές ενέργειας - παροχές - απορροές 
  
Σαν πηγές ενέργειας θα χρησιμοποιηθούν:  
α) Η ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο μέσης τάσης του ΔΕΔΔHE 
β) Η παροχή νερού που θα γίνει από το δίκτυο πόλης  
γ) Τα λύματα θα οδηγούνται στο δίκτυο πόλης στον παρακείμενο δρόμο. 
δ) Τηλεφωνία από τον ΟΤΕ ή οποιονδήποτε πάροχο σταθερής τηλεφωνίας επιλεχθεί. 
  
Κεντρικοί ηλεκτρο - μηχανολογικοί χώροι  
  
Στο υπόγειο του κτιρίου προβλέπεται ανεξάρτητος χώρος, για την διαμόρφωση ιδιωτικού 
υποσταθμού μέσης / χαμηλής τάσης και UPS. 
Επίσης στο υπόγειο του κτιρίου θα διατεθεί χώρος για την εγκατάσταση των δύο (2) Κεντρικών 
Κλιματιστικών Μονάδων Αερισμού του κτιρίου. 
Στο υπόγειο του κτιρίου, θα εγκατασταθεί το πυροσβεστικό συγκρότημα και η δεξαμενή νερού 
πυρόσβεσης.  
Στο ισόγειο του κτιρίου θα υπάρξει χώρος για θέση φύλαξης. 
Στον Β’ όροφο, θα διαμορφωθεί χώρος Control Room, για την εγκατάσταση του εξοπλισμού 
Τηλεφώνων – Data, μεγαφώνων και CCTV. 
 
Στο Δώμα του κτηρίου θα εγκατασταθούν εξωτερικές μονάδες κλιματισμού, και η κεραία 
Τηλεόρασης.  
 
Γενικές Παρατηρήσεις 
• Η είσοδος των δικτύων – παροχών στο κτίριο γίνεται κατά κύριο λόγο από τον περιβάλλοντα 
χώρο και από διελεύσεις που δεν επιβαρύνουν την αρχιτεκτονική του κτιρίου. 
• Η όδευση των δικτύων μέσα στους ορόφους γίνεται εντοιχισμένα είτε ενδοδαπέδια είτε 
εντός των ψευδοροφών. 
• Κλιματισμός προβλέπεται στο σύνολο των γραφειακών χώρων. 
• Κλιματισμός προβλέπεται στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και στους μουσειακούς 
χώρους. 
• Ο φωτισμός θα γίνεται με φωτιστικά σώματα τύπου led για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας.  
Κανονισμοί 
Γενικά όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στις ηλεκτρικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις θα 
πρέπει να πληρούν τους ισχύοντες αντίστοιχους Κανονισμούς του Ελληνικού Δημοσίου (και 
εκείνους της ΔΕΗ, ΟΤΕ και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας), συμπληρωμένους με τους Γερμανικούς 
(VDΕ/DΙΝ) και άλλους Κανονισμούς διεθνούς κύρους, και όπως πιο συγκεκριμένα αναφέρεται στα 
αντίστοιχα κεφάλαια των Προδιαγραφών.  
 
Ειδικότερα για τα υλικά και την μεθοδολογία κατασκευής των εγκαταστάσεων ισχύουν οι Εθνικές 
Τεχνικές Προδιαγραφές σύμφωνα με τους πιο κάτω σχετικούς ΕΛΟΤ. 
 
1.Συστήματα κτηριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες με ραφή. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-
01-01-00. 
2.Συστήματα κτηριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-01-02-00. 
3. Συστήματα κτηριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλκοσωλήνες. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-03-00. 
4. Συστήματα κτηριακών σωληνώσεων υπό πίεση με σωλήνες πολυπροπυλενίου. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-
01-04-01. 
5. Συστήματα κτηριακών σωληνώσεων υπό πίεση με εύκαμπτους ενισχυμένους πλαστικούς 
σωλήνες. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-04-02. 
6. Συστήματα κτηριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένους με ραφή. 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-05-00. 
7. Συστήματα κτηριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένους άνευ ραφής. 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-06-00. 
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8. Συστήματα κτηριακών σωληνώσεων με ευθύγραμμους πλαστικούς σωλήνες ελεύθερης ροής. 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-02-01-01. 
9. Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων οικιακών υγρών αποβλήτων. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-01-01. 
10. Υδραυλικοί Υποδοχείς Κοινοί. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-03-01 
11. Υδραυλικοί Υποδοχείς Ατόμων με Μειωμένη Κινητικότητα (ΑΜΚ). ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-03-02. 
12. Βοηθητικός εξοπλισμός χώρων υγιεινής. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-03-03 
13. Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου με οσμοπαγίδα. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-04-01 
14. Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου χωρίς οσμοπαγίδα. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-04-02 
15. Φρεάτια δικτύων αποχέτευσης εκτός κτηρίου (ανοικτής ροής). ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-05-01 
16. Στόμια ελέγχου - καθαρισμού σωληνώσεων αποχέτευσης κτηρίων, εντός ή εκτός φρεατίου. 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-05-02 
17. Πυροσβεστικές φωλεές. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-01-01:2009. 
18. Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως και διοξειδίου του άνθρακα. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-06-01 
19. Αυτοδιεγειρόμενοι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-07-01 
20. Πυροσβεστικοί σταθμοί. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-08-00 
21. Δίκτυα αεραγωγών με μεταλλικά φύλλα.ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-07-01-01 
22. Μονώσεις αεραγωγών με υαλοβάμβακα ή πετροβάμβακα. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-07-02-019. 
23. Μονώσεις αεραγωγών με αφρώδη ελαστομερή υλικά. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-07-02-02. 
24. Εγκατάσταση Χαλυβδίνων Λεβήτων. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-02-00. 
25. Χαλύβδινες σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-01. 
26. Πλαστικές σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-02. 
27. Εσχάρες και σκάλες καλωδίων. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-03. 
28. Πλαστικά κανάλια καλωδίων. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-06. 
29. Αγωγοί- καλώδια διανομής ενέργειας. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01. 
30. Συστήματα αδιάλειπτης ηλεκτρικής παροχής (UPS). ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-23-05-00 
31. Συλλεκτήριο σύστημα συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας. 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-01-00. 
32. Αγωγοί καθόδου συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας. 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-02-00. 
33. Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-08-01-00 
 
   
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ και ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. 
 
Υδροδότηση. 
  
Η εξυπηρέτηση των αναγκών του κτιρίου σε κρύο πόσιμο νερό θα γίνει από το δίκτυο ύδρευσης της 
πόλης.  
  
Αποχέτευση. 
  
Τα λύματα με βαρύτητα οδηγούνται μέσω εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου και του 
μηχανοσίφωνα στο δίκτυο της πόλης που βρίσκεται στον παρακείμενο δρόμο του οικοπέδου. 
 
Λόγω των κλίσεων που υπάρχουν στο οικόπεδο η συνολική ποσότητα των ομβρίων υδάτων θα 
οδηγείται στον περιβάλλοντα χώρο και από εκεί στο ρείθρο του πεζοδρομίου του παρακείμενου 
δρόμου.  
  
Ηλεκτροδότηση. 
  
Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του κτιρίου θα τροφοδοτηθούν από το δίκτυο Μέσης Τάσης της 
ΔΕΔΔΗΕ της περιοχής και απαιτείται η κατασκευή ηλεκτρικού Υποσταθμού Μέσης Τάσης. 
 
Εγκαταστάσεις τηλεφώνων. 
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Οι εγκαταστάσεις τηλεφώνων του κτιρίου, θα τροφοδοτηθούν από το κεντρικό δίκτυο του ΟΤΕ, ή 
οποιονδήποτε πάροχο σταθερής τηλεφωνίας επιλεχθεί. 
 
Κλιματολογικά στοιχεία. 
  
Τα απαιτούμενα για τη σύνταξη των μελετών θέρμανσης, κλιματισμού και αερισμού κλιματολογικά 
και λοιπά στοιχεία  λαμβάνονται από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2425/86, τον Κ.Εν.Α.Κ τις Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-
1/2017, 20701-2/2017, 20701-3/2017 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. 
  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ 
  
Γενικά. 
  
Στο κτίριο Δημοτικών Υπηρεσιών, προβλέπεται κλιματισμός όλων των χώρων εκτός των 
μηχανοστασίων.  
Δεδομένου ότι το κτήριο έχει σαν κύριες χρήσεις γραφεία, Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, 
αμφιθέατρο και μουσειακός χώρος και αρχεία προβλέπεται κλιματισμός σε όλους τους χώρους. 
Μηχανικός Αερισμός προβλέπεται σε όλους τους χώρους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΤΟΤΕΕ 
20701/1.  
Τονίζεται ότι δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην ευκολία συντήρησης, την αθόρυβη και οικονομική 
λειτουργία, την αξιοπιστία καθώς και στην ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων. 
Κανονισμοί - Βιβλιογραφία. 
  
Οι εγκαταστάσεις κλιματισμού (θέρμανση - ψύξη), θα μελετηθούν και θα κατασκευαστούν 
σύμφωνα με τους παρακάτω κανονισμούς: 
α) ΤΟΤΕΕ 2425/86 περί «Στοιχείων υπολογισμού φορτίων κλιματισμού κτιριακών χώρων». 
β) ΤΟΤΕΕ 2423/86 «Κλιματισμός κτιριακών χώρων». 
γ) ΤΟΤΕΕ 2421/86 Μέρος 1 «Δίκτυα διανομής ζεστού νερού για θέρμανση κτιριακών χώρων». 
δ) ΤΟΤΕΕ 2421/86 Μέρος 2 «Λεβητοστάσια παραγωγής ζεστού νερού για θέρμανση κτιριακών 
χώρων». 
ε) Ν4067/2012: Νέος Οικοδομικός Κανονισμός- 3η Αναθεωρημένη Έκδοση 2020 του Κτιριοδομικού 
Κανονισμού 
στ) Πρότυπο του ΕΛΟΤ HD384. 
ζ) Κανονισμοί διαφόρων Ειδικών Κατασκευών (προκειμένου για χώρους ειδικών χρήσεων). 
η) Κ.Εν.Α.Κ. (Φ.Ε.Κ. 407/09-04-2010) και οι Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017, Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-2/2017, 
Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-3/2017, Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-4/2017 . 
θ) Ελληνικά Πρότυπα ΕΛΟΤ: 234, 235, 276,  350, 351, 352, 386, 447, 525, 810. Ειδικά για τον 
Κλιματισμό-Αερισμό θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι τυποποιήσεις VDE, DIN, BS, ISO, NEMA. 
ι) Μέθοδος κατά ΕΛΟΤ EΝISO 12831 για υπολογισμό θερμικών απωλειών. 
Κ) Για τα υλικά και την μεθοδολογία κατασκευής των εγκαταστάσεων ισχύουν οι Εθνικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές σύμφωνα με τους πιο κάτω σχετικούς ΕΛΟΤ όπως ισχύουν σήμερα μετά τις 
τελευταίες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις τους. 
κ1.Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες με ραφή. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-
01-01-00. 
κ2. Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλκοσωλήνες. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-03-00. 
κ3. Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με σωλήνες πολυπροπυλενίου. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-01-04-01. 
κ4. Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με εύκαμπτους ενισχυμένους πλαστικούς 
σωλήνες. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-04-02. 
κ5. Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένους άνευ 
ραφής. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-06-00. 
κ6. Δίκτυα αεραγωγών με μεταλλικά φύλλα. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-07-01-01  
κ7. Μονώσεις αεραγωγών με υαλοβάμβακα ή πετροβάμβακα. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-07-02-01. 
κ8. Μονώσεις αεραγωγών με αφρώδη ελαστομερή υλικά. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-07-02-02. 
   
Παραδοχές - Μέθοδοι και στοιχεία υπολογισμών. 
 
Τα ψυκτικά φορτία και οι θερμικές απώλειες έγινε με εκτίμηση της κατανάλωσης με βάση τον όγκο 
των χώρων και με κατανάλωση ανά μονάδα όγκου. 
  
Εσωτερικές συνθήκες 
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Θερμοκρασίες ξηρού θερμομέτρου (0C) 
        Καλοκαίρι  Χειμώνας 
                                       26 ΟC     22 ΟC 
              
Σχετική υγρασία      
        Καλοκαίρι  Χειμώνας 
                                                  45 %     35 % 
  
 
Ως εξωτερικές συνθήκες για τους υπολογισμούς της μελέτης θα ληφθούν για τα Ιωάννινα: 
  
α) Χειμώνας: Οι συνθήκες σχεδιασμού για 1% είναι  -4.5ΟC DB, -6.3ΟC MCWB και σχετική υγρασία 
61%.  
     
β) Καλοκαίρι: Οι συνθήκες σχεδιασμού είναι  34.5ΟC DB, 21,2ΟC MCWB , Μέση ημερήσια διακύμανση 
DR=15,9OC και σχετική υγρασία 30,1%. 
 
Τα Ιωάννινα βρίσκονται στη ζώνη Γ σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 20701/1/2017 
  
 Κατά τη φάση της οριστικής μελέτης θα εκπονηθεί η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης που θα 
προβλέψει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την κατάταξη του κτιρίου σε κατηγορία Α. 
 
Περιγραφή εγκαταστάσεων. 
  
3.1.4.1. Κλιματισμός χώρων. 
  
Κλιματισμός προβλέπεται στους χώρους κύριας χρήσης του κτηρίου, οι οποίοι αναφέρονται στην 
παράγραφο 3.1.3 της παρούσης. 
Στους χώρους γραφείων προβλέπεται η εγκατάσταση μονάδων τύπου VRF για την κάλυψη των 
αναγκών σε ψύξη και θέρμανση.  
Θα εγκατασταθούν έξι (6) εξωτερικές μονάδες 22HP και τρείς (3) μονάδες 16 HP.  
Θα είναι τεχνολογίας Inverter, θα χρησιμοποιεί ψυκτικό μέσο R410A, με υψηλό EER(>3,5 και θα 
είναι ενεργειακής κλάσης Α (κατ’ ελάχιστον).  
Εσωτερικά προβλέπεται να εγκατασταθούν μονάδες τύπου «Κασέτα Ψευδοροφής» ή/και FCU 
δαπέδου. 
Στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων και των χώρο μουσειακών εκθεμάτων, πρόκειται να 
εγκατασταθούν Αερόψυκτες αντλίας θερμότητας τύπου  Roof Top ψύξης – θέρμανσης, με 
ενσωματωμένο εναλλάκτη αέρα, που  θα εγκατασταθεί στο δώμα του κτιρίου. 
Στο Control Room και στη θέση του φύλακα θα χρησιμοποιηθούν split units για την θέρμανση και 
ψύξη του χώρου. 
 
3.1.4.2 Μηχανικός Αερισμός. 
 
Σύμφωνα με τον Κ.Εν.Α.Κ όλα τα κτίρια του τριτογενούς τομέα απαιτούν σύστημα Μηχανικού 
Αερισμού με σύστημα ανάκτησης θερμότητας τουλάχιστον 73%.  
Για τον Μηχανικό αερισμό των γραφείων του κτιρίου προβλέπονται κεντρικές κλιματιστικές 
μονάδες, με ανεμιστήρες, στοιχείο DX και εναλλάκτη αέρα-αέρα.  
 
Ο χειρισμός των εναλλακτών θα έχει την δυνατότητα λειτουργίας αυτόματα ή χειροκίνητα. Σε κάθε 
χώρο τοποθετούνται κατάλληλοι αισθητήρες CO2 οι οποίοι δίνουν εντολή για την εκκίνηση των 
ανεμιστήρων.  
 
Οι απαιτήσεις για την σχεδίαση - διαστασιολόγηση του συστήματος θα συμφωνούν με τις 
προβλέψεις της ΤΟΤΕΕ 20701-1 20701-2017. 
 
3.1.4.3 Στόμια  προσαγωγής/ επιστροφής τοίχου 
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Τα στόμια προσαγωγής προτείνεται να είναι ορθογωνικού σχήματος εξ ολοκλήρου από αλουμίνιο, 
με δυνατότητα να έχουν μια ή δυο σειρές ευθύγραμμων κινητών πτερυγίων και ρυθμιζόμενο 
διάφραγμα, θα είναι δε κατάλληλα για τοποθέτηση επί κατακόρυφων οικοδομικών στοιχείων, ή 
πάνω στους αεραγωγούς. 
 
3.1.4.4 Στόμια  προσαγωγής/ επιστροφής ψευδοροφής 
 
Τα στόμια προσαγωγής είναι τετραγωνικού σχήματος εξ ολοκλήρου από αλουμίνιο, τεσσάρων 
διευθύνσεων και ρυθμιζόμενο διάφραγμα, θα είναι δε κατάλληλα για τοποθέτηση επί οριζόντιων 
οικοδομικών στοιχείων – ψευδοροφές ή πάνω στους αεραγωγούς. 
 
3.1.4.5 Αεραγωγοί από γαλβανισμένο σιδηροέλασμα 
Στις κατασκευές από γαλβανισμένο σιδηροέλασμα η σύνδεση μεταξύ τους θα γίνεται με αναδίπλωση 
(θηλύκωμα) για πάχος ελασμάτων μέχρι 1.5 mm. 
 
3.1.4.5 Μονώσεις αεραγωγών 
Οι αεραγωγοί διανομής θα διαθέτουν θερμομόνωση με αγωγιμότητα θερμομονωτικού υλικού 
λ=0,040W/(mK) και πάχος θερμομόνωσης 40mm. Στα τμήματα των αεραγωγών που οδεύουν στο 
ύπαιθρο η μόνωση θα φέρει επικάλυψη με φύλλα αλουμινίου 
 
3.1.4.6 Θόρυβοι 
 
Με στόχο την αντιμετώπιση των θορύβων στους εξαεριστήρες, ανεμιστήρες κλπ., αλλά και γενικά 
από το σύνολο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, θα πρέπει να ληφθούν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε η στάθμη θορύβου μέσα στους κύριους χώρους του κτιρίου να μην 
ξεπερνά την καμπύλη αναφοράς NR30 (κατά ISO και ΕΛΟΤ 360).  
Θα ληφθεί πρόνοια για την αποφυγή ενοχλητικών ρευμάτων, τη σωστή σάρωση του χώρου και την 
τήρηση της ηχητικής στάθμης κάτω από 40db (Α) σε όλους τους χώρους του κτιρίου. Για τον έλεγχο 
του θορύβου γίνεται κατάλληλη διαστασιολόγηση των αεραγωγών και επιλογή στομίων με κριτήριο 
θορύβου. 
 Ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί στα θέματα ηχομόνωσης των μηχανολογικών εγκαταστάσεων που θα 
τοποθετηθούν. Ο θόρυβος από τις εγκαταστάσεις κλιματισμού αερισμού αντιμετωπίζεται:  
• Διατηρείται η ταχύτητα του αέρα μέσα στα συγκεκριμένα όρια.  
• Όλες οι σωληνώσεις και αεραγωγοί που συνδέονται με συγκροτήματα που έχουν 
αντικραδασμική έδραση, θα συνδέονται με αυτά μέσω ειδικών αντικραδασμικών-διαστολικών 
διατάξεων. Εφ’ όσον απαιτείται οι σωληνώσεις θα αναρτώνται με ελαστικό τρόπο. 
 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ 
Όπως έχει προαναφερθεί οι εξωτερικές μονάδες κλιματισμού προβλέπεται να εγκατασταθούν στο 
Δώμα του κτηρίου. Τα συμπυκνώματα αυτών θα οδεύουν ελεύθερα από το δώμα στις κατακόρυφες 
στήλες του δικτύου ομβρίων υδάτων.  
Οι εσωτερικές μονάδες και οι εναλλάκτες αέρα αέρα αποχετεύουν κατά περίπτωση είτε στο δίκτυο 
ακαθάρτων είτε στο δίκτυο ομβρίων. Όπου είναι εφικτό προτιμάται η χρήση του δικτύου ομβρίων 
για λόγους υγιεινής και αποφόρτισης του δικτύου αποχέτευσης. 
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
  
Κανονισμοί - Βιβλιογραφία 
Για την εκπόνηση της μελέτης ύδρευσης έγινε χρήση των κάτωθι κανονισμών και βιβλιογραφίας: 
1. ΤΟΤΕΕ 2411/86 για τις «Εγκαταστάσεις σε κτήρια και οικόπεδα: Διανομή κρύου-ζεστού 
νερού». 
2. Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός. 
3. Κτιριοδομικός Κανονισμός ΦΕΚ Δ.59/3.2.89. 
4. ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017, ΤΟΤΕΕ 20701-2/2017, ΤΟΤΕΕ 20701-3/2010. 
5. K. Schulz «Οικιακές εγκαταστάσεις υγιεινής». 
6. Συστήματα κτηριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλκοσωλήνες. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-03-
00. 
7. Συστήματα κτηριακών σωληνώσεων υπό πίεση με σωλήνες πολυπροπυλενίου. ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501-04-01-04-01. 
8. Συστήματα κτηριακών σωληνώσεων υπό πίεση με εύκαμπτους ενισχυμένους πλαστικούς 
σωλήνες. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-04-02. 
9. Συστήματα κτηριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένους με 
ραφή. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-05-00. 
10. Συστήματα κτηριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένους άνευ 
ραφής. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-06-00. 
11. Απαιτήσεις της Υπηρεσίας. 
  
ΓΕΝΙΚΑ 
Η εγκατάσταση των ειδών υγιεινής και του δικτύου των σωληνώσεων θα εκτελεσθεί σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ισχύοντα "Κανονισμού Εσωτερικών Υδραυλικών εγκαταστάσεων" του ελληνικού 
κράτους, τις υποδείξεις του κατασκευαστή και της επιβλέψεως, καθώς επίσης και τους κανόνες της 
τεχνικής και της εμπειρίας, με τις μικρότερες δυνατές φθορές των δομικών στοιχείων του κτιρίου 
και με πολύ επιμελημένη δουλειά.  
Η εγκατάσταση ύδρευσης περιλαμβάνει: 
- την σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης της πόλης. 
- το γενικό δίκτυο παροχής. 
- το σύστημα παραγωγής ζεστού νερού (Τοπικοί ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες). 
- το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης για την τροφοδοσία με κρύο και ζεστό νερό όλων των υποδοχέων. 
- τα είδη υγιεινής και κρουνοποιίας. 
- την παροχή στο δίκτυο πυρόσβεσης. 
Ο υπολογισμός της παροχής αιχμής θα γίνει με βάση τα στοιχεία του πίνακα για κατηγορία κτηρίων 
Γραφεία.  
Ο υπολογισμός για τις ανάγκες σε Ζεστό Νερό Χρήσης (Ζ.Ν.Χ.) θα γίνει σύμφωνα με τον Κ.Εν.Α.Κ  και 
την ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017.   
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ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ – ΟΜΒΡΙΩΝ 
  
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Για την εκπόνηση της μελέτης αποχέτευσης έγινε χρήση της κάτωθι βιβλιογραφίας: 
α) Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2412/86 "Εγκαταστάσεις σε κτήρια και οικόπεδα: Αποχετεύσεις" 
β) Υγειονομική διάταξη Υ.Α. Ειβ. 221/1965 "Συνδέσεις Αποχετεύσεων Οικοδομών - Κατασκευή 
Αποχωρητηρίων - Βόθρων - Διάθεση Λυμάτων και Βιομηχανικών Αποβλήτων . 
γ) Στο άρθρο 26 του Κτιριοδομικού Κανονισμού 
δ) Το Π.Δ. 38/91 
ε)Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές  
ε1. Συστήματα κτηριακών σωληνώσεων με ευθύγραμμους πλαστικούς σωλήνες ελεύθερης ροής. 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-02-01-01. 
ε2. Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων οικιακών υγρών αποβλήτων. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-01-01. 
ε3. Υδραυλικοί Υποδοχείς Κοινοί. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-03-01:2009.  
ε4. Υδραυλικοί Υποδοχείς Ατόμων με Μειωμένη Κινητικότητα (ΑΜΚ). ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-03-
02:2009. 
ε5. Βοηθητικός εξοπλισμός χώρων υγιεινής. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-03-03:2009. 
ε6. Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου με οσμοπαγίδα. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-04-01:2009. 
ε7. Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου χωρίς οσμοπαγίδα. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-04-02:2009. 
ε8. Φρεάτια δικτύων αποχέτευσης εκτός κτηρίου (ανοικτής ροής). ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-05-
01:2009. 
ε9. Στόμια ελέγχου - καθαρισμού σωληνώσεων αποχέτευσης κτηρίων, εντός ή εκτός φρεατίου. ΕΛΟΤ 
ΤΠ 1501-04-04-05-02:2009. 
στ) Απαιτήσεις της Υπηρεσίας. 
 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
Η εγκατάσταση των ειδών υγιεινής και του δικτύου των σωληνώσεων θα εκτελεσθεί σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ισχύοντα "Κανονισμού Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων" του ελληνικού 
κράτους, τις υποδείξεις του κατασκευαστή και της επιβλέψεως, καθώς επίσης και τους κανόνες της 
τεχνικής και της εμπειρίας, με τις μικρότερες δυνατές φθορές των δομικών στοιχείων του κτιρίου 
και με πολύ επιμελημένη δουλειά. Οι διατρήσεις πλακών, τοίχων και τυχόν λοιπόν φερόντων 
στοιχείων του κτιρίου για την τοποθέτηση υδραυλικών υποδοχέων ή διέλευσης σωληνώσεων θα 
εκτελούνται μετά από έγκριση της επιβλέψεως. 
Οι κανονισμοί με τους οποίους πρέπει να συμφωνούν τα τεχνικά στοιχεία των μηχανημάτων, 
συσκευών και υλικών των διαφόρων εγκαταστάσεων, αναφέρονται στην τεχνική  έκθεση  και  στις  
επιμέρους  προδιαγραφές  των  υλικών.  Όλα  τα  υλικά  που πρόκειται  να  χρησιμοποιηθούν  για  
την  εκτέλεση  του  έργου,  θα  πρέπει  να  είναι καινούργια και τυποποιημένα προϊόντα γνωστών 
κατασκευαστών που ασχολούνται κανονικά  με  την  παραγωγή  τέτοιων  υλικών,  χωρίς  
ελαττώματα  και  να  έχουν  τις διαστάσεις και τα βάρη που προβλέπονται από τους κανονισμούς, 
όταν δεν καθορίζονται από τις προδιαγραφές. 
Η εγκατάσταση αποχέτευσης περιλαμβάνει τα κάτωθι τμήματα: 
- Δίκτυα αποχέτευσης των λυμάτων του κτηρίου 
- Εξωτερικά δίκτυα λυμάτων και μηχανοσίφωνας 
- Δίκτυα αποχέτευσης όμβριων. 
 
 
 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ 
 
Γενικά 
Τα όµβρια θα αποχετεύονται µε χωριστή εγκατάσταση και δεν θα αναµιγνύονται µε τα ακάθαρτα. 
Τα όµβρια του δώµατος και των εξωστών των ορόφων θα συλλέγονται µε κατάλληλη κλίση του 
δαπέδου σε απορροές στραγγισµού χωρίς οσµοπαγίδα και από εκεί θα οδηγούνται σε στήλες 
συλλογής οµβρίων. 
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Τα όμβρια των στεγών, θα συλλέγονται σε κατάλληλους οριζόντιους ντερέδες και θα οδηγούνται σε 
στήλες συλλογής ομβρίων. 
Θα διαμορφωθεί δίκτυο αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων που θα συλλέγει τα όμβρια ύδατα από 
όλες τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τον περιβάλλοντα χώρο. 
 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
 
Κανονισμοί - Βιβλιογραφία 
Για την εκπόνηση της μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας θα γίνει χρήση της κάτωθι 
βιβλιογραφίας και κανονισμών: 
 
Α. To νέο Π.Δ.41/18 «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων» ή/και το  Π.Δ.71/88 «Κανονισμός 
Πυροπροστασίας Κτιρίων» που ίσχυε έως το 2018.  
Β. Η ΤΟΤΕΕ 2451/86. 
Γ. ΕΛΟΤ 60364. 
 
Απαιτούμενα μέτρα πυροπροστασίας 
Με βάση το ΠΔ 41/2018 το κτίριο κατατάσσεται στην κατηγορία των γραφείων και δύο χώρους 
συνάθροισης κοινού. 
Οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλα εκείνα τα ενεργητικά συστήματα αντιμετώπισης 
κινδύνου από πυρκαγιά προκειμένου να είναι δυνατή η έγκαιρη, αποτελεσματική και ολοκληρωμένη 
αντιμετώπιση αυτής και η εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων μέτρων για την ασφαλή διαφυγή του 
πληθυσμού που βρίσκεται εντός του κτιρίου, και την προστασία του εξοπλισμού του κτιρίου.  
 
Οι εγκαταστάσεις Ενεργητικής Πυροπροστασίας περιλαμβάνουν τις εγκαταστάσεις Πυρόσβεσης, 
Πυρανίχνευσης και Φωτισμού Ασφαλείας.  
 
Αναλυτικά:  

- Το Μόνιμο υδροδοτικό δίκτυο με πυροσβεστικές φωλιές (ΠΦ) 
- Την Εγκατάσταση Πυρανίχνευσης και Χειροκίνητου Συστήματος Αναγγελίας πυρκαγιάς 
- Τα Αυτόματα συστήματα κατάσβεσης με αέριο κατασβεστικό μέσο (AEROSOL) στον υποσταθμό 
- Φορητά μέσα πυρόσβεσης και πυροσβεστικά εργαλεία 
- Φωτισμό Ασφαλείας και σήμανσης οδεύσεων διαφυγής  

Περιγραφή – Κατάταξη του κτηρίου  
Συά μφωνα με το αά ρθρο 4 παραά γραφος 4.1 των γενικωά ν διαταά ξεων του Π.Δ. 41/18 και τον πιάνακα του 
παραρτηά ματος Α, αποά  αά ποψη πυροπροστασιάας το κυριάως κτηά ριο υπαά γεται στην κατηγοριάα «Θ» 
(Γραφεία).  
 
Το κτιάριο περιλαμβαά νει μιάα Αιάθουσα Πολλαπλωά ν Χρηά σεων και Αμφιθεάατρο,  χωά ροι που ειάναι 
διαχωρισμεάνοι αποά  τους χωά ρους γραφειάων. Συά μφωνα με το Π.Δ. 41/18 και τον πιάνακα του παραρτηά ματος 
Α, αποά  αά ποψη πυροπροστασιάας το κτηά ριο υπαά γεται στην κατηγοριάα «Γ» (Συνάθροιση Κοινού). 
 
Επιβαλλόμενα Μέτρα: 
Σημειώνεται πως για όλα τα κτίρια ανεξαρτήτως χρήσης, επιβάλλονται τα ακόλουθα από την 
Πυροσβεστική Νομοθεσία: 
 

1) Επιβάλλονται τα Προληπτικά Μέτρα Πυροπροστασίας που αναφέρονται στο ΠΔ 15/2014, 
δηλαδή ο φωτισμός ασφαλείας, η σήμανση ασφαλείας και τα σχεδιαγράμματα διαφυγής. 

2) Επιβάλλεται η Οργάνωση, Εκπαίδευση και Ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα 
Πυροπροστασίας, σύμφωνα με την ΠΔ 14/2014. 

3) Επιβάλλεται η τήρηση του Βιβλίου Ελέγχου και Συντήρησης των Μέσων Ενεργητικής 
Πυροπροστασίας σύμφωνα με την ΠΔ 12/2012. 

4) Τα καλώδια που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο θα καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις 
αντίδρασης στη φωτιά για ηλεκτρικά καλώδια ανά κατηγορία χρήσης κτιρίου, όπως αυτές 
περιγράφονται στον Πίνακα 14 (παρ 6.8 / Κεφ Α / ΠΔ 41).  
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5) Σύμφωνα με αυτόν τους Χώρους Συνάθροισης Κοινού, προβλέπονται καλώδια κατηγορίας Dca - 
s2, d2, a2, σύμφωνα με τις euroclasses, τουλάχιστον, ενώ ειδικά για τις πυροπροστατευμένες 
οδεύσεις διαφυγής, προβλέπονται καλώδια κατηγορίας B2ca - s1, d1, a1, ενώ στους χώρους 
γραφείων κατηγορίας Ε. 

Χρήση Γραφεία 
Τα μέτρα ενεργητικής πυροπροστασίας είναι κατ’ ελάχιστο αυτά που επιβάλλονται από την εφαρμογή 
του κανονισμού ΠΔ 41/18, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κεφαλαίου Β:     
 

1) Απαιτείται Μόνιμο Υδροδοτικό Πυροσβεστικό Δίκτυο με πυροσβεστικές φωλιές. 
2) Επιβάλλεται αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης, σε όλους τους χώρους του Εκπαιδευτηρίου. 
3) Επιβάλλεται η εγκατάσταση χειροκίνητου ηλεκτρικού συστήματος συναγερμού (κομβία-

σειρήνες), σύμφωνα με την παράγραφο 4.6.2 του άρθρου 4 (Κεφάλαιο Β) του ΠΔ 41/2018. 
Τοποθετούνται κοντά στις εξόδους διαφυγής προς κάθε Τελική Έξοδο ή Έξοδο Κινδύνου προς 
πυρ/νη όδευση διαφυγής. 

4) Το  Αρχείο, λόγω του πολύτιμου περιεχομένου του θα καλυφθεί με άλλο κατασβεστικό μέσο πλην 
του νερού. Ο χώρος προστατεύεται με σύστημα ολικής κατάκλυσης με AEROSOL. Συνολικά 
τοποθετούνται 2 γεννήτριες AEROSOL. 

5) Επιβάλλεται η τοποθέτηση ενός φορητού πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως κατασβεστικής 
ικανότητας τουλάχιστον 21Α-113Β-C ανά 150m², σύμφωνα με το άρθρο 4 των Ειδικών 
Διατάξεων του ΠΔ 41/2018 (παρ.4.6.1). 
Επίσης, σε ηλεκτρομηχανολογικούς χώρους όπως οι μετασχηματιστές, εγκαθίστανται και 
φορητοί πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα κατασβεστικής ικανότητας τουλάχιστον 55B-C 
(παρ. 7.2.1 Άρθρου 7 Γενικών Διατάξεων ΠΔ41), ευρισκόμενοι σε απόσταση το πολύ 15m από το 
χώρο και κατ ελάχιστον 2 σε αριθμό. 

6) Επιβάλλεται η τοποθέτηση Σταθμών Πυροσβεστικών Εργαλείων και Μέσων και αναπνευστικών 
συσκευών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 14/2014 Πυροσβεστική Διάταξη, όπου εγκαθίσταται 
Μόνιμο Υδροδοτικό Δίκτυο. 

7) Επιβάλλεται η τοποθέτηση Μέσων Ατομικής Προστασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
14/2014 Πυροσβεστική Διάταξη, λόγω της ύπαρξης αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης. 

 
Χρήση Αίθουσες Συγκέντρωσης Κοινού 
 
Τα μέτρα ενεργητικής πυροπροστασίας είναι κατ’ ελάχιστο αυτά που επιβάλλονται από την εφαρμογή 
του κανονισμού ΠΔ 41/18, σύμφωνα με το άρθρο 3 του κεφαλαίου Β:     

 
1) Επιβάλλεται Μόνιμο Υδροδοτικό Πυροσβεστικό Δίκτυο με πυροσβεστικές φωλιές, καθώς, 

σύμφωνα με την παράγραφο 3.6.4 του άρθρου 3 (Κεφάλαιο Β) του ΠΔ 41/2018, ο Χώρος 
Συνάθροισης έχει πληθυσμό άνω των 250 ατόμων.  

2) Επιβάλλεται αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης, καθώς, σύμφωνα με την παράγραφο 3.6.3 του 
άρθρου 3 (Κεφάλαιο Β) του ΠΔ 41/2018, ο Χώρος Συνάθροισης έχει πληθυσμό άνω των 250 
ατόμων. 

3) Επιβάλλεται η εγκατάσταση χειροκίνητου ηλεκτρικού συστήματος συναγερμού (κομβία-
σειρήνες), σύμφωνα με την παράγραφο 3.6.2 του άρθρου 3 (Κεφάλαιο Β) του ΠΔ 41/2018, καθώς 
το εκπαιδευτήριο έχει θεωρητικό πληθυσμό άνω των 250 ατόμων 

4) Επιβάλλεται η τοποθέτηση ενός φορητού πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως κατασβεστικής 
ικανότητας τουλάχιστον 21Α-113Β-C ανά όροφο ανά 100m2, σύμφωνα με το άρθρο 3 των 
Ειδικών Διατάξεων (Συγκέντρωση Κοινού) του ΠΔ 41/2018 (παρ.3.6.1). 

5) Επιβάλλεται η τοποθέτηση Σταθμών Πυροσβεστικών Εργαλείων και Μέσων και αναπνευστικών 
συσκευών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 14/2014 Πυροσβεστική Διάταξη, όπου εγκαθίσταται 
Μόνιμο Υδροδοτικό Δίκτυο. 

6) Επιβάλλεται η τοποθέτηση Μέσων Ατομικής Προστασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
14/2014 Πυροσβεστική Διάταξη, λόγω της ύπαρξης Μόνιμου Υδροδοτικού Δικτύου. 

 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 
  
Γενικά. 
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Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων χαμηλής τάσης σκοπό έχουν την παροχή της 
ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για τις διάφορες καταναλώσεις του κτιρίου. 
Η εγκατάσταση νοείται ότι θα αρχίζει από τον ιδιωτικό υποσταθμό του κτιρίου. 
Ο Υποσταθμός θα αποτελείται από τους χώρους του πίνακα ΜΤ, στον οποίο θα αφιχθούν τα 
καλώδια ΜΤ υπόγεια από παρακείμενο στύλο της ΔΕΔΔΗΕ, τον χώρο του Μετασχηματιστή ΜΤ/ΧΤ 
20kV/400V, 800kVA και τον χώρο του ΓΠΚ και UPS.  
Μετά τον υποβιβασμό τάσης, θα εκκινεί η τροφοδοσία από τον Γενικό Πίνακα του Κτιρίου (ΓΠΚ), 
και περιλαμβάνει τον γενικό πίνακα, τους μερικούς πίνακες φωτισμού και κινήσεως, τους 
υποπίνακες των διαφόρων εγκαταστάσεων, τα καλώδια τροφοδότησης όλων των πινάκων και τις 
απαιτούμενες σωληνώσεις, καλωδιώσεις, συρματώσεις κλπ., των εγκαταστάσεων φωτισμού και 
κινήσεως, τα φωτιστικά σώματα κάθε είδους, τους διακόπτες, ρευματοδότες κλπ., για την επαρκή 
και ασφαλή λειτουργία των πάσης φύσης καταναλώσεων. 
 
 
Οι εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού - κίνησης θα περιλαμβάνουν τις εξής επί μέρους 
εγκαταστάσεις: 
α) Φωτισμού - ρευματοδοτών. 
β) Κίνησης. 
γ) Εξωτερικού φωτισμού. 
δ) Φωτισμός ασφαλείας - σήμανση εξόδων. 
ε) Ηλεκτρικών πινάκων φωτισμού και κίνησης. 
στ) Γείωσης. 
  
Κανονισμοί. 
 Για την εκπόνηση της μελέτης της εγκατάστασης ισχυρών ρευμάτων έγινε χρήση των κάτωθι 
κανονισμών και βιβλιογραφίας: 
α) Το πρότυπο ΕΛΟΤ  60364 «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις» 
β) Τα διατάγματα περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτρικών εν γένει εγκαταστάσεων. 
γ) Ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (Γ.Ο.Κ.). 
δ) Διεθνείς Κανονισμοί και Τυποποιήσεις όπως DIN, VDE, BS, NEMA, ISO κτλ. 
ζ) Οδηγίες και απαιτήσεις της Δ.Ε.Η. 
η) Την ΠΔ 41/18 
  
Παραδοχές - Μέθοδοι και στοιχεία υπολογισμών 
 α) Ο φωτισμός των εσωτερικών χώρων  γίνεται κατά κύριο λόγο με φωτιστικά σώματα led, θερμού 
χρώματος. 
β) Για τους υπολογισμούς διατομής αγωγών λαμβάνεται ανεκτή πτώση τάσης: 
- από γενικό πίνακα προς υποπίνακες 1,2% 
- από γενικό πίνακα μέχρι τελικές καταναλώσεις ≤3% για φωτισμό και ≤5% για κίνηση 
- η μικρότερη επιτρεπτή διατομή αγωγών για φωτισμό είναι 1,5mm2 και αντίστοιχα για 
ρευματοδότες όπως και για τροφοδοσία κινητήρων 2,5mm2. 
- Οι αγωγοί θα φορτίζονται με το 70% - 80% της μέγιστης επιτρεπόμενης έντασης.  
γ) Σε όλους τους πίνακες γίνεται μια πρόβλεψη εφεδρείας σε χώρο και σε ισχύ της τάξης του 20% 
για μελλοντικές επεκτάσεις. 
 
ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 
Γενικά. 
Λόγω της χρήσης του κτηρίου απαιτείται η εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας η οποία θα 
αποτελείται από το συλλεκτήριο σύστημα (κλωβός Faraday) τους αγωγούς καθόδου  και το δίκτυο 
γείωσης με την προσθήκη τριγώνων γείωσης σε κάθε κάθοδο).. 
 
3.6.2. Τεχνικά χαρακτηριστικά. 
Κατά την εκπόνηση της οριστικής μελέτης θα οριστεί η στάθμη προστασίας του κτηρίου 
κατά εφαρμογή του προτύπου ΕΛΟΤ 1412.  Θα εγκατασταθεί συλλεκτήριο σύστημα «κλωβός 
Faraday» στο δώμα του κτηρίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κατηγορίας. Ο κλωβός 
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κατασκευάζεται από αγωγό χαλύβδινο Ø8mm. Όλα τα μεταλλικά μηχανήματα στο δώμα  
συνδέονται με το δίκτυο προστασίας. Η σύνδεση με την θεμελιακή γείωση του κτηρίου γίνεται 
μέσω αγωγών καθόδου από Ø8mm. Η διέλευση του αγωγού αυτού είναι επί των κολώνων του 
κτηρίου. Ως γείωση χρησιμοποιείται η θεμελιακή με την προσθήκη τριγώνων γείωσης από 
κατάλληλα ηλεκτρόδια.  
  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 
  
Γενικά. 
 Η παρούσα Τεχνική περιγραφή αφορά στις Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Ασθενών Ρευμάτων, στις 
οποίες περιλαμβάνονται: 
- Εγκατάσταση τηλεφώνων και DATA. 
- Εγκατάσταση Κεραίας τηλεόρασης 
- Ηχητική – Μικροφωνική Εγκατάσταση 
- Εγκατάσταση Βίντεο – προβολέα (projector) 
- Εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας και access control 
 
  
Κανονισμοί - Βιβλιογραφία 
 Για την εκπόνηση της μελέτης των εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων έγινε χρήση της κάτωθι 
βιβλιογραφίας και κανονισμών: 
α) Νέος κανονισμός Εσωτερικών Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων Οικοδομών ΦΕΚ Β΄ 773/30-12-1983. 
β) ΦΕΚ Β΄ 269/8-4-1971 Περί Εγκρίσεως Κανονισμού Τοποθέτησης και Συντήρησης 
Δευτερευουσών εγκαταστάσεων. 
γ) Κανονισμοί DIN  και VDE (όπου δεν υπάρχουν αντίστοιχοι Ελληνικοί). 
  
Χώροι κεντρικού εξοπλισμού  
 
Θα προβλεφθεί η εγκατάσταση κεντρικού τηλεφωνικού κατανεμητή και κατανεμητών ανά όροφο. 
Το κατακόρυφο δίκτυο θα υλοποιηθεί με δίκτυο οπτικών ινών και η τελική διανομή με καλώδια 
χαλκού. 
Εγκατάσταση τηλεφώνων – DATA 
Σκοπός της τηλεφωνικής εγκατάστασης είναι η εξασφάλιση της τηλεφωνικής επικοινωνίας των 
εσωτερικών συνδρομητών  με το εθνικό, κινητό και διεθνές τηλεφωνικό δίκτυο. 
Η τηλεφωνική επικοινωνία θα εξασφαλίζεται αυτόματα, δηλαδή με επιλογή των αριθμών κλήσεως 
από τους συνδρομητές. Η τηλεφωνική εγκατάσταση περιλαμβάνει το εσωτερικό τηλεφωνικό δίκτυο 
του κτιρίου, δηλαδή τις τηλεφωνικές λήψεις, τους αγωγούς, τις σωλήνες, τα κουτιά διελεύσεως και 
διακλαδώσεως, τους κεντρικούς, τον κατανεμητή, τα απαιτούμενα patch panels, τα καλώδια, τη 
σωλήνωση εισαγωγής του καλωδίου, και τις τηλεφωνικές συσκευές.  
Με πρόβλεψη 25% εφεδρειών στα καλώδια και στη χωρητικότητα του κατανεμητή θα είναι πολύ 
ευχερής (επέμβαση στον κεντρικό κατανεμητή και μόνο) η απευθείας σύνδεση μιας λήψης με το 
τηλεφωνικό δίκτυο. 
Κάθε λήψη φωνής θα συνδέεται με τον κατανεμητή με καλώδιο ανεξάρτητο συνεστραμμένο 
τεσσάρων ζευγών τύπου UTP Cat-6. Οι τηλεφωνικοί ρευματοδότες είναι όλοι τύπου ίδιου τύπου με 
τις πρίζες δικτύου, δηλαδή RJ45.  
  
 Εγκαταστάσεις  κεντρικής κεραίας R-TV. 
 Προβλέπεται η εγκατάσταση στο δώμα του κτηρίου ιστού με κεραία UHF 21-69. Από την κεραία 
εκκινεί καλώδιο RF 75Ω προς τον κεντρικό διακλαδωτή του κτιρίου στο ισόγειο, στο χώρο του 
αρχείου/ φωτοτυπίου. Από την θέση αυτή ακτινικά, τροφοδοτούνται οι τερματικοί ρευματοδότες 
TV όπως φαίνεται στα συνημμένα σχέδια. Το καλώδιο προβλέπεται να είναι υψηλής ποιότητας 
ομοαξονικό θωρακισμένο RF 75Ω. 
  
Ηχητική – Μικροφωνική Εγκατάσταση 
Προβλέπεται ηχητική εγκατάσταση στο σύνολο του κτιρίου για λόγους ασφαλείας.  
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Για την ηχοακουστική κάλυψη της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων και του αμφιθεάτρου 
προβλέπεται, η εγκατάσταση της υποδομής του ηχοακουστικού συστήματος, δηλαδή η 
εγκατάσταση των αναγκαίων καλωδιώσεων κα πριζών και κέντρων για την σύνδεση των 
ηχοστηλών / μεγάφωνων του κάθε ενισχυτικού συγκροτήματος. 
 
Βίντεο – προβολέας (projector) 
Προβλέπεται τοποθέτηση βιντεοπροβολέα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, στην αίθουσα του 
αμφιθεάτρου και σε επιλεγμένα σημεία του κτηρίου. 
 
Όδευση δικτύων 
Τα δίκτυα ασθενών ρευμάτων όπως περιγράφονται στις παραπάνω παραγράφους, προβλέπεται να 
διέρχονται εντός των ψευδοροφών σε σχάρες καλωδίων (ανεξάρτητα και σε απόσταση από τα 
δίκτυα των ισχυρών ρευμάτων). Τα κάθετα τμήματα των καλωδίων θα είναι εντοιχισμένα. Όλοι οι 
ρευματοδότες ασθενών θα είναι σε ύψος τουλάχιστον 1,50m από την τελική στάθμη του δαπέδου. 
 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 
  
Γενικά - Κανονισμοί 
Στο Κτίριο πρόκειται να εγκατασταθούν δύο ανελκυστήρες με προδιαγραφές για Άτομα με Ειδικές 
Ανάγκες στις θέσεις όπως παρουσιάζονται στα συνημμένα σχέδια σύμφωνα με τους κανονισμούς  
ΕΛΟΤ ΕΝ 81.20, ΕΛΟΤ ΕΝ 81.50, ΕΛΟΤ ΕΝ 81.70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ – ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ 
ΣΤΑΤΙΚΩΝ 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
 

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ  
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ANTIKEIMENOY 
 
 
ΕΡΓΟ:  
 
 
 
 

 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : 

 

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ:  

 

 

 
ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΜΕ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ 
«ΔΟΜΠΟΛΗ» 
 
 
 
 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
 
 
πρώην Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων  
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
Το κτηριακό συγκρότημα «ΔΟΜΠΟΛΗ» ανεγέρθηκε τμηματικά σε διάφορες χρονικές περιόδους 
σε στατικά ανεξάρτητα κτήρια. Τα κτήρια τα οποία αποτελούν αντικείμενο της συγκεκριμένης 
πρότασης είναι τα κτήρια Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και V. Ο Ισόγειος και Α όροφος των κτηρίων Ι και ΙΙ, ο 
Ισόγειος, Α και Β όροφος των κτηρίων ΙΙΙ, ΙV  και V εκπονήθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τον Ιούνιο του 1962 και ελέγχθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία 
του Υπουργείου Παιδείας τον Νοέμβριο του ιδίου έτους.  Ο Γ όροφος των κτηρίων ΙΙΙ, IV και V 
εκπονήθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τον Απρίλιο του 
1969 και ελέγχθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας τον Ιούλιο του ίδιου 
έτους. Σε επόμενη φάση κατασκευάστηκε ο Δ όροφος και η στέγη των κτηρίων ΙΙΙ, IV και V. 
Το διάστημα μεταξύ 2001 και 2005 εκπονήθηκε και θεωρήθηκε μελέτη στατικού ελέγχου των 
υπαρχόντων  κτηρίων με σκοπό την ανάδειξη, ανακαίνιση και νέα χρήση του κτηριακού 
συγκροτήματος, για την εγκατάσταση των υπηρεσιών της Γ.Γ. της περιφέρειας Ηπείρου. Ο 
βαθμός υλοποίησης της μελέτης αυτής πρέπει να επιβεβαιωθεί με μακροσκοπικό έλεγχο. 
Για την εκπόνηση της προαναφερθείσας μελέτης, πραγματοποιήθηκε μία σειρά προκαταρτικών 
ελέγχων, που περιλάμβαναν πυρηνοληψία και τομές σε υποστυλώματα και αποκαλύψεις 
πεδίλων θεμελίωσης, προκειμένου να εκτιμηθεί η αντοχή σκυροδέματος, οι διαστάσεις των 
θεμελίων και η πυκνότητα και αντοχή του οπλισμού. Καθώς έχουν παρέλθει πάνω από 15 χρόνια 
από τους ελέγχους αυτούς, τμήμα των ελέγχων θα πρέπει να επαναληφθούν προκειμένου να 
υπολογιστεί η σημερινή κατάσταση του φέροντος οργανισμού. 

 
 
 
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
Το γενικό κανονιστικό πλαίσιο που ρυθμίζει την αποτίμηση ή/και την αύξηση της φέρουσας 
ικανότητας υφιστάμενου φέροντος οργανισμού κτιρίου προσδιορίζεται από το ΦΕΚ/Β/350/17 
Φεβ 2016. Σύμφωνα με το εν λόγω ΦΕΚ η ομάδα κανονισμών η οποία εφαρμόζεται κατά την 
στατική μελέτη είναι η ομάδα (Β) της §1(1). Η ομάδα (Β) αποτελείται από τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. και τον 
Ευρωκώδικα 8 – Μέρος 3 (ΕΝ 1998-3). Ο Ευρωκώδικας ΕΝ 1998-3 είναι συμβατός με το 
κανονιστικό πλαίσιο του Παραρτήματος 1 & 2 του ΦΕΚ/Β/1457/5 Ιουνίου 2014 δηλαδή με το 
κανονιστικό πλαίσιο των Ευρωκωδίκων σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα Εθνικά Προσαρτήματα.  
Η εν ισχύ έκδοση του ΚΑΝ.ΕΠΕ είναι η 3η Αναθεώρηση 2022 (ΦΕΚ 3197/Β/22-6-2022). Τα 
μηχανικά χαρακτηριστικά του υφιστάμενου φέροντος οργανισμού πρέπει να προσδιοριστούν 
με την  εκτέλεση διερευνητικών εργαστηριακών δοκιμών για να επιτευχθεί Στάθμη Αξιοπιστίας 
Δεδομένων (ΣΑΔ) «Ικανοποιητική». Σε περίπτωση που κατά τη φάση της Οριστικής Μελέτης 
Στατικής Επάρκειας δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα από δοκιμαστικές τομές και 
πυρηνολυψίες προκειμένου να επιτευχθεί η ΣΑΔ «Ικανοποιητική», θα ληφθεί στάθμη 
αξιοπιστίας «Ανεκτή», ενώ κατά το στάδιο της Μελέτης Εφαρμογής, ο Ανάδοχος θα 
πραγματοποιήσει διερευνητικές τομές, λήψεις καρότων, ανίχνευση οπλισμού, δοκιμές αντοχής  
χάλυβα και σκυροδέματος, προκειμένου να επιτευχθεί Στάθμη Αξιοπιστίας Δεδομένων (ΣΑΔ) 
«Ικανοποιητική» 
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Σε ότι αφορά στα φορτία το κτίριο κατατάσσεται στην κατηγορίας σπουδαιότητας Σ3. Τόσο τα 
μόνιμα όσο και τα μεταβλητά φορτία θα προσδιοριστούν αναλυτικά με την εκπόνηση Στατικής 
Μελέτης. 
 
Για το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο ελέγχου τα δεδομένα της σεισμικής φόρτισης θα είναι: 
- Ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας     : I 
- Μέγιστη εδαφική επιτάχυνση αgR σε έδαφος Α  : αgR=0.16 
- Συντελεστής κατηγορίας σπουδαιότητας Σ3   : γI=1.20 
- Συντελεστής εδάφους S για κατηγορία εδάφους Β  : S=1.20 
- Ποσοστό απόσβεσης      : ζ=5% 
- Συντελεστής απόσβεσης     : η=1.00 
- Ελάχιστος ανεκτός στόχος (Στάθμη επιτελεστικότητας) : Β1 
 
Θα ληφθούν  Συντελεστές ασφαλείας υλικών (ΣΑΔ) «Ικανοποιητική» ή «Ανεκτή» όπως αυτοί 
προσδιορίζονται στην §4.5.3.1(α) του ΚΑΝ.ΕΠΕ. 
Για κτίριο σπουδαιότητας Σ3 σύμφωνα με την §3.5.4 του ΚΑΝ.ΕΠΕ. η γεωτεχνική έρευνα είναι 
υποχρεωτική και οι εδαφικές παράμετροι δεν μπορούν να ληφθούν από τη βιβλιογραφία. Θα 
ληφθούν τα δεδομένα της διερευνητικής γεώτρησης η οποία είχε πραγματοποιηθεί παλαιότερα 
στο χώρο του πρώην Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και είναι στη διάθεση της Υπηρεσίας. 
Θα ληφθούν  υπόψη όλοι οι συνδυασμοί δράσεων που προβλέπονται από το υφιστάμενο 
κανονιστικό πλαίσιο ελέγχου. 
Θα επιλεγεί η καταλληλότερη μέθοδος αποτίμησης και ενδεχόμενου ανασχεδιασμού κατά τη 
κρίση του μελετητή από τις αναφερόμενες στην εν ισχύ έκδοση του ΚΑΝ.ΕΠΕ. 
Αρχικά θα εκπονηθεί η μελέτη αποτίμησης των υφιστάμενων κτιρίων και τα αποτελέσματα θα 
συγκριθούν με τις απαιτήσεις του κανονισμού. Όσα κτίρια ικανοποιούν τις απαιτήσεις του 
κανονιστικού πλαισίου τότε για αυτά δεν θα εκπονείται μελέτη ανασχεδιασμού. 
Όσα κτίρια δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου τότε για αυτά εκτελείται 
μελέτη ανασχεδιασμού. Σε αυτή την περίπτωση το πλαίσιο ανασχεδιασμού θα συναποφασιστεί 
μεταξύ του Δήμου και του μελετητή. 
Η έκταση των μελετώμενων επεμβάσεων εκτιμάται σε συνολική 6500 μ2 επιφάνειας και 
χωρίζεται ανά όροφο όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 
 

Όροφος Επιφάνεια (τ.μ.) 
Υπόγειο 238 
Ισόγειο 1756 
Α’ όροφος 1836 
Β’ όροφος 1065 
Γ’ όροφος 1065 
Δ’ όροφος 540 

 
Για τον σχεδιασμό και του υπολογισμούς θα επιλεγούν λογισμικά εγνωσμένης αξίας και 
αξιοπιστίας για τα οποία ο μελετητής θα διαθέτει νόμιμες άδειες με όλες τις αναβαθμίσεις τους. 
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ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ 
 
Με την παρούσα Προμελέτη/Τεχνική Έκθεση, θα δοθούν οι παραδοχές, τα στοιχεία του 
υφιστάμενου φορέα, το κανονιστικό πλαίσιο και οι στόχοι που θα πρέπει να εφαρμοστούν κατά 
την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης και της Μελέτης Εφαρμογής Στατικής Επάρκειας και 
Ενισχύσεων για το κτίριο Δόμπολη, προκειμένου να προβλεφθούν οι απαραίτητες επεμβάσεις 
και ενισχύσεις ώστε να καταστεί το κτήριο λειτουργικό και ασφαλές για τις νέες χρήσεις του. 
 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
Το κτηριακό συγκρότημα «Δόμπολη» όπου στεγαζόταν το παλαιό Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 
αποτελείται από στατικά ανεξάρτητα κτίρια, έως τεσσάρων ορόφων, κατασκευασμένα σε 
διαφορετικές χρονολογίες, όπως αναλύεται και στην ενότητα ΙΣΤΟΡΙΚΟ.  
 
Το Έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ 
ΚΤΗΡΙΟ «ΔΟΜΠΟΛΗ» αφορά τα κτήρια Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και V του κτιριακού συγκροτήματος, όπως 
αυτά φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τα κτίρια αυτά έχουν φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα. Σε πολλά από τα κτίρια 
εντοπίζονται εκτεταμένες φθορές στον φέροντα οργανισμό (διάβρωση οπλισμών, 
ενανθράκωση σκυροδέματος), κυρίως λόγω της μη προστασίας των στοιχείων ΟΣ από τις 
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περιβαλλοντικές συνθήκες. Αξίζει να σημειωθεί πως το 2005 εκπονήθηκε στατική μελέτη 
ενισχύσεων για τα συγκρότημα «Δόμπολη», η οποία όμως δεν εφαρμόστηκε πλήρως. Από 
αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν, ενδέχεται να έχει εφαρμοστεί μόνο στη στάθμη θεμελίωσης 
των κτιρίων. 
Παρακάτω παρουσιάζονται χαρακτηριστικές φωτογραφίες των επιμέρους κτιρίων. 
 

 
 
Εικόνα 1: Η όψη του κτιρίου ΙΙΙ και ΙΙ. Στο επίπεδο του Ισογείου και των ορόφων, τα φέροντα 
στοιχεία εμφανίζουν εκτεταμένες φθορές. 
 
 

 
 
Εικόνα 2: Φθορές επί της εισόδου του κτιρίου 



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ «ΔΟΜΠΟΛΗ»                                                                                                           
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ _ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ                                                                                                                                             

Σελίδα | 43  
 

 

 

 
 
Εικόνες 3, 4, 5: Φωτογραφίες στοιχείων όπου παρατηρείται μείωση της φέρουσας αντοχής 
σκυροδέματος, διάβρωση οπλισμών και εκτίναξη του σκυροδέματος επικάλυψης. 
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Εικόνα 6: Ισόγειο του κτιρίου ΙΙΙ: Είναι εμφανείς οι αναμονές από προγενέστερες ενισχύσεις που 
έχουν πραγματοποιηθεί στο επίπεδο του Υπογείου/θεμελίων του κτιρίου. 
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Εικόνες 7, 8: Η όψη του κτιρίου IV 
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Εικόνες 9 και 10: Το επίπεδο Ισογείου του κτιρίου Ι και ΙΙ. Δε διακρίνονται εκτεταμένες βλάβες 
σε δοκάρια. 
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Εικόνες 11, 12: Βλάβες στην τοιχοποιία μεταξύ κτιρίου Ι και ΙΙ 
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Εικόνες 13, 14: Γ όροφος κτιρίου ΙV 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Το κτίριο «Δόμπολη» αποτελείται από 8 στατικά ανεξάρτητα κτίρια (εκ των οποίων μόνο τα 5 
συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα Μελέτη και Έργο). Κάθε ένα από τα κτίρια αποτελείται από 
φέροντα οργανισμό συστήματος υποστυλωμάτων-δοκών-πλακών από οπλισμένο σκυρόδεμα. 
Η θεμελίωση είναι σύστημα πεδιλοδοκών. Τα κτίρια μεταξύ τους εμφανίζουν μικρές 
ανισοσταθμίες. Μεταξύ των κτιρίων έχει προβλεφθεί κατάλληλος αντισεισμικός αρμός. 
.  
ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΦΘΟΡΕΣ 
Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης διενεργήθηκε αυτοψία στο κτιριακό συγκρότημα Δόμπολη. 
Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκαν τα κατωτέρω. 
 
Γενική εικόνα 
Η γενική εικόνα από το εσωτερικό και εξωτερικό του κτιρίου είναι αυτή μίας κατασκευής σε 
κακή κατάσταση, με εμφάνιση φθοράς από την έκθεση της κατασκευής στις περιβαλλοντικές 
επιδράσεις (όπως φαινόμενα διάβρωσης, αποφλοίωση σκυροδέματος, εμφάνιση οπλισμών 
κτλ.).  Επίσης παρατηρήθηκε εμφάνιση υγρασίας στις πλάκες και τα δοκάρια. Η φθορά και οι 
βλάβες ήταν ιδιαίτερα έντονες στα κτίριαο ΙΙΙ και ΙΙ, ειδικά στη στάθμη Ισογείου. 
Σε πολλά επίπεδα έχουν καθαιρεθεί οι τοιχοποιίες και έχουν αποκαλυφθεί τα στοιχεία ΟΣ από 
τους σοβάδες. Επίσης έχουν αφαιρεθεί τα εξωτερικά κουφώματα του κτιρίου. 
 
Φέρων οργανισμός οπλισμένου σκυροδέματος 
Διαπιστώθηκαν βλάβες σε δοκάρια, πλάκες και υποστηλώματα του φέροντος οργανισμού, 
κυρίως λόγω διάβρωσης οπλισμού και ενανθράκωσης του σκυροδέματος. 
 
Δάπεδα 
Διαπιστώθηκαν βλάβες σε ορισμένες πλάκες του κτιρίου καθώς και καθιζήσεις μεταξύ των 
διαφορετικών στατικά ανεξάρτητων κτιρίων. 
 
Θεμελίωση 
Δεν διαπιστώθηκε μακροσκοπικά κάποιο πρόβλημα.  
 
 
ΣΤΑΘΜΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  
 
Οι παράγοντες οι οποίοι προσδιορίζουν το κατάλληλο επίπεδο γνώσης (ΕΓ1, ΕΓ2, ή ΕΓ3) είναι: 

i. Γεωμετρία: Οι γεωμετρικές ιδιότητες του δομικού συστήματος, και εκείνες των μη 

φερόντων στοιχείων (π.χ. τοιχοπληρώσεις από τοιχοποιία) οι οποίες μπορεί να 

επηρεάσουν την απόκριση του φορέα. 

ii. Λεπτομέρειες: Αυτές περιλαμβάνουν την ποσότητα και τη διαμόρφωση 

λεπτομερειών του οπλισμού στο οπλισμένο σκυρόδεμα, τις συνδέσεις μεταξύ των 

χαλύβδινων μελών, τη σύνδεση των διαφραγμάτων δαπέδου με τους 

κατακόρυφους φορείς αντίστασης, τη συνάφεια στις ενώσεις κονιάματος στην 

τοιχοποιία και τη φύση των οποιωνδήποτε στοιχείων οπλισμού στην τοιχοποιία. 

iii. Υλικά: Οι μηχανικές ιδιότητες των συστατικών υλικών. 



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ «ΔΟΜΠΟΛΗ»                                                                                                           
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ _ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ                                                                                                                                             

Σελίδα | 50  
 

 
Το Επίπεδο Γνώσης 1 (Knowledge Level 1) «Ανεκτή Γνώση» επιλέγεται για την απότιμηση της 
κατασκευής και κατά EC8-3 προβλέπει τα εξής: 

i. Γεωμετρία Φορέα: Η συνολική γεωμετρία του φορέα και τα μεγέθη των μελών 

είναι γνωστά είτε (α) από διεξοδική έρευνα, ή (β) από το σύνολο των 

κατασκευαστικών σχεδίων τα οποία χρησιμοποιήθηκαν τόσο για την αρχική 

κατασκευή όσο και για οποιεσδήποτε εκ των υστέρων τροποποιήσεις. Στην 

περίπτωση (β), θα πρέπει να ελέγχεται επί τόπου ένα επαρκές δείγμα των 

διαστάσεων τόσο της συνολικής γεωμετρίας όσο και του μεγέθους των μελών. Εάν 

παρατηρηθούν σημαντικές ασυμφωνίες με τα κατασκευαστικά σχέδια, θα πρέπει 

να πραγματοποιηθεί πληρέστερη έρευνα των διαστάσεων.  

ii. Λεπτομέρειες: Οι δομικές λεπτομέρειες δεν είναι γνωστές από κατασκευαστικά 

σχέδια και μπορούν να γίνουν υποθέσεις βάσει της συνήθους πρακτικής κατά την 

περίοδο της κατασκευής. Στην περίπτωση αυτή, πραγματοποιούνται 

περιορισμένες επιθεωρήσεις επί τόπου στα πιο κρίσιμα στοιχεία, έτσι ώστε να 

ελέγχεται κατά πόσον οι διαθέσιμες πληροφορίες ανταποκρίνονται στην 

πραγματική κατάσταση. 

iii. Υλικά: Δεν είναι διαθέσιμες πληροφορίες για τις μηχανικές ιδιότητες των 

κατασκευαστικών υλικών, είτε από συνολικές επί τόπου δοκιμές, είτε από τις 

αρχικές αναφορές δοκιμών. Στην δεύτερη αυτή περίπτωση θα πρέπει να 

πραγματοποιούνται περιορισμένες επί τόπου δοκιμές. Συνήθεις τιμές πρέπει να 

υιοθετηθούν σύμφωνα με τα πρότυπα της περιόδου της κατασκευής, 

συνοδευόμενες από in-situ ελέγχους στα πιο κρίσιμα στοιχεία. 

Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης η «Ανεκτή Γνώση» της γεωμετρίας και των λεπτομερειών 
εξασφαλίζεται από τη διαθεσιμότητα κατασκευαστικών σχεδίων και λεπτομερών σχεδίων 
κατασκευής σε συνδυασμό με διεξοδική επί τόπου έρευνα. Ως λεπτομερή σχέδια κατασκευής 
χαρακτηρίζονται τα σχέδια τα οποία περιγράφουν τη γεωμετρία του φορέα, επιτρέποντας τον 
προσδιορισμό των δομικών στοιχείων του φορέα και των διαστάσεων τους, καθώς και του 
φέροντος οργανισμού που παραλαμβάνει τόσο τις κατακόρυφες, όσο και τις πλευρικές δράσεις. 
Επιπλέον, περιέχουν πληροφορίες που αφορούν τις λεπτομέρειες.  
Βάσει των παραπάνω, η τιμή του συντελεστή εμπιστοσύνης CF, ως αυτός ορίζεται στην 
παράγραφο 3.5(1)Ρ του EC8-3 λαμβάνεται από τον Πίνακα 3.1 και για επίπεδο γνώσης «Ανεκτή 
Γνώση» ίση με: 
 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝛦𝛦𝛦𝛦1 = 1.35 (4.1) 

 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ, ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 

 

Γεωμετρία Φορέα 
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Η συνολική γεωμετρία του φορέα μπορεί να εξακριβωθεί εξετάζοντας συνδυαστικά την 
αρχιτεκτονική αποτύπωση και τα σχέδια των ξυλοτύπων που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια. 
Η απουσία εσωτερικών τοιχοποιιών σε πολλούς ορόφους διευκολύνει την ακριβή αποκάλυψη 
των διαστάσεων των μελών.  

 
 

 
Υλικά: 

Κατά τη φάση εκπόνησης της Οριστικής Μελέτης, μπορεί να υιοθετηθεί «Ανεκτή» στάθμη 

αξιοπιστίας δεδομένων και να θεωρηθούν κατάλληλα μειωμένες αντοχές των υλικών που 

αναγράφονται στους Ξυλοτύπους της Οικ. Αδείας των κτιρίων. 

Κατά τη φάση εκπόνησης της Μελέτης Εφαρμογής, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προβεί σε 

διερευνητικές τομές και λήψη δοκιμίων, προκειμένου να προσδιορίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια 

την σημερινή αντοχή των υλικών, πετυχαίνοντας στάθμη αξιοπιστίας δεδομένων: 

«Ικανοποιητική» 

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΟΜΗΜΑΤΟΣ 
 
Τα στατικά ανεξάρτητα κτίρια χαρακτηρίζονται ως «Κτίρια τα οποία στεγάζουν εγκαταστάσεις 
πολύ μεγάλης οικονομικής σημασίας, καθώς και κτίρια δημόσιων συναθροίσεων και γενικώς 
κτίρια στα οποία ευρίσκονται πολλοί άνθρωποι κατά μεγάλο μέρος του 24ώρου», επομένως 
υπάγονται στην «Κατηγορία Σπουδαιότητας ΙΙΙ» για στάθμη επιτελεστικότητας Β1 «Σημαντικές 
Βλάβες» σύμφωνα με τον ΚΑΝΕΠΕ (εκδ. 2022). Η στάθμη επιτελεστικότητας Β1 εξετάζει 
σεισμική διέγερση με περίοδο επαναφοράς ΤR=475 και πιθανότητα υπέρβασης 10%. Στη 
σεισμική ζώνη ΙΙ τα δεδομένα αυτά αντιστοιχούν σε μέγιστη εδαφική επιτάχυνση αgR=0.16g.  
 
Οι κανονισμοί που εφαρμόζονται στα πλαίσια της παρούσας μελέτης είναι οι εξής: 

• Ευρωκώδικας 0 (EC0): ΕΝ1990-1:2002, Βάσεις σχεδιασμού κατασκευών 
• Ευρωκώδικας 1 (EC1): ΕΝ1991-1:2003, Δράσεις επί κατασκευών 
• Ευρωκώδικας 2 (EC2): ΕΝ1992-1:2004, Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα 
• Ευρωκώδικας 8 (EC8): ΕΝ1998-3:2005, Αντισεισμικός σχεδιασμός κατασκευών – 

Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας και ενισχύσεις κτιρίων 
• ΚΑΝ.ΕΠΕ. (2022): Κανονισμός Επεμβάσεων 
• Concrete Society Technical Report No. 55 (TR 55): “Design guidance for 

strengthening concrete structures using fibre composite materials”, Third Edition 
2012. 
 

Παραδοχές στατικού φορέα 
Η στατική επάρκεια της κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα θα τεκμηριωθεί κατά τη φάση 
της Οριστικής Μελέτης Στατικής Επάρκειας. Τα Κτίρια προσομοιώνονται και επιλύονται ως 
στατικά ανεξάρτητοι φορείς.  

 
ΣΤΑΘΜΗ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  
Οι στόχοι της σεισμικής ικανότητας μιας κατασκευής αποτελούν συνδυασμούς μιας στάθμης 
επιτελεστικότητας (δηλαδή του αποδεκτού επιπέδου βλαβών) και ενός επιπέδου της σεισμικής 
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δράσης, που συνήθως καθορίζεται από την ανεκτή πιθανότητα υπέρβασης στη διάρκεια ζωής 
της κατασκευής ή την ισοδύναμη περίοδο επανάληψης. Δηλαδή, κάθε στόχος σεισμικής 
ικανότητας καθορίζει μία ανεκτή οριακή κατάσταση βλαβών για συγκεκριμένη ισχύ της 
σεισμικής δόνησης. Αφού καθοριστεί ο επιθυμητός στόχος σεισμικής ικανότητας, μπορεί στη 
συνέχεια να γίνει η αποτίμηση μιας υφιστάμενης κατασκευής ή ο ανασχεδιασμός της (ενίσχυσή 
της) ή ο σχεδιασμός μιας νέας κατασκευής. Οι στόχοι σεισμικής ικανότητας αναφέρονται τόσο 
στο φέροντα οργανισμό, όσο και στο μη-φέροντα οργανισμό, δηλαδή στο σύστημα που δεν 
συμμετέχει στην ανάληψη των κατακόρυφων φορτίων. Ο συνολικός στόχος για όλη την 
κατασκευή προκύπτει από συνδυασμό των στόχων για το φέροντα και το μη-φέροντα 
οργανισμό. 
Ο καθορισμός του στόχου για τον οποίο θα γίνει ο σχεδιασμός εξαρτάται από τον επιθυμητό 
συνδυασμό ασφάλειας και κόστους, λαμβάνοντας υπόψη και τη σπουδαιότητα της κατασκευής. 
Σχηματικά, η φιλοσοφία σχεδιασμού φαίνεται στο Σχ. 3.1, όπου κάθε τετράγωνο 
αντιπροσωπεύει ένα στόχο σχεδιασμού, ενώ οι διαγώνιες γραμμές αντιστοιχούν σε 
συγκεκριμένα κριτήρια σχεδιασμού. Έτσι, η γραμμή 1-3 καθορίζει τον βασικό σχεδιασμό 
συνήθων κατασκευών, η γραμμή 2-3 αντιστοιχεί σε ένα σχεδιασμό με μικρότερο σεισμικό 
κίνδυνο και θα μπορούσε να αντιστοιχεί σε κατασκευές μεγάλης σπουδαιότητας (π.χ. Σ3 κατά 
ΕΑΚ) και η γραμμή 3-3 σε ένα πολύ ασφαλή (αλλά και πολύ αντιοικονομικό) σχεδιασμό που θα 
μπορούσε να εφαρμοστεί σε μία κατασκευή πολύ μεγάλης σπουδαιότητας (Σ4 κατά ΕΑΚ). Οι 
στόχοι που αντιστοιχούν στα τετράγωνα δεξιά της γραμμής 1-3 δεν είναι αποδεκτοί. 
Όλοι οι κανονισμοί ορίζουν, με μικροδιαφορές, τρεις βασικές στάθμες επιτελεστικότητας για το 
φέροντα οργανισμό και τα μη-φέροντα στοιχεία, ανάλογα με το επίπεδο βλαβών. Σε ορισμένους 
κανονισμούς υπάρχουν και ενδιάμεσες στάθμες επιτελεστικότητας (π.χ. ATC-40). 
 

 
Σχήμα 5.1: Καθορισμός στόχων σχεδιασμού 

Α. Άμεση χρήση μετά το σεισμό (Immediate occupancy)  
 
Όσον αφορά στο φέροντα οργανισμό (στάθμη Α), το επίπεδο βλαβών είναι τέτοιο ώστε καμία 
λειτουργία να μη διακόπτεται κατά τη διάρκεια του σεισμού ή μετά από αυτόν, εκτός 
ενδεχομένως από δευτερεύουσας σημασίας λειτουργίες. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι 
επιτρέπονται μόνο μερικές αραιές τριχοειδείς ρωγμές καμπτικού χαρακτήρα, οι οποίες δεν 
επηρεάζουν την ικανότητα της κατασκευής να φέρει τα κατακόρυφα και τα οριζόντια φορτία, 
στον ίδιο βαθμό, όπως και πριν το σεισμό. Επίσης, ο κίνδυνος τραυματισμού ατόμων από τις 
βλάβες είναι πρακτικά αμελητέος. 
Όσον αφορά στα μη-φέροντα στοιχεία (στάθμη α), επιτρέπονται μικρές μόνο βλάβες, οι οποίες 
δεν επηρεάζουν τις βασικές λειτουργίες. Οι προσβάσεις και τα συστήματα ασφαλείας (π.χ. 
κλιμακοστάσια, πόρτες, ανελκυστήρες, συστήματα πυρασφάλειας, γεννήτριες κλπ) πρέπει να 
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παραμείνουν σε λειτουργία, εκτός εάν υπάρχει γενική διακοπή ηλεκτροδότησης στην περιοχή, η 
οποία τα επηρεάζει. 
Στον Ευρωκώδικα 8 – Μέρος 3, ως πρώτη στάθμη επιτελεστικότητας χρησιμοποιείται η Οριακή 
κατάσταση περιορισμού βλαβών (Limit state of damage limitation), η οποία δεν ταυτίζεται 
ακριβώς με τη στάθμη Άμεση χρήση, αλλά αναφέρεται σε λίγο μεγαλύτερες βλάβες. Για το 
σχεδιασμό συνήθων κατασκευών, η στάθμη Άμεση χρήση συνδυάζεται με σεισμική διέγερση με 
περίοδο επανάληψης 72 χρόνια (50% πιθανότητα υπέρβασης σε 50 χρόνια) ενώ η στάθμη 
Περιορισμού βλαβών με σεισμική διέγερση με περίοδο επανάληψης 225 χρόνια (20% 
πιθανότητα υπέρβασης σε 50 χρόνια).  
 
Β. Προστασία ζωής (Life safety)  
 
Όσον αφορά στο φέροντα οργανισμό (στάθμη Β), αναμένεται να εμφανιστούν βλάβες, οι οποίες 
είναι επισκευάσιμες και δεν αποτελούν αιτία απώλειας της στατικής ευστάθειας της 
κατασκευής ή σοβαρού τραυματισμού ατόμων (μικροί τραυματισμοί, οι οποίοι όμως δεν 
αποτελούν κίνδυνο απώλειας ζωής, μπορεί να συμβούν) ή σημαντικών ζημιών σε αντικείμενα 
που βρίσκονται στην κατασκευή. Για την επανάχρηση της κατασκευής μετά το σεισμό 
απαιτείται να επισκευαστούν οι βλάβες.  
Όσον αφορά στα μη-φέροντα στοιχεία (στάθμη β), αναμένονται βλάβες, οι οποίες όμως δεν 
αποτελούν κίνδυνο για άτομα εντός ή εκτός της κατασκευής, είτε λόγω πτώσης αντικειμένων 
είτε λόγω δευτερογενών αιτιών, όπως διαφυγή τοξικών ουσιών, αστοχία συστημάτων υψηλής 
πίεσης, κίνδυνος πρόκλησης πυρκαϊάς, κλπ.  
Η στάθμη αυτή στον Ευρωκώδικα 8 – Μέρος 3 αναφέρεται ως Οριακή κατάσταση σημαντικών 
βλαβών (Limit state of significant damage).  
 
Γ. Οιονεί κατάρρευση (Structural stability)  
 
Όσον αφορά στο φέροντα οργανισμό (στάθμη Γ), αναμένεται να εμφανιστούν εκτεταμένες, μη-
επισκευάσιμες κατά πλειονότητα βλάβες. Ο φέρων οργανισμός έχει ακόμη την ικανότητα να 
φέρει τα κατακόρυφα φορτία, αλλά η οριζόντια δυσκαμψία και η ικανότητα αντίστασης σε 
οριζόντια φορτία έχουν μειωθεί σημαντικά, με αποτέλεσμα η κατασκευή να μη διαθέτει άλλα 
περιθώρια ασφάλειας έναντι ολικής ή μερικής κατάρρευσης. Γι’ αυτό υπάρχει κίνδυνος 
κατάρρευσης σε μετασεισμούς. Ο κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ατόμων από πτώσεις 
στοιχείων της κατασκευής είναι μεγάλος, εντός και εκτός αυτής. Για τη επανάχρηση της 
κατασκευής μετά το σεισμό απαιτούνται εκτεταμένες επιδιορθώσεις, ενώ είναι πιθανόν να μην 
είναι τεχνικά ή οικονομικά δυνατή η επισκευή της.  
Όσον αφορά στα μη-φέροντα στοιχεία (στάθμη γ), αναμένονται σημαντικές βλάβες, οι οποίες 
μπορούν να προκαλέσουν ακόμη και την πτώση τους. Εξαίρεση αποτελούν τα υψηλού κινδύνου 
μη-φέροντα στοιχεία και προσαρτήματα, τα οποία πρέπει να είναι καλά στερεωμένα, ώστε να 
μην υπάρχει κίνδυνος πτώσης τους σε χώρους συνάθροισης κοινού. Η στάθμη αυτή στον 
Ευρωκώδικα 8 – Μέρος 3 αναφέρεται επίσης ως Οριακή κατάσταση οιονεί κατάρρευσης (Limit 
state of near collapse). 
 
Επιλέγεται, η στοχευόμενη στάθμη επιτελεστικότητας να είναι αυτή της «Β1 – 
Προστασία Ζωής» κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. 
Για λόγους πληρότητας, ωστόσο, προτείνεται οι υπολογισμοί να πραγματοποιούνται και για τις 
τρεις στάθμες επιτελεστικότητας. 
 
ΕΚΘΕΣΗ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
 
Μετά την ολοκλήρωση της εκπόνησης Οριστικής Μελέτης Αποτίμησης της Φέρουσας 
Ικανότητας των κτιρίων, ο Ανάδοχος θα πραγματοποιήσει Οριστική Μελέτη και Μελέτη 
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Εφαρμογής Ενισχύσεων, όπου θα προδιαγραφούν με σαφήνεια και όλες τις απαραίτητες 
λεπτομέρειες, οι απαραίτητες ενισχύσεις του φέροντος οργανισμού του κτιρίου. Από την 
προμελέτη και τον έλεγχο των ξυλοτύπων της Οικοδομικής Αδείας, αλλά και της Στατικής 
Μελέτης του 2005, εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν:  
- Ενίσχυση υποστηλωμάτων και τοιχίων με μανδύες ΟΣ πάχους 8 εκ 
- Κατασκευή νέων τοιχίων Ο.Σ. 
- Καμπτική ενίσχυση δοκών και πλακών με ανθρακοελάσματα και FRP 
- Επισκευές στοιχείων ΟΣ με κατάλληλα τσιμεντοειδή επισκευαστικά και αναστολείς 

διάβρωσης, 
- Προστασία δοκών και υποστυλωμάτων που έχουν υποστεί προσβολή από χλωριόντα, με τη 

χρήση θυσιαζόμενων ανοδίων για καθοδική προστασία οπλισμού 
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