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ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ANTIKEIMENO 
H παρούσα Τεχνική Περιγραφή αναφέρεται στο είδος και την έκταση των εργασιών που 
απαιτούνται για την «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΣΕ 
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ», που βρίσκεται επί της οδού Καραολή & Δημητρίου 38, 
στην Αλεξανδρούπολη, προκειμένου να συντηρηθεί και να αναδειχθεί το κτίριο, χωρίς να 
αλλοιωθεί η ιστορική φυσιογνωμία του. 
Πρόκειται για ένα τριώροφο κτίριο, χωροθετημένο στο νοτιοδυτικό άκρο του οικοπέδου, 
αφήνοντας έναν ευρύχωρο υπαίθριο χώρο με δέντρα, φυτεύσεις και διαμορφώσεις με μικρές 
υψομετρικές διαφοροποιήσεις, στη βορειοανατολική πλευρά.  
 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Το οικόπεδο, με συνολικό εμβαδόν 3.253 m2, έχει τριγωνική, σφηνοειδή μορφή, με ευρύ 

μέτωπο προς τις παρακείμενες σιδηροδρομικές γραμμές και το παραλιακό μέτωπο. 

Το κτίριο είναι χωροθετημένο στο νοτιοδυτικό άκρο του οικοπέδου, αφήνοντας έναν 

ευρύχωρο υπαίθριο χώρο με δέντρα, φυτεύσεις και διαμορφώσεις με μικρές υψομετρικές 

διαφοροποιήσεις, σε όλη τη βορειοανατολική έκταση του οικοπέδου. Στη βόρεια πλευρά του 

κτιρίου ο αύλειος χώρος οργανώνεται με βάση το πρότυπο των γαλλικών κήπων του 19ου αι.. 

Οι χαράξεις είναι καμπυλόγραμμες και το σύνολο αποτελεί μια συμμετρική γεωμετρική 

σύνθεση που αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα. Η περίκεντρη δενδροφύτευση και οριοθέτηση με 

θάμνους αποτελούν, επίσης, χαρακτηριστικά στοιχεία της αντιμετώπισης του εξωτερικού 

χώρου. 

Πρόκειται για ένα τριώροφο λιθόκτιστο κτίριο, πιθανότατα κατασκευασμένο κατά το 1874, 

την ίδια χρονική περίοδο με τον παλιό Γαλλικό Σταθμό. 

Στο οικόπεδο βρίσκεται ακόμη ένα, πολύ μικρότερο κτίσμα, με χρήση αποθήκης, που 

πιθανότατα, παλαιότερα, αποτελούσε την κατοικία του επιστάτη του χώρου. 

Στην εξωτερική, ανατολική πλευρά του κτιρίου υπάρχει κεντρικά, μια μικρή, τσιμεντένια 

σκάλα που οδηγούσε σε δεύτερη εξώπορτα, που σήμερα έχει κλείσει και έχει μετατραπεί σε 

παράθυρο. Δίπλα ακριβώς στην προαναφερθείσα σκάλα υπάρχει ένα πρόσκτισμα με χρήση 

δεξαμενής. Στη βόρεια όψη του κτιρίου, στην περιοχή της εισόδου, έχει προστεθεί 

μεταλλικός ανεμοφράκτης, τελείως ασύνδετος μορφολογικά, με το διατηρητέο κτίσμα. 

Στη δυτική πλευρά υπάρχει εξωτερικό κλιμακοστάσιο που οδηγεί στο υπόγειο, όπου η 

είσοδος οδηγεί στον υπάρχοντα διάδρομο, στον οποίο έχουν πρόσβαση όλοι οι χώροι του 

υπογείου. 

 

Μορφολογική ανάλυση 
Το κτίριο είναι τριώροφο με σοφίτα και υπερυψωμένο υπόγειο στη νότια όψη. Στις άλλες 

τρεις όψεις είναι ορατοί μόνον οι φεγγίτες του υπογείου. Πρόκειται για ένα κτίσμα 

ορθογωνικής κάτοψης, με συμμετρική προεξοχή στο κεντρικό τμήμα της νότιας τοιχοποιίας, 

καθ’ όλο το ύψος της. Καλύπτεται με ιδιαίτερα κομψή, δίριχτη, κεραμοσκεπή, ξύλινη στέγη, 

ενώ η προεξοχή στο νότο καλύπτεται με ένα μικρότερο δίριχτο, κεραμοσκεπές, επιστέγασμα, 

με αντίθετες κλίσεις.  

Ο σχεδιασμός του κτιρίου ακολουθεί εκλεκτικιστικά πρότυπα, παρουσιάζοντας, σε γενικές 

γραμμές, μια συμμετρική σύνθεση. Τα ορθογωνικά ανοίγματα, σε όλες τις όψεις του κτιρίου, 

φέρουν τοξωτή απόληξη στο άνω τμήμα τους. Στη βόρεια και νότια όψη είναι τελείως 



ΟΣΕ Α.Ε.                                                                                      Προϋπολογισμός : 124.000,00  € 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Σ.Α.Σ.Υ.Δ.                                ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ : 2002  

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ   

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                         Σελίδα:                         
3 

συμμετρικά ως προς τον κεντρικό άξονα, με την προεξοχή του κεντρικού τμήματος της 

νότιας όψης, να έχει, κεντρικά τοποθετημένα, δίλοβα, τοξωτά ανοίγματα. Στην ανατολική και 

τη δυτική όψη τα ανοίγματα είναι συμμετρικά, ως προς τον κεντρικό άξονα συμμετρίας, μόνο 

προς τη νότια πλευρά του κτιρίου. Η συμμετρία αυτών των όψεων αίρεται από την απουσία 

αντίστοιχης σειράς ανοιγμάτων προς τη νότια πλευρά, που θα καθιστούσε τις όψεις απόλυτα 

συμμετρικές. Στη στάθμη όμως του ισογείου τα ανοίγματα της ανατολικής όψης είναι 

απόλυτα συμμετρικά. Στη βόρεια όψη, εκατέρωθεν των κεντρικών, τοξοτών ανοιγμάτων, 

υπάρχουν μικρά ορθογωνικά παράθυρα - φεγγίτες, που φέρουν τον ίδιο διάκοσμο. Τα 

παράθυρα αυτά είναι ασύμμετρα καθώς διαφέρουν στον αριθμό. Στο επίπεδο της σοφίτας, 

στην ανατολική και τη δυτική όψη εμφανίζεται ένα δίλοβο, ελαφρά τοξωτό, παράθυρο με 

διαχωριστικό κολωνίσκο. Στην ίδια στάθμη, στη νότια όψη, υπάρχει ένα κυκλικό άνοιγμα - 

φεγγίτης, διαμέτρου 0.25m.  

Τα μορφολογικά στοιχεία του κτιρίου ακολουθούν τις τάσεις της εποχής, με ελαφρώς, 

τοξωτά, ορθογωνικά ανοίγματα. Ο εξωτερικός διάκοσμος περιορίζεται στις εξέχουσες ακμές 

του κτιρίου και στις κορνίζες των ανοιγμάτων, που αποτελούνται από οπτόπλινθους και 

πωρόλιθους, επιχρωματισμένους λευκούς, με εξαίρεση τους φεγγίτες του υπογείου. Υπάρχει 

μια μικρή διαφοροποίηση αυτών μεταξύ του επιπέδου του ισογείου και του ορόφου, καθώς οι 

κορνίζες των ανοιγμάτων του ισογείου φέρουν ένα χαρακτηριστικό κλειδί στο κέντρο στο 

πάνω μέρος των ανοιγμάτων. Οι επιχρισμένες όψεις διακοσμούνται στις ακμές όλων των 

εξεχουσών γωνιών με αντίστοιχο τρόπο με πωρόλιθους 

Το κτίριο παρουσιάζει και εσωτερικά, σε επίπεδο κατόψεων, την ίδια συμμετρία που 

παρουσιάζουν οι όψεις του. 

Χρωματικά, το κτίριο δεν έχει καταγραφεί να έχει υποστεί μεγάλες αλλαγές, με εξαίρεση 

τους οπτόπλινθους και πωρόλιθους των κορνιζών των ανοιγμάτων, οι οποίοι, μεταγενέστερα, 

επιχρωματίστηκαν με λευκό χρώμα. 

Καθ’ ύψος το κτίριο θα μπορούσε να διαιρεθεί σε τρεις επιμέρους ζώνες - βάση, κορμό και 

επίστεψη - με διαφορετικά χαρακτηριστικά. 

 

Τυπολογικά χαρακτηριστικά 

Κτιριακός τύπος 
Το κτίριο υπακούει σε μια ορθογώνια κάτοψη, που έχει μικρή προεξοχή στο κεντρικό τμήμα 

της νότιας τοιχοποιίας. Οι γενικές του διαστάσεις είναι 14x9.5m και 14x11m στο κεντρικό 

τμήμα, όπου βρίσκεται η προεξοχή. 

 

Λειτουργική οργάνωση 
Η είσοδος του κτιρίου βρίσκεται κεντρικά στη βόρεια πλευρά του, όπου βρίσκεται και το 

κλιμακοστάσιο. Η οργάνωση των χώρων σε όλες τις στάθμες είναι παρόμοια, ακολουθώντας 

μια περιμετρική διάταξη των χώρων γύρω από το χολ του κλιμακοστασίου.  

στάθμη υπογείου 
Η στάθμη του υπογείου εκτείνεται κάτω από το συνολικό περίγραμμα του κτιρίου. Η 

οργάνωση των χώρων γίνεται περιμετρικά του χολ στο οποίο απολήγει το κλιμακοστάσιο. Το 

χολ αυτό (0.1) επικοινωνεί με διάδρομο (0.9) που οδηγεί, μέσω ξύλινης εξώπορτας και 

εξωτερικού κλιμακοστασίου, στο επίπεδο της αυλής, προς την οδό Κασσάνδρας. Στον 

κεντρικό χώρο της νότιας πλευράς (0.2) υπάρχουν υπόγειες δεξαμενές και ένας κτιστός 

φούρνος. Στο χώρο της νοτιοανατολικής γωνίας (0.5) βρίσκονται οι δεξαμενές πετρελαίου, 

ενώ στο χώρο της βορειοανατολικής γωνίας (0.3, 0.4) υπάρχουν ο καυστήρας και ο λέβητας. 

Στον κεντρικό χώρο της νότιας πλευράς (0.2) υπάρχει παλιός φούρνος, υπόσκαφα δοχεία 

λαδιού, κτιστός νεροχύτης και ένα αποστακτήριο χωρίς τον άμβυκα. Οι υπόλοιποι χώροι στη 

δυτική (0.6) και βόρεια πλευρά του κτιρίου ((0.8, 0.9) ήταν αποθηκευτικοί με σημερινή 
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χρήση αρχείου. Όλοι οι χώροι είχαν πρόσβαση στο διάδρομο (0.9) προκειμένου να έχουν 

άμεση πρόσβαση προς το εξωτερικό του κτιρίου.  

Οι χώροι επικοινωνούσαν με τοξωτά ανοίγματα, ορισμένα από τα οποία στη συνέχεια 

έκλεισαν τελείως, κάποια άλλα κατά το ήμισυ, ενώ τέλος κάποια έκλεισαν και στη θέση τους 

προστέθηκαν ξύλινα κουφώματα.  

στάθμη ισογείου 
Η κύρια είσοδος στο κτίριο γίνεται από τη βόρεια πλευρά, μέσω του μεταλλικού 

ανεμοφράκτη, που αποτελεί πρόσφατη προσθήκη. Η εξώπορτα είναι, υπερυψωμένη κατά δύο 

αναβαθμούς από τη στάθμη του περιβάλλοντος χώρου, δημιουργώντας ένα ενδιάμεσο 

πλατύσκαλο από το οποίο γίνεται και η είσοδος στην υπόγεια στάθμη. Η κυρίως στάθμη του 

ισογείου αναπτύσσεται, σήμερα, κατά 0.68m ψηλότερα, με τέσσερα σκαλιά που οδηγούν σε 

ένα κεντρικό χολ (1.1) και το ξύλινο κλιμακοστάσιο. Το χολ επικοινωνεί με όλους τους 

γραφειακούς χώρους (1.2, 1.3, 1.4, 1.5 και 1.6) που αναπτύσσονται ακτινωτά ως προς αυτό, 

καθώς και με το μικρό χώρο υγιεινής (1.7). Στο κτίριο υπήρχε και δεύτερη είσοδος, μέσω 

εξωτερικού κλιμακοστασίου στην ανατολική του πλευρά, που οδηγούσε άμεσα στο χώρο της 

νοτιοανατολικής γωνίας (1.3). Στην ανατολική πλευρά, δίπλα ακριβώς στο προαναφερθέν 

κλιμακοστάσιο, υπάρχει αυθαίρετο πρόσκτισμα που χρησιμοποιείται ως αποθήκη. 

στάθμη 1ου ορόφου 
Η οργάνωση των χώρων στη στάθμη του ορόφου είναι παρόμοια με αυτή του ισογείου, 

δηλαδή όλοι οι χώροι (2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 και 2.7) διατάσσονται ακτινωτά γύρω από το χολ 

του κλιμακοστασίου, που φωτίζεται από μικρό παράθυρο στη βόρεια πλευρά. 

στάθμη σοφίτας 
Η οργάνωση των λιγοστών χώρων στη στάθμη της σοφίτας, λόγω του περιορισμένου ύψους 

της στέγης, είναι παρόμοια. Οι δύο χώροι στο επίπεδο της σοφίτας (3.1 και 3.3) διατάσσονται 

εκατέρωθεν του χολ του κλιμακοστασίου (3.2), στην ανατολική και τη δυτική πλευρά του 

κτιρίου, στην περιοχή που η διάταξη και το ύψος της στέγης το επιτρέπουν. 

 

Κατασκευαστική δομή 

κτιριακό κέλυφος 
Όλες οι εξωτερικές επιφάνειες του κτιρίου είναι κατασκευασμένες από λιθοδομές, μειούμενες 

καθ’ ύψος, και έχουν ελαφρά μεγαλύτερο πάχος στη βορεινή πλευρά του κτιρίου. Οι 

λιθοδομές είναι επιχρισμένες και έχουν τοξωτά, ορθογωνικά ανοίγματα με περιμετρικό 

διάκοσμο από συμπαγή τούβλα και πωρόλιθους. Αντίστοιχος διάκοσμος, αλλά μόνο από 

γωνιακούς πωρόλιθους, με εναλλασσόμενο, καθ’ ύψος, πλάτος, υπάρχει στις ακμές όλων των 

εξεχουσών γωνιών του κτίσματος. 

στάθμη υπογείου 
Στη στάθμη του υπογείου, οι περισσότερες εσωτερικές  τοιχοποιίες είναι από λιθοδομή, 

πάχους 60cm, που επιχρίεται, ενώ υπάρχουν και δύο εσωτερικές τοιχοποιίες προς τη δυτική 

πλευρά του κτιρίου, που είναι κατασκευασμένες από πλινθοδομή.  

Μεταξύ των χώρων υπήρχαν, αρχικά, τοξωτά ανοίγματα που διαμορφώνονται με εμφανείς, 

συμπαγείς οπτόπλινθους, κάποια από τα οποία στη συνέχεια έκλεισαν τελείως, κάποια κατά 

το ήμισυ, ενώ κάποια άλλα έκλεισαν και στη θέση τους προστέθηκαν ξύλινα κουφώματα. Οι 

μεταγενέστερες επεμβάσεις περιορισμού των ανοιγμάτων έχουν γίνει με πλινθοδομές. 

Όλοι οι χώροι φωτίζονται από τη νότια ή τη βορεινή πλευρά από φεγγίτες. Εξωτερικά στο 

νότο είναι εμφανές όλο το ύψος του υπογείου, ενώ διαφοροποιείται ως προς το υλικό και το 

χρώμα από το υπόλοιπο κτίσμα. Στο βορρά το κτίριο εμφανίζεται μόνο πάνω από το ύψος 

των φεγγιτών. 

Το δάπεδο είναι από σκυρόδεμα. Το δάπεδο του κλιμακοστασίου προς το ισόγειο, που είναι 

μεταγενέστερη τροποποίηση, είναι κατασκευασμένο, επίσης, από σκυρόδεμα.  
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Η οροφή του υπογείου είναι κατασκευασμένη με σιδηροδοκούς, ανά αποστάσεις 70 και 90cm 

που εδράζονται στις λιθοδομές, που το κενό τους πληρώνεται με θολίσκους από 

οπτόπλινθους. 

στάθμη ισογείου 
Στη στάθμη του ισογείου, τα εσωτερικά, διαχωριστικά χωρίσματα είναι κατασκευασμένα από 

πλινθοδομές που επιχρίονται. Παράλληλα υπάρχουν ξύλινα υποστυλώματα και δοκοί, που 

συμπληρώνουν τον φέροντα οργανισμό.  

Στις ταμπλαδωτές, ξύλινες εσώθυρες των γραφειακών χώρων παρατηρείται μια 

διαφοροποίηση ύψους, με μεγαλύτερη αυτή του κεντρικού νότιου χώρου (1.4). 

Όλοι οι γραφειακοί χώροι διαθέτουν δύο εξωτερικά παράθυρα. Στο κεντρικό γραφείο της 

νότιας πλευράς (1.4) υπάρχουν, εκατέρωθεν της εξοχής, μικρά, γραμμικά παράθυρα. Στο 

νοτιοανατολικό γραφείο (2.3) το περβάζι του ανατολικού παραθύρου έχει αντικατασταθεί. 

Το ξύλινο κλιμακοστάσιο έχει ξύλινους ορθοστάτες και ξύλινη, μεταγενέστερη, κουπαστή. 

Το αρχικό δάπεδο του ισογείου επικαλύπτεται με σανίδες που εδράζονται επί της σύμμικτης 

οροφής του υπογείου. Η εμφαινόμενη επίστρωση των ξύλινων δαπέδων είναι μεταγενέστερη, 

πιθανότατα μετά το 1960, με επικάλυψη των αρχικών σανίδων. Τα δάπεδα του χώρου του 

πλατυσκάλου της εισόδου και του μικρού χώρου υγιεινής, που βρίσκεται σε τοπική 

υπερύψωση, είναι διαστρωμένα με κεραμικά πλακίδια.  

Η οροφή του ισογείου είναι ξύλινη, με φαρδιές σανίδες που διακοσμούνται στις ενώσεις τους 

με επιμήκεις πήχεις. Στην περίμετρο της οροφής κάθε χώρου υπάρχει φαρδύ ξύλινο, 

διακοσμητικό πλαίσιο με κάθετη κορνίζα. 

στάθμη 1ου ορόφου 
Και στη στάθμη του 1ου ορόφου όλα τα εσωτερικά, διαχωριστικά χωρίσματα είναι 

κατασκευασμένα από πλινθοδομές που επιχρίονται. Οι ταμπλαδωτές, ξύλινες εσώθυρες 

παρουσιάζουν και εδώ διαφοροποίηση ύψους.  Όλοι οι γραφειακοί χώροι διαθέτουν δύο 

εξωτερικά παράθυρα. Στο κεντρικό γραφείο της νότιας πλευράς (2.4) υπάρχουν, εκατέρωθεν 

της εξοχής, μικρά, γραμμικά παράθυρα. Στο νοτιοανατολικό γραφείο (2.3) το περβάζι του 

ανατολικού παραθύρου έχει αντικατασταθεί. 

Το κλιμακοστάσιο και ο μικρός χώρος υγιεινής (2.7) φέρουν αντίστοιχα μικρά παράθυρα. 

Το δάπεδο του ορόφου αποτελείται από τα πατόξυλα που εδράζονται επί ξύλινων βάσεων σε 

φωλιές που υπάρχουν στη λιθοδομή. Πάνω σε αυτά στερεώνονται παράλληλες, ξύλινες δοκοί 

ορθογωνικής διατομής, επί των οποίων καρφώθηκε το αρχικό σανίδωμα, το οποίο και σ’ 

αυτόν τον όροφο είναι επικαλυμμένο πρόσφατα με ξύλινο δάπεδο τύπου παρκέ. Η οροφή των 

χώρων είναι αντίστοιχης κατασκευής με αυτών της ισόγειας στάθμης. 

στάθμη σοφίτας 
Η οργάνωση των λιγοστών, λόγω των περιορισμών ύψους της στέγης, χώρων στη στάθμη της 

σοφίτας είναι παρόμοια. Οι δύο κύριοι χώροι αυτού του επιπέδου  (3.1 και 3.3) διατάσσονται 

στην περιοχή, όπου η διάταξη της στέγης το επιτρέπει, δηλαδή στην ανατολική και τη δυτική 

πλευρά του κτιρίου, εκατέρωθεν του χολ του κλιμακοστασίου (3.2). 

Το δάπεδο του ορόφου αποτελείται από τα πατόξυλα που εδράζονται επί ξύλινων βάσεων σε 

φωλιές που υπάρχουν στη λιθοδομή. Πάνω σε αυτά στερεώνονται παράλληλες, ξύλινες δοκοί 

ορθογωνικής διατομής, επί των οποίων καρφώθηκε το αρχικό σανίδωμα με φαρδιές σανίδες, 

το οποίο σήμερα έχει διασωθεί. 

Οι χώροι, που χρησιμοποιούνται σήμερα ως αρχεία, διαθέτουν δύο δίδυμα, γραμμικά, 

εξωτερικά παράθυρα. Λόγω της αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων χαρτιού, το υπέρμετρο 

φορτίο έχει δημιουργήσει προβλήματα σημαντικών βυθίσεων στις ξύλινες δοκούς του 1ου 

ορόφου. 

Η οροφή της σοφίτας είναι ξύλινη, κατασκευασμένη από ορθογωνικές ξύλινες δοκούς επί 

των οποίων εδράζονται δίριχτα, ξύλινα ζευκτά. Επί των ζευκτών εδράζονται δοκίδες επί των 

οποίων έχει τοποθετηθεί ψευδοπάτωμα για τη στήριξη της επικεράμωσης. 
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στάθμη στέγης 
Όπως ήδη προαναφέρθηκε η στέγη του κτίσματος είναι δίριχτη, κεραμοσκεπής, με κεραμίδια 

γαλλικού τύπου, ενώ η μικρή προεξοχή στο νότο καλύπτεται με ένα μικρότερο δίριχτο, 

κεραμοσκεπές, επιστέγασμα, με αντίθετες κλίσεις από αυτές του βασικού κτιριακού όγκου. 

Στις άκρες της προς βορρά κεκλιμένης στέγης απολήγουν δύο καπναγωγοί, ενώ υπάρχουν 

άλλες δύο απολήξεις καπναγωγών στο κέντρο της προς νότο κεκλιμένης στέγης. Ένας 

νεότερος καπναγωγός καταλήγει στο κάτω ανατολικό τμήμα της προς βορρά στραμμένης 

στέγης. 

 

Φέρων οργανισμός 
Η γενική εικόνα του φέροντα οργανισμού είναι καλή, ειδικά για κτίριο της ηλικίας του καθώς  

έχει συντηρηθεί, κατά διαστήματα, επαρκώς.  

 

Αλλοιώσεις 
Το κτίριο υπέστη διάφορες αλλοιώσεις από την αρχική του μορφή.  

 Στο επίπεδο της σοφίτας έχουν αποκλειστεί κάποιοι χώροι, προς το νότο και προς το 

βορρά, με ξυλοκατασκευές,  αφήνοντας σήμερα προσβάσιμο μόνο τον κεντρικό άξονα 

(χώροι 3.1, 3.2, 3.3, 3.4). 

 Η εξώθυρα του χώρου της νοτιοανατολικής γωνίας του ισογείου μετατράπηκε σε 

παράθυρο. Σήμερα υπάρχει το τσιμεντένιο κλιμακοστάσιο, η εξώθυρα όμως, 

μετασχηματίστηκε σε παράθυρο με απομείωση του ύψους της.  

 Ο μεταλλικός ανεμοφράκτης που προστέθηκε στην είσοδο καθώς και η πλακόστρωση 

που έγινε στο διάδρομο πρόσβασης προς το κτίριο, με δίχρωμα πλακίδια υπό μορφή 

σκακιέρας, είναι στοιχεία τελείως ασύνδετα με το διατηρητέο κτίριο. 

 Στην ανατολική πλευρά ένα πρόσθετο βοηθητικό κτίσμα βρίσκεται μπροστά από το 

παράθυρο του ισογείου, περιορίζοντας το ύψος του. 

 Υπάρχει στο κέντρο της βόρειας πλευράς  κατακόρυφη υδρορροή, που τοποθετήθηκε 

μεταγενέστερα, η οποία διέρχεται μπροστά από κουφώματα. 

 Η πλακόστρωση της εισόδου με κεραμικά πλακίδια στο επίπεδο του ισογείου και 

στους υγρούς χώρους ισογείου και ορόφου είναι μεταγενέστερη και επίσης άστοχη ως 

προς τη συνολική εικόνα του διατηρητέου κτιρίου. Το παρκέ στο ισόγειο και τον 

όροφο, είναι εμφανώς μεταγενέστερο και παρουσιάζει φθορές. 

 Ένα πλέγμα εξωτερικών καλωδιώσεων και σωληνώσεων διατρέχει τις εσωτερικές και 

εξωτερικές επιφάνειες του κτιρίου, ενώ μονάδες κλιματισμού έχουν προστεθεί στις 

τρεις από τις τέσσερις όψεις του κτιρίου. 

 

Παθολογία 

 Το κτίριο εξωτερικά, στις όψεις του, παρουσιάζει προβλήματα υγρασίας, διάβρωσης 

οπτόπλινθων και αστοχίας, σε σημαντικό βαθμό, των επιχρισμάτων και των 

χρωματισμών. 

 Το υπόγειο του κτιρίου εμφανίζει αστοχία σε εσωτερικές και εξωτερικές τοιχοποιίες 

από ανερχόμενη υγρασία, καθώς και τοπικές ρηγματώσεις στα σημεία έδρασης των 

μεταλλικών δοκίδων του δαπέδου του ισογείου. Επίσης στην έξοδο του υπογείου, στη 

δυτική πλευρά, η αψίδα παρουσιάζει ρηγματώσεις, ισχυρότερες των άλλων σημείων. 

Οι μεταλλικές δοκίδες δεν παρουσιάζουν προβλήματα διάβρωσης, ούτε αποκόλλησης 

των πλίνθων που διαμορφώνουν τις αψίδες του δαπέδου του ισογείου. 

 Οι τοιχοποιίες του ισογείου δεν παρουσιάζουν προβλήματα ρηγματώσεων ή 

διάβρωσης, εσωτερικά του κτιρίου, με εξαίρεση δύο κατακόρυφες ρωγμές από την 

οροφή έως σχεδόν το δάπεδο, στον μεσαίο χώρο προς τη νότια πλευρά του κτιρίου, 
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στη θέση τομής της τοιχοποιίας που εξέχει στο κεντρικό τμήμα του κτιρίου προς τη 

θάλασσα, μεταξύ του ισχυρού τοίχου και της εσωτερικής διαχωριστικής τοιχοποιίας. 

 Οι τοιχοποιίες του ορόφου δεν παρουσιάζουν προβλήματα ρηγματώσεων ή 

διάβρωσης εσωτερικά του κτιρίου, η οροφή όμως του ορόφου (δάπεδο σοφίτας) 

παρουσιάζει, στους δύο κεντρικούς χώρους (κεντρικός νότιος και νοτιοδυτικός), 

σημαντική παραμόρφωση, ιδιαίτερα προς το μέσο του ανοίγματος αυτών, πιθανότατα 

λόγω του ιδιαίτερα σημαντικού φορτίου που έχει τοποθετηθεί στη σοφίτα και εδώ και 

χρόνια αποτελεί το αρχείο της υπηρεσίας.   

 Η στέγη του κτιρίου, τουλάχιστον στα σημεία που είναι προσβάσιμη, δεν παρουσιάζει 

προβλήματα υγρασίας ή αστοχίας του ξύλινου φορέα της. 

 Τα κατακόρυφα στοιχεία του κιγκλιδώματος του κλιμακοστασίου, εξαιτίας της 

τροποποίησης του κλιμακοστασίου και της κακότεχνης αντικατάστασης της 

κουπαστής, έχουν υποστεί στρέβλωση. 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 
Οι επεμβάσεις που προτείνονται για την αποκατάσταση και συντήρηση του κτιρίου είναι οι 

εξής: 

 Αποξήλωση και κατάργηση ανεμοφράκτη εισόδου και τοποθέτηση στην ίδια θέση 

γυάλινου στεγάστρου ασφαλείας.  

 Αποξήλωση εξωτερικών κουφωμάτων και αντικατάστασή τους με θερμομονωτικά 

κουφώματα του ιδίου τύπου και λειτουργίας. 

 Αποξήλωση νιπτήρων από τους γραφειακούς χώρους. 

 Αποκατάσταση αρχικής λειτουργίας κουφώματος ανατολικής πλευράς, με καθαίρεση 

της υπάρχουσας τοιχοποιίας και κατασκευή νέας εξώπορτας. 

 Αποξήλωση των πλακιδίων στην είσοδο του κτιρίου (κεντρικός χώρος), 

αποκατάσταση του ξύλινου δαπέδου του υπερυψωμένου τμήματος και διάστρωση 

τσιμεντοκονίας στην περιοχή της εισόδου. 

 Αποκατάσταση – συντήρηση ξύλινου δαπέδου όλων των χώρων 

 Αποκατάσταση κλιμακοστασίου - συντήρηση αναβαθμών και αντικατάσταση 

κουπαστής. 

 Κατασκευή δαπέδου από οπλισμένο σκυρόδεμα στο υπόγειο, πάχους 20-25cm, με 

εμπλοκή των τοιχοποιιών (εσωτερικών και εξωτερικών) ώστε να λειτουργεί ως δίσκος 

στο επίπεδο της θεμελίωσης και ταυτόχρονα να εμποδίζει κατά το δυνατόν την είσοδο 

(άνοδο) υγρασίας στο κτίριο. 

 Διαμόρφωση, περιμετρικά του κτιρίου, δαπέδου σε επαφή με το κτίριο, ώστε τα 

όμβρια να αποστραγγίζονται μακριά από το κτίριο και να μην λιμνάζουν σε επαφή με 

τις τοιχοποιίες. 

 Επισκευή όλων των περιμετρικών υδρορροών της στέγης, κατακόρυφων και 

οριζόντιων. 

 Επισκευή και επανεπίχριση των τοιχοποιιών του υπογείου. 

 Αποκατάσταση των ρηγματώσεων των τοιχοποιιών του υπογείου με την τοποθέτηση 

πλεγμάτων οπλισμού (πλαστικά) στην περιοχή τους και επίχριση με τσιμεντοκονία. 

 Συντήρηση των μεταλλικών δοκίδων του δαπέδου υπογείου. 

 Αφαίρεση των ισχυρών φορτίων της σοφίτας με μεταφορά σε άλλο επίπεδο των 

αρχείων. 

 Επισκευή και συντήρηση των επιχρισμάτων των εξωτερικών όψεων του κτιρίου. 

 Επισκευή και συντήρηση των εσωτερικών επιχρισμάτων του κτιρίου, με τοποθέτηση 

υαλοπλεγμάτων στις περιοχές των ρηγματώσεων. 
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 Βαφή με ακρυλικά χρώματα των εξωτερικών επιφανειών του κτιρίου. 

 Βαφή με πλαστικά χρώματα των εσωτερικών επιφανειών του κτιρίου. 

 Επισκευή και βαφή των εσωτερικών κουφωμάτων του κτιρίου με ριπολίνες. 

 

 

Χρωματική αποκατάσταση 
Η χρωματική αποκατάσταση η οποία θα γίνει καθ’ υπόδειξη της επίβλεψης , μετά από 

δοκιμαστικούς χρωματισμούς ,  περιλαμβάνει: 

 επιχρωματισμό τεσσάρων όψεων 

 επιχρωματισμό περιμετρικά της ζώνης του υπογείου που περιλαμβάνει τους φεγγίτες 

 επιχρωματισμό της βάσης (επίπεδο υπογείου) στη νότια όψη 

 επιχρωματισμό ξύλινων κουφώματων , θυρών και παραθύρων εξωτερικών και 

εσωτερικών 

 επιχρωματισμός κορνιζών θυρών και παραθύρων 

 επιχρωματισμός του διακόσμου καθ΄ ύψος των εξεχουσών γωνιών του κτιρίου 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Aντικείμενο  του κεφαλαίου αυτού είναι η συνοπτική περιγραφή των 

οικοδομικών εργασιών του Έργου με κάθε πρόσθετη πληροφορία πέρα από 

αυτές που περιέχονται στα σχέδια και στα άρθρα του Αναλυτικού Tιμολογίου 

καθώς και η επισήμανση των σημείων της κατασκευής που χρειάζονται ειδική 

προσοχή.  H περιγραφή συμπληρώνει τα σχέδια, τις Tεχνικές Προδιαγραφές, το 

Aναλυτικό Tιμολόγιο, και τον Προϋπολογισμό της Mελέτης, τη Γενική και 

Eιδική Συγγραφή Yποχρεώσεων και τη Διακήρυξη του Έργου.  

 
1.ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ –ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 

 

Mε   την εγκατάσταση του Aναδόχου καθορίζονται   τρία τουλάχιστον σταθερά σημεία 

(ρεπέρ) για τις μετρήσεις  των υψομέτρων και θα ελεγχθούν και επαληθευθούν οι υπάρχουσες 

στάθμες εκσκαφής. Για τον επακριβή προσδιορισμό των θέσεων όλων των κατασκευών θα 

χρησιμοποιηθούν τοπογραφικά όργανα (ταχύμετρο, χωροβάτης).  

Oι   εργασίες   εκσκαφών,  χωματουργικών κλπ θα αρχίσουν μετά τον έλεγχο των 

χαράξεων και σταθμών. Τα προϊόντα των εκσκαφών, θα μεταφερθούν σε θέσεις εντός του 

εργοταξίου, όπου νομίμως προβλέπεται. Σε περίπτωση που απαιτηθεί άντληση υδάτων 

βροχής ή υπόγειων υδάτων, αυτή θα πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια κατάλληλων συσκευών 

και μηχανημάτων, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση. Kατά τη διάρκεια των χωματουργικών 

εργασιών, αλλά στη συνέχεια και κατά τη διάρκεια των λοιπών εργασιών, θα ληφθεί μέριμνα 

για να αφεθεί διάδρομος προσέγγισης των τροχοφόρων στους χώρους εργασίας χωρίς να 

θίγεται η πρόοδος των εργασιών, ούτε και η σταθερότητα των εδαφών έδρασης των 

κατασκευών του περιβάλλοντος χώρου, χωρίς καμία πρόσθετη αποζημίωση για τα ανωτέρω. 

Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία του σκάμματος από εισροή ομβρίων υδάτων με 

μικρά αναχώματα, διαμόρφωση καταλλήλων κλίσεων- αυλάκων περιμετρικά του σκάμματος 

και άλλα μέτρα, κατά την κρίση του Επιβλέποντα.  

 

 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων 

κλπ χώρων 

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών μέσων 

πραγματοποιούνται στις παρυφές, περιμετρικά του κτιρίου, στα σημεία που δεν υπάρχει 

διαμορφωμένο έδαφος με πλάκα σκυροδέματος.  
 

 Εκσκαφή χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των 

προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 

Για την ενίσχυση του φέροντα οργανισμού του κτιρίου, καθαιρείται η υπάρχουσα πλάκα του 

υπογείου (20cm), απομακρύνονται τα προϊόντα καθαίρεσης και πραγματοποιείται επιπλέον 

εκσκαφή του εδάφους κατά 20cm.   

 

 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου 
Μετά την εκσκαφή του υπογείου και των εξωτερικών περιοχών στις παρυφές του κτιρίου, 

ακολουθεί κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελεύσεως λατομείου  



ΟΣΕ Α.Ε.                                                                                      Προϋπολογισμός : 124.000,00  € 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Σ.Α.Σ.Υ.Δ.                                ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ : 2002  

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ   

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                         Σελίδα:                         
10 

 

 Καθαιρέσεις πλινθοδομών 
Στην ανατολική όψη καθαιρείται το μεταγενέστερο τμήμα της πλινθοδομής που έκλεισε 

τμήμα του ανοίγματος εξώθυρας στη στάθμη του ισογείου.  

 

 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με 

εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης 
Στη στάθμη του υπογείου, καθαιρείται πλήρως η πλάκα σκυροδέματος . 

Για την προσωρινή αντιστήριξη των τοιχωμάτων θα απαιτηθεί χρήση ικριωμάτων. 

 

 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με 

εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης 
Εφόσον η πλάκα σκυροδέματος του υπογείου είναι οπλισμένη, καθαιρείται ομοίως με 

εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης. Tα προϊόντα καθαίρεσης τεμαχίζονται και 

συσσωρεύονται κατάλληλα. Για την προσωρινή αντιστήριξη των τοιχωμάτων θα απαιτηθεί 

χρήση ικριωμάτων. 

 

 Αντικατάστασή θραυσμένων κεράμων επικεραμώσεων με προσοχή 
Ελέγχεται η ακεραιότητα των κεραμιδίων της στέγης και πραγματοποιείται αντικατάσταση 

των θραυσμένων κεραμιδιών με αντίστοιχα ακέραια. 

 

 Καθαίρεση επιχρισμάτων 
Σε όλες τις επιφάνειες των τοιχοποιών καθαιρούνται τα σαθρά και προβληματικά 

επιχρίσματα (ασβεστοκονιάματα, ασβεστοτσιμεντοκονιάματα, μαρμαροκονιάματα, 

ασβεστοτσιμεντομαρμαρο-κονιάματα, τσιμεντοκονιάματα και θηραϊκοκονιάματα), 

οποιουδήποτε πάχους και σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος εργασίας. Ακολουθεί ο 

κατάλληλος καθαρισμός των αρμών και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση. 

 

 Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή 
Για τη διέλευση δικτύων, αγωγών κλπ προβλέπεται η διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή 

πάχους έως 0,65 m, επιφανείας 0,05 - 0,10 m2, εκτελουμένη με οποιοδήποτε μέσο. Διάνοιξη 

οπών στη λιθοδομή πραγματοποιούνται και στη στάθμη του υπογείου στην στάθμη της νέας 

πλάκας σκυροδέματος, για την καλύτερη αγκύρωση στις περιμετρικές λιθοδομές. 

 

 Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων 
Αποξηλώνεται το σύνολο των εξωτερικών και εσωτερικών κουφωμάτων. Στα εξωτερικά 

κουφώματα αποξηλώνονται τα φύλλα και τα περβάζια με προσοχή προκειμένου να μπορούν 

να αναπαραχθούν τα παλιότερα εξ αυτών (με τοξωτά πλαίσια), που σώζονται σε καλή 

κατάσταση. Στα εσωτερικά κουφώματα αποξηλώνονται μόνο τα φύλλα, προσεκτικά, 

προκειμένου να αποκατασταθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.  

 

 Αποξήλωση των υπαρχουσών μεταλλικών υδρορροών 
Αποξηλώνεται το σύνολο των υπαρχουσών υδρορροών, οριζοντίων και κατακόρυφων, 

περιμετρικά του κτιρίου και συσσωρεύονται στις θέσεις φορτώσεως. 
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 Αποξήλωση ξύλινων δαπέδων ή επενδύσεων 
Το ξύλινο δάπεδο που καλύπτει το αρχικό δάπεδο του κτιρίου αποξηλώνεται με προσοχή 

προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση του προυφισταμένου και να αποκατασταθεί η 

αρχική κατασκευή. 

 

 Καθαίρεση οροφοκονιαμάτων  
Όπου κρίνεται απαραίτητο, στο υπόγειο, καθαιρούνται όσα οροφοκονιάματα παρουσιάζουν 

προβλήματα υγρασίας, διάβρωσης κλπ. Η καθαίρεση πραγματοποιείται με προσοχή. 

 

 Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων 
Αποξηλώνεται κάθε πρόσθετο πλαστικό δάπεδο πάνω από το αρχικό ξύλινο δάπεδο του 

κτιρίου (πχ χώρος 1.6 στο ισόγειο). Η αποξήλωση ολοκληρώνεται με πλήρη 

απόξεση/αφαίρεση της στρώσης συγκολλητικού υλικού με φλόγιστρο, διαλύτες ή αποξεστικά 

εργαλεία.  

 

 Γεωύφασμα μή υφαντό 
Μετά τη διάστρωση των θραυστών υλικών λατομείου, στο υπόγειο, διαστρώνεται 

γεωύφασμα διαχωρισμού ή προστασίας, μη υφαντού, βάρους 155 gr/m2., σύμφωνα με την 

μελέτη. 

 

 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 

κατηγορίας C20/25 με χρήση αντλίας ή πυργογερανού και επεξεργασία 

βιομηχανικού δαπέδου 
Για την κατασκευή της νέας πλάκας στη στάθμη του υπογείου πραγματοποιείται διάστρωση 

σκυροδέματος κατηγορίας C20/25 (με οπλισμό ποιότητας Β500c, πρόσθετα και στεγανωτικά) 

με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 

Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ). Ακολουθεί συμπύκνωση αυτού με δονητές επί των 

καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του 

έργου. Η διάστρωση γίνεται πάνω στη επιφάνεια των σκύρων αφού προηγηθεί η τοποθέτηση 

φύλλου πολυαιθυλενίου για την προστασία από ανερχόμενη υγρασία. Ακολουθεί πρόσθετη 

επεξεργασία διαμόρφωσης βιομηχανικού δαπέδου.  

Προβλέπεται η κατάλληλη διαμόρφωση αρμών διακοπής εργασίας, σε οποιαδήποτε θέση, 

σύμφωνα με τη στατική μελέτη. Σε συγκεκριμένους αρμούς, οριζόντιους και κατακόρυφους, 

απαιτείται η προμήθεια και τοποθέτηση κατάλληλων υδροφραγών τύπου Waterbar.  

 

 Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, 

ελαφρά οπλισμένο 
Στην περιοχή των εξωτερικών διαμορφώσεων  περιμετρικά του κτιρίου και στην περιοχή του 

εξωτερικού κλιμακοστασίου εισόδου αλλά και όπου απαιτηθεί συμπλήρωση στοιχείων από 

σκυρόδεμα, χρησιμοποιείται σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ελαφρά οπλισμένο. Η παραγωγή 

του σκυροδέματος  γίνεται με φορητούς αναμικτήρες σκυροδέματος ή αυτοκινούμενες 

μπετονιέρες, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με 

την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών 

υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, περιλαμβανομένης της δαπάνης 

κατασκευής των καλουπιών και της προμήθειας και επεξεργασίας ελαφρού σιδηρού 

οπλισμού από οικοδομικό διπλό δομικό πλέγμα T196.  
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2. ΞYΛOYPΓIKEΣ KATAΣKEYEΣ 
 

 Δάπεδο από δρύινες σανίδες σε υπάρχον ψευτοπάτωμα 
Μετά την αποξήλωση του μεταγενέστερου ξύλινου παρκέ στους χώρους των γραφείων, θα 

διαπιστωθεί η ποιότητα και η κατάσταση του αρχικού ξύλινου δαπέδου. Εφόσον κριθεί ότι 

χρίζει αντικατάστασης, μερικής ή ολικής, το νέο δάπεδο θα κατασκευαστεί από σανίδες 

δρυός κατηγορίας Α, άροζο ή με πολύ ψιλό ροζάκι, διατομής πάχους 20 mm, πλάτους 15 cm 

και μήκους από 1,00 έως 2,40m.  

 

 Επισκευή υπάρχοντος δαπέδου από ξύλινες σανίδες  
Σε συνέχεια της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον το ξύλινο δάπεδο κριθεί ικανοποιητικό, 

στα επίπεδα του ισογείου, ορόφου και σοφίτας οι σανίδες επισκευάζονται και 

αποκαθίστανται. Θα πραγματοποιηθεί τοπική επισκευή και αντικατάσταση τυχόν 

κατεστραμμένων τμημάτων, ξύσιμο και τρίψιμο της επιφάνειας με μηχανή.  

 

 Περιθώρια (σοβατεπιά) από μοριοσανίδα MDF 
Σε όλους τους χώρους πλην του υπογείου και των υγρών χώρων τοποθετούνται περιθώρια 

από μοριοσανίδα MDF. 

 

 Παράθυρα και εξωστόθυρες γαλλικού τύπου 
Όλα τα εξωτερικά κουφώματα του κτιρίου αντικαθίστανται από νέα, με ξυλεία τύπου 

Meranti, με διαστάσεις ίδιες με τα υπάρχοντα, πλην του πάχους αυτών που θα είναι 

κατάλληλο να φέρει θερμομονωτικούς υαλοπίνακες. Τα νέα κουφώματα θα είναι ακριβή 

αντίγραφα των αρχικών κουφωμάτων του κτιρίου με τα τοξωτά  παράθυρα. Τα κουφώματα 

θα είναι πλήρη, με υαλοστάσια περαστά, περιστρεφόμενα περί κατακόρυφο άξονα 

μονόφυλλα ή πολύφυλλα οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίων, με ορθοστάτες και πάνω 

τραβέρσα (πανωκάσσι) τετραξύλου (κάσσας) 9x13cm, με ή χωρίς ενδιάμεση τραβέρσα 

(μεσοκάσσι) 8x8cm για φεγγίτη με νεροχύτη, πλαίσια φύλλων (τελάρα) 5x7,5cm, με πηχάκια 

για διπλούς υαλοπίνακες, με καϊτια 5x4cm για τους υαλοπίνακες, νεροχύτη ατόφιο 9x9 cm, 

περιθώρια (περβάζια) 2x5.5cm, αρμοκάλυπτρα κάσσας 2.5x2.5cm μεγαλύτερα του 

τεταρτοκύκλου και αρμοκάλυπτρα φύλλων (μπινιά) 2x5.5cm, κορδόνι πολυπροπυλένιου σε 

εγκοπή (γκινισιά) για εξασφάλιση ανεμοστεγανότητας, με αρμοκάλυπτρα και σιδηρικά 

στερεώσεως, αναρτήσεως και λειτουργίας, μετά χειρολαβών αντίστοιχων των αρχικών.  

Για την βαφή των κουφωμάτων γίνεται προετοιμασία των ξυλίνων επιφανειών για 

χρωματισμούς, δηλαδή καθαρισμός της επιφανείας με γυαλόχαρτο, λάδωμα με λινέλαιο 

διπλοβρασμένο ή με ειδικό μυκητοκτόνο εμποτιστικό διάλυμα βάσεως νερού ή διαλύτου, 

ξεροζιάρισμα, καθαρισμός των ρόζων και επάλειψή τους με γομαλάκα, τρίψιμο, 

χονδροστοκάρισμα και τελικό τρίψιμο. Ακολουθεί τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την μόρφωση 

λείας επιφανείας, εφαρμογή πρώτης στρώσεως υλικού σπατουλαρίσματος, τρίψιμο με 

γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερης στρώσης, διασταυρουμένης προς την προηγούμενη, τρίψιμο 

με γυαλόχαρτο και ψιλοστοκάρισμα. Τέλος γίνεται εφαρμογή δύο στρώσεων χρώματος 

ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού, ματ. 

 

 Επισκευή υαλόθυρας ξύλινης 
 

 Επισκευή εσωτερικών θυρών ξύλινων ταμπλαδωτών, μονόφυλλων ή πολύφυλλων  
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 Ξύλινα ταμπλαδωτά κουφώματα μονόφυλλα ή πολύφυλλα, με ή χωρίς υαλοπίνακες, 

προς αντικατάσταση των αρχικών 
Τα εσωτερικά κουφώματα των χώρων υγιεινής, καθώς και όσα κρίνονται ότι είναι 

κατεστραμμένα και δεν χρίζουν συντήρησης, αντικαθίστανται από νέα, όμοιας κατασκευής, 

ταμπλαδωτά μονόφυλλα ή πολύφυλλα περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα 

με ή χωρίς υαλοπίνακες. 

Τα κουφώματα θα είναι από ξυλεία τύπου Meranti, Α΄ ποιότητος οιωνδήποτε διαστάσεων και 

σχεδίων (σύμφωνα με τη μελέτη), με ή χωρίς ενδιάμεση τραβέρσα (μεσοκάσι) για φεγγίτη, με 

ή χωρίς ταμπλάδες, περιθώρια (πρεβάζια), αρμοκαλύπτρες κάσσας και αρμοκάλυπτρα 

φύλλων (μπινιά) και γενικά ξυλεία, σιδηρικά, χερούλια, κλειδαριές ειδικοί μηχανισμοί 

λειτουργίας εξωστοθυρών (σπανιολέτες), αναστολείς θύρας - δαπέδου (stoppers) Τα εμφανή 

στοιχεία ανάρτησης και λειτουργίας (χερούλια μεντεσέδες κλπ ) θα είναι ανοξείδωτα. Η 

ξυλεία πριν την κατεργασία της θα έχει υποβληθεί σε διαδικασία ξήρανσης και 

απομυκητοποίησης με απόλυτα οικολογικές μεθόδους, χωρίς τη χρήση χημικών 

σκευασμάτων. 

 

 Εξώθυρα ταμπλαδωτή δίφυλλη με παράθυρο και φεγγίτη προς αντικατάσταση της 

αρχικής 
 

 Επιδιόρθωση ξύλινου κλιμακοστασίου και αποκατάσταση υφιστάμενου 

χειρολισθήρα κλιμακοστασίου, καμπύλης διατομής 
Το κεντρικό κλιμακοστάσιο παρουσιάζει φθορές στα πατήματα, κακοτεχνία στο 

χειρολισθήρα και ανομοιομορφία στα κιγκλιδώματα. Για την επιδιόρθωση του 

κλιμακοστασίου θα απαιτηθεί ευθυγράμμιση ακμών, επιπέδωση πατήματος, κλπ και 

αποκατάσταση της μορφής του καμπύλου χειρολισθήρα, ώστε να διαμορφωθεί σε διαστάσεις 

και μορφή. Επιπλέον θα απαιτηθεί και έντεχνη αποκατάσταση και ευθυγράμμιση των 

ξύλινων βάσεων (κιγκλιδωμάτων), με τους απαιτούμενους συνδέσμους, μπουλόνια 

(κοχλιοφόρους ήλους). 

 

3. ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ – ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ- ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Tα κονιάματα και τα κονιοδέματα που θα χρησιμοποιηθούν για τα αρμολογήματα, στις 

επενδύσεις και γενικά σε όσες οικοδομικές εργασίες απαιτείται, θα παρασκευάζονται από τα 

κατάλληλα υλικά που προσδιορίζονται στις επιμέρους εργασίες, θα αναμιγνύονται αρκετά 

ώστε να αποκτούν ομοιογένεια και θα χρησιμοποιούνται αμέσως μετά την παρασκευή τους.   

 

 Επισκευαστικό αρμολόγημα εμφανών πλινθοδομών 
 

 Επισκευαστικό στοκάρισμα εμφανών οπτοπλίνθων και κεραμικών στοιχείων όψεων 
 

 Αποκατάσταση – συμπλήρωση – ανακατασκευή κεραμικών στοιχείων όψεων  
Για την αντικατάσταση των κεραμικών στοιχείων των όψεων που έχουν καταστραφεί και 

χρίζουν αποκατάστασης προβλέπεται η αναπαραγωγή πιστών αντιγράφων σε ειδικό 

εργαστήριο κεραμικής, Για την τοποθέτηση των ολόκληρων τεμαχίων ή τμημάτων τους στις 

αρχικές τους θέσεις θα υπάρχει η μέριμνα για την κατάλληλη σύνθεση των συγκολλημένων 

τεμαχίων ενώ ακολουθεί  στοκάρισμα και αρμολόγημα.  
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 Αποκατάσταση πορόλιθων όψεων 

 

 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα 
Οι εσωτερικές επιφάνειες των χώρων υγιεινής επιχρίονται με έγχρωμα, έτοιμα επιχρίσματα 

τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου ενισχυμένου με οικοδομική 

ρητίνη (ενδεικτικού τύπου ADIPLAST), πάχους 2,5 cm, σε τρεις διαστρώσεις.  

 

 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών 
Οι μεταλλικές επιφάνειες του κτιρίου (τεγίδες, δοκίδες κλπ), εφόσον δεν έχουν υποστεί 

διάβρωση, βάφονται με κοινά ελαιοχρώματα σιδηρών επιφανειών.  

 

 Απόξεση και βερνίκωμα ξύλινων δαπέδων 
Μετά την αποκατάσταση του αρχικού ξύλινου δαπέδου ή την τοποθέτηση νέου (ανάλογα με 

την ποιότητα και την κατάσταση που θα αποκαλυφθεί κατά την αποξήλωση) ακολουθεί 

βερνίκωμα των ξύλινων δαπέδων με ματ βερνίκι δαπέδων σε τρείς στρώσεις.  

 

 Χρωματισμοί επί εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρήση πλαστικών 

ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 
Όλες οι εσωτερικές επιφάνειες του υπογείου βάφονται με  πλαστικά ακρυλικά χρώματα, 

ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο 

σπατουλάρισμα. Προηγείται η προετοιμασία των επιφανειών,  το αστάρωμα και η εφαρμογή 

δύο στρώσεων πλαστικού χρώματος. Οι χώροι του ισογείου, του ορόφου και του παταριού 

βάφονται σε χρωματισμό γκρι λαδί ενδεικτικού τύπου Benjamin Moore 1496, ενώ οι χώροι 

του υπογείου βάφονται λευκοί. 

 

 Χρωματισμοί επί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρήση πλαστικών 

ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 
Όλες οι εξωτερικές επιφάνεις του κτιρίου βάφονται  με πλαστικά ακρυλικά χρώματα, 

ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο 

σπατουλάρισμα. Προηγείται η προετοιμασία των επιφανειών,  το αστάρωμα και η εφαρμογή 

δύο στρώσεων πλαστικού χρώματος. 

Οι κύριες επιφάνεις των όψεων βάφονται σε χρωματισμό γκρι λαδί ενδεικτικού τύπου 

Benjamin Moore 1496, ενώ τα διακοσμητικά στοιχεία των όψεων βάφονται υπόλευκα σε 

χρωματισμό ενδεικτικού τύπου Benjamin Moore 1492. 

 

 Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος 

ΝΕΡΟΥ 
Οι εσωτερικές ξύλινες ψευδοροφές βάφονται υπόλευκες σε χρωματισμό ενδεικτικού τύπου 

Benjamin Moore 1492, με διπλή στρώση ελαιοχρώματος, με την απαιτούμενη προπαρασκευή 

και απόξεση ποσοστού έως 15% της επιφανείας των παλαιών χρωμάτων.  

Οι ορατές ξύλινες επιφάνειες της στέγης (εσωτερικά & εξωτερικά) βάφονται σκούρο γκρι 

λαδί σε χρωματισμό ενδεικτικού τύπου Benjamin Moore 1498, με διπλή στρώση 

ελαιοχρώματος, με την απαιτούμενη προπαρασκευή και απόξεση ποσοστού έως 15% της 

επιφανείας των παλαιών χρωμάτων.  

 



ΟΣΕ Α.Ε.                                                                                      Προϋπολογισμός : 124.000,00  € 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Σ.Α.Σ.Υ.Δ.                                ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ : 2002  

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ   

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                         Σελίδα:                         
15 

 Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση πλαστικού 

χρώματος 
Όλες οι επιφάνειες των εσωτερικών χώρων (πλην των χώρων υγιεινής) του ισογείου, ορόφου 

και σοφίτας ανακαινίζονται με διπλή στρώση πλαστικού χρώματος, σε χρωματισμό γκρι λαδί 

ενδεικτικού τύπου Benjamin Moore 1496, με την απαιτούμενη προπαρασκευή και απόξεση 

ποσοστού έως 15% της επιφανείας των παλαιών χρωμάτων.  

 

 Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων ελαιοχρωματισμένων επιφανειών με καύση των 

παλαιών χρωμάτων με καμινέτο 
 

 Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων ελαιοχρωματισμένων επιφανειών με εφαρμογή 

διαβρωτικών χημικών 
 

 Mερεμέτι υφιστάμενου επιχρίσματος 
 

 Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξύλινων επιφανειών 
.   

 
4.EΠIΣTΡΩΣEIΣ – ΜΟΝΩΣΕΙΣ-ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ-ΣΙΔΗΡΙΚΑ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 

 

 Αρμοκάλυπτρα στα σημεία αλλαγής υλικών δαπεδόστρωσης 
 

 Επίστρωση υπαρχόντων πλακοστρωμένων δαπέδων ( χώροι υγιεινής , είσοδος και 

εξωτερικοί χώροι), με έτοιμο τσιμεντοκονίαμα, σε τρεις στρώσεις 
 

 Φράγμα υδρατμών από φύλλο πολυαιθυλενίου 
Μετά από την εκσκαφή και συμπλήρωση του υπογείου με θραυστό υλικό και τη διάστρωση 

γεωυφάσματος, τοποθετούνται φύλλα πολυαιθυλενίου (νάιλον) βάρους 150gr/m2, με 

αλληλοκάλυψη φύλλων τουλάχιστον 20cm για την προστασία του υποστρώματος. Στην 

συνέχεια κατασκευάζεται η πλάκα σκυροδέματος. 

 

 

 Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών ξύλινων κουφωμάτων με έγχρωμη 

ελαστική μαστίχη 
 

 Στεγανωτική στρώση προ της εφαρμογής επιχρισμάτων στους χώρους του υπογείου, 

στις επιφάνειες των λιθο-τουβλοδομών 

 

 Mόνωση εξωτερικών επιχρισμάτων, σε ύψος μέχρι 1m από το παρακείμενο έδαφος 
 

 Υαλοπίνακες απλοί επί ξύλινου σκελετού πάχους 4mm 
Απλοί υαλοπίνακες πάχους 4mm, τοποθετούνται στις εσωτερικές υάλινες θύρες προς 

αντικατάσταση των παλαιότερων υαλοπινάκων. Εφόσον απαιτηθεί από τον Κύριο του Έργου 

οι υαλοπίνακες μπορούν να καλυφθούν με κατάλληλο αυτοκόλλητο αμμοβολής. 
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 Στην είσοδο του κτιρίου τοποθετείται Γυάλινο στέγαστρο ασφαλείας, πολλαπλών 

στιβάδων, με ανοξείδωτα στηρίγματα 
 

 Σε όλα τα εξωτερικά ξύλινα κουφώματα τοποθετούνται Διπλοί θερμομονωτικοί - 

ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 24 mm (κρύσταλλο 

4mm, κενό 15mm, κρύσταλλο 5mm) 

 

 Θα τοποθετηθούν Στόπερ δαπέδου, τύπου ανοξείδωτο ματ, για προστασία σε όλες τις 

ξύλινες θύρες και Μηχανισμός επαναφοράς.  

 

 Συντήρηση μεταλλικών τεγίδων και δοκίδες υπογείου που παρουσιάζουν έντονη 

διάβρωση 

 

 Στο κτίριο αντικαθίσταται το εξωτερικό σύστημα χαλύβδινων γαλβανισμένων ΡΕΡ 

υδρορροών.  

 

5. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Στη δαπάνη του έργου που καλύπτει τις απολογιστικές εργασίες περιλαμβάνονται πρόσθετα 

υλικά που πιθανώς απαιτηθούν και δεν προβλέπονται από τα άρθρα του τιμολογίου. Αυτά 

μπορεί να είναι υλικά του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των δικτύων του κτιρίου 

(ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, μονάδα ψύξης & θέρμανσης) καθώς και φωτιστικά οροφής, 

μεταλλικά στόρια σκίασης, είδη υγιεινής, πόμολα, κλειδαριές θυρών και έπιπλα γραφείων 

(καρέκλες, βιβλιοθήκες). 
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει όλα τα αναγκαία και απαραίτητα μέτρα για την προστασία 

του προσωπικού του και να χορηγήσει τα απαραίτητα μέσα για την Ατομική προστασία των 

εργαζομένων (φωσφορίζοντα γιλέκα, κράνη, μπότες κ.λ.π.). Η δαπάνη των παραπάνω 

αναγκαίων μέτρων ασφαλείας βαρύνει εξ’ ολοκλήρου των Ανάδοχο. 

Γενικά περί προσωπικού – Διατιθέμενων μέσων 

 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να βρίσκεται επί τόπου του έργου καθ’ όλη τη διάρκεια των 

εργασιών. Σε περίπτωση αδυναμίας του να εκπληρώσει αυτή του την υποχρέωση οφείλει 

να διαθέτει αντικαταστάτη του, η αμοιβή του οποίου δεν θα βαρύνει τον ΟΣΕ Α.Ε. 

Επίσης υποχρεώνεται να διαθέτει κατάλληλο στέλεχος (εργοδηγός) με επαρκείς γνώσεις 

και αποδεικνυόμενης  εμπειρίας, καθώς και διοικητικές ικανότητες, το οποίο θα έχει την 

ευθύνη για την σωστή και παραγωγική εργασία του προσωπικού του αναδόχου, 

καθοδηγώντας τούτο κατάλληλα. Το στέλεχος αυτό θα συμμορφώνεται βέβαια απολύτως 

στις οδηγίες και εντολές του υπευθύνου του ΟΣΕ Α.Ε. επί του έργου. Σε περίπτωση μη 

καταλληλότητας του στελέχους αυτού ισχύουν όσα αναφέρθηκαν περί αντικατάστασης 

μη καταλλήλου προσωπικού.  

 Η σειρά αναγραφής των επιμέρους εργασιών δεν αποτελεί υποχρεωτικά και σειρά 

σπουδαιότητας ή χρονική διαδοχή. Ο καθορισμός της σειράς των εργασιών θα γίνει από 

την Υπηρεσία με κριτήριο την απρόσκοπτη λειτουργία δραστηριοτήτων του ΟΣΕ εντός 

του κτιρίου. 

 ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Θα πρέπει να λαμβάνονται από τον ανάδοχο όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή 

εργασία του προσωπικού. 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΜΑΪΟΣ 2020 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΕ ΑΕ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α) ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
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+4.40
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0.80

2.011.00 /

1.74

0.610.28

/

0.80

2.011.00

/

0.80

2.011.00 /

0.80

2.011.00

/

0.80

2.011.00

/

0.80

2.011.00

/

0.80

2.011.00

/

0.80

2.011.00

/
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/

0.80
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1.74

0.610.28
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1.970.50

KΩΔIKOΣ MEΛETHΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠINAKA

ΑΡΧΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

KΛIMAKA

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ

ΣTAΔIO MEΛETHΣ

EIΔOΣ MEΛETHΣ

TPOΠOΠOIHΣEIΣ

ΣXEΔIAΣH EΛEΓXOΣ

ΘEΩPHΣH YΠHPEΣIAΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Ο.Σ.Ε.

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ο.Σ.Ε.

(ΠΡΩΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ)

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

A2

148OSE

148OSE-CD-AG-03-002

1:50

ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΟΡΟΦΟΥ

ΞΥΛΙΝΟ ΔΑΠΕΔΟ

ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ

ΓΥΑΛΙΝΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ
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3.02 / W 6

/

0.82

1.150.50

3.01 / W 6

/

0.82

1.150.50

3.04 / W 6

/

0.82

1.150.50

3.05 / W 6

/

0.82

1.150.50

3.04 / W 3

Φ0.50

KΩΔIKOΣ MEΛETHΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠINAKA

ΑΡΧΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

KΛIMAKA

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ

ΣTAΔIO MEΛETHΣ

EIΔOΣ MEΛETHΣ

TPOΠOΠOIHΣEIΣ

ΣXEΔIAΣH EΛEΓXOΣ

ΘEΩPHΣH YΠHPEΣIAΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Ο.Σ.Ε.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ο.Σ.Ε.

(ΠΡΩΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ)

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

A2

148OSE

148OSE-CD-AG-03-003

1:50

ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ

ΞΥΛΙΝΟ ΔΑΠΕΔΟ



+4.40

+0.68

+8.11

+11.42
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BM1201

BM974

BM1204

BM1017

BM1017

BM1204

BM1201

BM974

BM1204

BM1017

BM1204

BM1201

KΩΔIKOΣ MEΛETHΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠINAKA

ΑΡΧΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

KΛIMAKA

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ

ΣTAΔIO MEΛETHΣ

EIΔOΣ MEΛETHΣ

TPOΠOΠOIHΣEIΣ

ΣXEΔIAΣH EΛEΓXOΣ

ΘEΩPHΣH YΠHPEΣIAΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Ο.Σ.Ε.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ο.Σ.Ε.

(ΠΡΩΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ)

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

500 x 300 mm

148OSE

148OSE-CD-AG-06-001

1:50

ΒΟΡΕΙΑ ΟΨΗ



BM1201

BM974

BM1204

+4.40

+0.68

+8.11

+11.42

0.00

BM1017

BM1017

BM1201

KΩΔIKOΣ MEΛETHΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠINAKA

ΑΡΧΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

KΛIMAKA

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ

ΣTAΔIO MEΛETHΣ

EIΔOΣ MEΛETHΣ

TPOΠOΠOIHΣEIΣ

ΣXEΔIAΣH EΛEΓXOΣ

ΘEΩPHΣH YΠHPEΣIAΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Ο.Σ.Ε.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ο.Σ.Ε.

(ΠΡΩΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ)

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

500 x 300 mm

148OSE

148OSE-CD-AG-06-002

1:50

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΗ



+4.40

+0.68

+8.11

+11.42

BM1201

BM974

BM1204

BM1017

BM1017

KΩΔIKOΣ MEΛETHΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠINAKA

ΑΡΧΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

KΛIMAKA

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ

ΣTAΔIO MEΛETHΣ

EIΔOΣ MEΛETHΣ

TPOΠOΠOIHΣEIΣ

ΣXEΔIAΣH EΛEΓXOΣ

ΘEΩPHΣH YΠHPEΣIAΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Ο.Σ.Ε.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ο.Σ.Ε.

(ΠΡΩΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ)

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

500 x 300 mm

148OSE

148OSE-CD-AG-06-003

1:50

ΝΟΤΙΑ ΟΨΗ



+4.40

+8.11

+11.42

0.00

BM1201

BM974

BM1204

BM1017

BM1017

BM1201

BM1017

KΩΔIKOΣ MEΛETHΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠINAKA

ΑΡΧΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

KΛIMAKA

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ

ΣTAΔIO MEΛETHΣ

EIΔOΣ MEΛETHΣ

TPOΠOΠOIHΣEIΣ

ΣXEΔIAΣH EΛEΓXOΣ

ΘEΩPHΣH YΠHPEΣIAΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Ο.Σ.Ε.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ο.Σ.Ε.

(ΠΡΩΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ)

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

500 x 300 mm

148OSE

148OSE-CD-AG-06-004

1:50

ΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ
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KΩΔIKOΣ MEΛETHΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠINAKA

ΑΡΧΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

KΛIMAKA

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ

ΣTAΔIO MEΛETHΣ

EIΔOΣ MEΛETHΣ

TPOΠOΠOIHΣEIΣ

ΣXEΔIAΣH EΛEΓXOΣ

ΘEΩPHΣH YΠHPEΣIAΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Ο.Σ.Ε.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ο.Σ.Ε.

(ΠΡΩΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ)

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

A2

148OSE

148OSE-CD-AG-07-001

1:50

TOMH A - A
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KΩΔIKOΣ MEΛETHΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠINAKA

ΑΡΧΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

KΛIMAKA

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ

ΣTAΔIO MEΛETHΣ

EIΔOΣ MEΛETHΣ

TPOΠOΠOIHΣEIΣ

ΣXEΔIAΣH EΛEΓXOΣ

ΘEΩPHΣH YΠHPEΣIAΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Ο.Σ.Ε.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ο.Σ.Ε.

(ΠΡΩΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ)

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

A2

148OSE

148OSE-CD-AG-07-002

1:50

TOMH Β - Β
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ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΟΥ ΜΕ ΔΡΥΙΝΗ
ΜΑΣΙΦ ΔΙΑΤΟΜΗ ΜΟΡΦΗΣ Γ ΠΑΧΟΥΣ 2cm

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΡΙΧΤΙΟΥ ΜΕ ΔΡΥΙΝΗ ΜΑΣΙΦ
ΔΙΑΤΟΜΗ ΠΑΧΟΥΣ 2cm

XPONOΣ  : ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΠEPIEXOMENO ΠINAKAKΛIMAKA :      1 : 50, 1 : 5ΠAPATHPHΣEIΣ - TPOΠOΠOIHΣEIΣ KΩΔIKOΣ ΣXEΔIOY

A / A ΠINAKA:

KΩΔ. EPΓOY :          148_15_OSE

148OSE-CD-AD-10-501
ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ο.Σ.Ε.

(ΠΡΩΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ)

ΚΑΤΟΨΗ ΣΟΦΙΤΑΣ

ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΚΗ ΤΟΜΗ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5
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5τεμ. 0.80x0.53
 ΤΥΠΟΣ W4.2

XPONOΣ  : ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

ΠEPIEXOMENO ΠINAKAKΛIMAKA :               1 : 50ΠAPATHPHΣEIΣ - TPOΠOΠOIHΣEIΣ KΩΔIKOΣ ΣXEΔIOY

A / A ΠINAKA:

KΩΔ. EPΓOY :          148_15_OSE

148OSE-CD-AD-10-550
ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ο.Σ.Ε.

(ΠΡΩΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ)



1.30

ΕΛΑΣΤΙΚΑ
ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤEΣ ΡΑΒΔΟΙ
ΔΙΑΤΟΜΗΣ Φ30

2 ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕΚΟΥΡΙΤ
(ΔΙΑΦΑΝΟΣ+ΜΑΤ) ΠΑΧΟΥΣ 10mm ΚΑΙ
ΜΕΜΒΡAΝΗ ΠΟΛΥΒΙΝΙΛΙΟΥ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤEΣ ΠΛΑΚΕΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤEΣ ΠΛΑΚΕΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΛΑΣΤΙΚΑ
ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤEΣ ΡΑΒΔΟΙ
ΔΙΑΤΟΜΗΣ Φ30

2 ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΕΚΟΥΡΙΤ (ΔΙΑΦΑΝΟΣ+ΜΑΤ)
ΠΑΧΟΥΣ 10mm ΚΑΙ ΜΕΜΒΡAΝΗ
ΠΟΛΥΒΙΝΙΛΙΟΥ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤEΣ ΠΛΑΚΕΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤEΣ ΠΛΑΚΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

1.80
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ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ
ΣΤΡΩΣΗ

ΣΚΥΡΩΝ ΥΨΟΥΣ 20
εκ.

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΑ
ΕΛΑΦΡΑ

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ

κλίση 2%

α. ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΣΑΘΡΩΝ
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΥΨΟΣ ΕΩΣ 1 μ.,
β. ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΑΡΜΩΝ ΜΕ ΑΚΡΥΛΙΚΟ
ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ,
γ. ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ,
δ. ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕ ΙΣΧΗΡΗ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΜΕ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ,
ε. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ
ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟΥ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ ΔΥΟ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ,
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 2,5 χιλ.

ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΣΚΥΡΩΝ ΥΨΟΥΣ 20 εκ.

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝOY ΔΑΠΕΔΟΥ
ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΣΚΑΦΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 20 εκ.

ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ

ΦΡΑΓΜΑ ΥΔΡΑΤΜΩΝ ΑΠΟ ΦΥΛΛΟ
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ

ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ

ΠΛΑΚΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ME
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΦΡΑΓΜΑ ΥΔΡΑΤΜΩΝ ΑΠΟ ΦΥΛΛΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟ ΜΕ ΨΗΦΙΔΑ

α. ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΣΑΘΡΩΝ
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
β. ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΠΑΧΟΥΣ 5
χιλ. ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ,
ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ
γ. ΤΡΕΙΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΑΝΟΥΣ
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΠΥΡΙΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΑΧΟΥΣ 2,5 χιλ.
δ. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΤΡΙΠΤΟ-ΤΡΙΒΙΔΙΣΤΟ
ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

ΠEPIEXOMENO ΠINAKAKΛIMAKA :      1 : 20ΠAPATHPHΣEIΣ - TPOΠOΠOIHΣEIΣ KΩΔIKOΣ ΣXEΔIOY

A / A ΠINAKA:

KΩΔ. EPΓOY :          148_15_OSE

148OSE-CD-AD-10-701
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(ΠΡΩΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ)
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