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Σοφία, για τθν πολφτιμθ βοικεια και τθν υποςτιριξθ τθσ. Τθν ευχαριςτϊ, επίςθσ, 

για τθ δυνατότθτα που μου δόκθκε να αςχολθκϊ με ζνα τόςο ενδιαφζρον κζμα, 

αυτό τθσ ανάπλαςθσ ενόσ υπάρχοντοσ κτιρίου, χριςιμο και αναγκαίο ςτθν κρίςθ 

που βιϊνει ο τομζασ των καταςκευϊν και του επαγγζλματοσ. 

 Επίςθσ ευχαριςτϊ κερμά τον κακθγθτι, κο. Σπανόπουλο Μιχαιλ, για τθ 

βοικεια του ςε επιμζρουσ τμιματα τθσ πτυχιακισ, τθν Ρολεοδομία του Διμου 

Ακθναίων, κακϊσ και το Χατηθκυριάκειο Κδρυμα που μου παραχϊρθςαν τα 

οικοδομικά ςχζδια του κτιρίου. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στο ακίνθτο επί τθσ οδοφ Μάρκου Αυρθλίου, αρ. 1, διμου Ακθναίων, ςτθν 

περιοχι τθσ Ρλάκασ, ζγινε αλλαγι χριςθσ από κατοικία ςε καφετζρια και γκαλερί. 

Το κτιριο κτίςτθκε το 1843 και αποτελοφςε αρχικά οικία του Ιωάννθ 

Χατηθκυριάκου, ενϊ ςτθ ςυνζχεια αποτζλεςε εργαςτιριο και κατοικία του γλφπτθ 

Θωμά Θωμόπουλου, όπωσ περιγράφεται ςτθν παράγραφο 1.2.. Θεωρείται αξιόλογο 

δείγμα ακθναϊκισ κατοικίασ και ζχει χαρακτθριςτεί ωσ ζργο τζχνθσ από πολλοφσ. 

 Οι εργαςίεσ που κρίκθκαν απαραίτθτο να πραγματοποιθκοφν ςφμφωνα με 

τθν παροφςα πτυχιακι και καταγράφθκαν ςτο κεφάλαιο 2 για τθν ανάπλαςθ του 

κτιρίου (ςυνολικοφ εμβαδοφ Ε=368,40τ.μ.) είναι μεγάλθσ κλίμακασ βάςθ των 

υπαρχόντων κανονιςμϊν και χρειάηονται χρόνο λόγω του γεγονότοσ ότι το κτίριο 

ιταν για πολλά χρόνια εγκαταλελειμμζνο. Θ μελζτθ των εργαςιϊν και των 

επεμβάςεων ζγινε με ςεβαςμό προσ το χαρακτιρα του υπάρχοντοσ κτιρίου, ο 

οποίοσ προςδιορίηεται ςτθν παράγραφο  1.1, και προσ τον περιβάλλοντα χϊρο και 

φφοσ τθσ περιοχισ. 

 Στθ ςυνζχεια πραγματοποιικθκε κοςτολόγθςθ του ζργου, χρονοδιάγραμμα 

Gantt και ςχεδιάςτθκαν προτεινόμενεσ κατόψεισ για τα διαμόρφωςθ του 

εςωτερικοφ χϊρου του κτιρίου. 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Θ αποτφπωςθ του κτθρίου ξεκίνθςε από τθν επιτυχι αποτφπωςθ τθσ 

πρόςοψθσ του κτθρίου και από τθ λιψθ φωτογραφιϊν (Κεφ. 5). Ζπειτα, μετά από 

αίτθμα ςτθν πολεοδομία Ακθνϊν, παραλιφτθκαν τα πολεοδομικά ςχζδια (κατόψεισ 

και όψθ) του κτθρίου. Σχεδιάςτθκαν οι κατόψεισ του κτθρίου ιςογείου και ορόφου 

(Ραράρτθμα Β: Σχζδιο 1,Σχεδιο 3) ςτο Autocad και ςτθ ςυνζχεια καταγράφθκαν οι 

απαραίτθτεσ εργαςίεσ για τθν αποκατάςταςθ και αλλαγι χριςθσ του υπάρχοντοσ 

κτιρίου ςε καφετερία και γκαλερί. Στθ ςυνζχεια, χρθςιμοποιικθκε για τθν 

κοςτολόγθςθ του ζργου ο αναλυτικόσ προχπολογιςμόσ του ΤΕΕ για ιδιωτικό ζργο 

(§3.2) και δθμιουργικθκε ζνα χρονοδιάγραμμα τφπου Gantt (§4.2) για τον 

προγραμματιςμό των απαιτοφμενων εργαςιϊν. Τζλοσ, ςχεδιάςτθκαν οι νζεσ 

κατόψεισ (Ραράρτθμα Β: Σχζδιο 2, Σχζδιο 4) προςαρμοςμζνεσ ςτισ απαιτιςεισ του 

ΦΕΚ (Ραράρτθμα Α) για χριςθ κτθρίου ςε καφετζρια και γκαλερί. Οι εργαςίεσ (Κεφ. 

2), τα υλικά και τα χρϊματα που προτιμικθκαν ακολουκοφν και εναρμονίηονται 

πλιρωσ με το νεοκλαςικό χαρακτιρα του κτιρίου και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ (§1.1) 

Οι δυςκολίεσ οι οποίεσ προζκυψαν, οφείλονταν ςτθν παλαιότθτα και 

εγκατάλειψθ του κτθρίου. Κάτι τζτοιο κακιςτοφςε τθν αποτφπωςθ εςωτερικά 

αρκετά δφςκολθ, χρονοβόρα και επικίνδυνθ, κακϊσ και τθ λιψθ φωτογραφιϊν 

ςχεδόν αδφνατθ. Τα χαλαςμζνα πατϊματα και θ αποκόλλθςθ ενόσ μζρουσ τθσ 

οροφισ ζκαναν εξαιρετικά επικίνδυνθ τθν παραμονι ςτο χϊρο.  
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. ΙΣΤΟΙΚΘ ΑΝΑΔΟΜΘ       

 1.1. Νεοκλαςικιςμόσ                                       Σελ. 7-8 

  1.1.1. Κφρια Γνωρίςματα 

  1.1.2. Βαςικά Χαρακτθριςτικά 

  1.1.3. Ο Νεοκλαςικιςμόσ ςτθν περίοδο του Πκωνα 

  1.1.4.Ο Νεοκλαςικιςμόσ ςτθν Ελλάδα 

 1.2. Οικία Χατηθκυριάκου      Σελ. 9-10 
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2.2.4. Ρατϊματα 

    2.2.4.1.Εςωτερικα Ρατϊματα 

     α. Ρατϊματα Κφριων Χϊρων    Σελ. 14-15 

    2.2.4.2.Ρατωματα Εςωτερικϊν Χϊρων 
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Κεφάλαιο 1: ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

 

1.1. ΝΕΟΚΛΑΙΚΙΜΟ 

Ο  νεοκλαςικιςμόσ είναι ζνα πολιτιςτικό κίνθμα που ζκανε τθν εμφάνιςθ του 

ςτθν Ευρϊπθ ςτα μζςα του 18ου αιϊνα και ςτισ αρχζσ του 19ου αιϊνα. 

Χαρακτθρίηεται από τθ τάςθ τθσ αναβίωςθσ του κλαςικιςμοφ ςε διάφορεσ μορφζσ 

τθσ τζχνθσ. Βάςθ του αποτελεί θ αναηιτθςθ ςυμμετρίασ και αρμονίασ των μορφϊν 

κακϊσ επίςθσ και θ επιδίωξθ ιςόρροπων και ςτακερϊν ςυνκζςεων. 

 Στόχοσ του νεοκλαςικιςμοφ είναι θ προςπάκεια απεικόνιςθσ του ιδανικοφ 

κάλουσ. Ρυλϊνεσ αυτισ τθσ προςπάκειασ είναι θ απλότθτα, θ θρεμία, θ ςτάςθ 

ζναντι τθσ κίνθςθσ και ο ανεπαίςκθτοσ χρωματιςμόσ.(1) 

 

1.1.1. Κφρια Γνωρίςματα 

 

  Ρροχποκζςεισ για τθν απεικόνιςθ τθσ ιδανικισ ομορφιάσ των κτθρίων 

αποτελοφςαν θ απλότθτα ςτουσ όγκουσ, ςτθ διακόςμθςθ και ο ςεβαςμόσ τθσ φφςθσ 

των υλικϊν. Αυτζσ οι προχπάρχουςεσ αρχζσ, με τθ ςυμβολι του νεοκλαςικιςμοφ, 

ςυνδυάςτθκαν με τισ κακαρζσ μορφζσ, τουσ αναγκαίουσ όγκουσ και τισ  αρμονικζσ 

αναλογίεσ. Οι κανόνεσ, εφαρμοςμζνοι ςτουσ ελλθνικοφσ και ρωμαϊκοφσ ρυκμοφσ, 

δεν αφοροφν μόνο τθ διακόςμθςθ αλλά και τον ίδιο το ςκελετό των καταςκευϊν. 

Σκοπόσ είναι θ ςυνοχι και θ τελειότθτα των κτθρίων, κακϊσ και θ εναρμόνιςθ τουσ 

με το περιβάλλοντα χϊρο (Ραράρτθμα Γ).(1) 

 

1.1.2. Βαςικά  Χαρακτθριςτικά 

 

  Πλα τα χαρακτθριςτικά γνωρίςματα είναι δάνεια τθσ Αρχαίασ Τζχνθσ. Βαςικά 

ςτοιχειά είναι : 

 

  1) Θ αναηιτθςθ τθσ αρμονίασ ςτισ γραμμζσ, τισ φόρμεσ και τα χρϊματα, που 

αποςκοπεί ςτθν ιςορροπία του ςυνόλου και δίνει αίςκθςθ τελειότθτασ ςτθ 

ςυμμετρία. 

  2) Θ αυςτθρι εκλεπτυςμζνθ κομψότθτα, που μζςω τθσ γεωμετρίασ, 

δθμιουργεί ςυνκζςεισ που ςυνειςφζρουν ςτον εντυπωςιαςμό χωρίσ υπερβολι. 

  3) Κτίςματα και χϊροι κοντά ςτθν ανκρϊπινθ κλίμακα. 

  4) Θ χριςθ επίπεδων όγκων που αποφεφγουν τισ ζντονεσ φωτοςκιάςεισ 

δίνοντασ αίςκθςθ κακαρότθτασ, ολότθτασ και θρεμίασ.(1)    
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1.1.3. Ο Νεοκλαςικιςμόσ ςτθν περίοδο του Πκωνα 

 

  Τθν περίοδο 1835 ζωσ 1843 πολφτιμεσ πλθροφορίεσ για τθν αςτικι 

αρχιτεκτονικι αντλοφμε από το πρόπλαςμα του Ιωάννθ Τραυλοφ που εκτίκεται ςτο 

‘’Μουςείο τθσ Ρόλεωσ των Ακθναίων’’. Τθν εποχι αυτι με τισ αςτικζσ κατοικίεσ 

καταπιάνονται οι Καυταντηόγλου, Κάλκοσ, Ηζηοσ και Κλεάνκθσ.(1) 

 

1.1.4. Ο Νεοκλαςικιςμόσ ςτθν Ελλάδα 

 
  Κακιερϊκθκε και κυριάρχθςε ςτθν Ελλάδα ςτον 19ο αιϊνα και ςτισ αρχζσ 

του 20ου αιϊνα. Απόρροια τθσ πνευματικισ ανάγκθσ του ζκνουσ να επαναςυνδεκεί 

με τισ ρίηεσ του και, γενικότερα, τθν ιςτορία του. Με άλλα λόγια, το νεοκλαςικό 

κίνθμα ςυνδζκθκε άρρθκτα με τον αγϊνα τθσ μικρισ και φτωχικισ Ελλάδασ να 

αναγεννθκεί από τισ ςτάχτεσ τθσ. Ο Νεοκλαςικιςμόσ αποδεικνφει ζμπρακτα ότι θ 

ελλθνικι αρχαιότθτα είναι ηωντανι και ςυνδζεται αμφίδρομα με τθν καινοφργια 

Ελλάδα. 

  Με τθν ίδρυςθ του ελλθνικοφ κράτουσ (1830), οι Βαυαροί βαςιλείσ 

ενςτερνίηονται το νεοκλαςικιςμό ωσ επίςθμθ μορφολογικι επιλογι. Ραρόλο που 

αντιπροςωπεφει τθ λόγια αρχιτεκτονικι, παρουςιάηει οριςμζνα νεωτεριςτικά 

ςτοιχεία που αφοροφν τον τφπο και τθ λειτουργικι οργάνωςθ, τθ μορφι, τον τρόπο 

καταςκευισ, και τον ορκολογιςμό που επικρατεί ςτθν κτιριακι ςφνκεςθ. 

  Το πρότυπο του Ακθναϊκοφ Νεοκλαςικιςμοφ είναι θ τριμερισ κάτοψθ -

ςχζδιο κτθρίου το οποίο ςε οριηόντια τομι χωρίηεται ςε 3 χϊρουσ- (Ραράρτθμα Β, 

Σχζδιο 1,Σχζδιο 3), κεντρικό κλιμακοςτάςιο, και θ όψθ -3 χϊροι με προεξζχοντα το 

μεςαίο-. 

  Σιμερα, κάνοντασ κανείσ ζνα περίπατο ςτθν Ακινα μπορεί εφκολα να 

εντοπίςει αρκετά καλοδιατθρθμζνα νεοκλαςικά οικοδομιματα. Αυτά τα 

διαςωκζντα κτιρια μνθμειακοφ χαρακτιρα διακρίνονται για τθν επιβλθτικότθτα 

τουσ, τισ αρμονικζσ τουσ αναλογίεσ και το ευγενικό τουσ φφοσ. 

  Ρίςω από τθ Στοά του Αττάλου κτίηεται το ςπίτι του Νικόλαου Δραγοφμθ και 

ςτθν πλατεία των Αζρθδων υψϊνονται τα ςπίτια των Λαςςάνθ και Χατηθκυριάκου  

(§1.2), χαρακτθριςτικζσ οικίεσ του ρυκμοφ και τθσ εποχισ.(2) 
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1.2. ΟΙΚΙΑ ΧΑΣΖΗΚΤΡΙΑΚΟΤ 

Το κτιριο οικοδομικθκε το 1843 και ιταν κατοικία του Ιωάννθ 

Χατηθκυριάκου. Ο Ιωάννθσ Χατηι Κυριάκοσ (ι Χατηθκυριάκου όπωσ υπζγραφε) 

γεννικθκε το 1811 ςτθ Σμφρνθ και ζγινε ζνασ από τουσ μεγαλφτερουσ ευεργζτεσ τθσ 

Ελλάδασ. Γόνοσ απλισ και φτωχισ οικογζνειασ, ζνασ αυτοδθμιοφργθτοσ άνκρωποσ 

που εργάςτθκε ςκλθρά και αποτζλεςμα αυτοφ ιταν θ απόκτθςθ μια τεράςτιασ 

περιουςίασ. Σε θλικία 16 χρονϊν αποδιμθςε ςτθ Σφρο και αςχολικθκε με τθν 

καταςκευι και πϊλθςθ ταμπάκου. Στα χρόνια του Πκωνα μεταφζρκθκε ςτθν 

Ακινα, ανοίγοντασ ταμπακοπωλείο ςτθ οδό Αίολου. Ραντρεφτθκε τθ Μαριγϊ 

Δθμθτροποφλου, ζμειναν όμωσ άτεκνοι. Στο πζραςμα του χρόνου, διακζτοντασ 

ολόκλθρθ τθν κινθτι και ακίνθτθ περιουςία του, πραγματοποίθςε το ςθμαντικότερο 

του ζργο, ζνα ορφανοτροφείο κθλζων ςτον Ρειραιά, γνωςτό και ωσ 

‘’Χατηθκυριάκειο Κδρυμα Ραιδικισ Ρροςταςίασ’’ το όποιο αποπερατϊκθκε το 1897 

και ο ίδιοσ μζςω τθσ διακικθσ του πρόςφερε ςτο Ελλθνικό Ζκνοσ.                                                                                                     

Ο Ιωάννθσ Χατηθκυριάκοσ ζφυγε από τθ ηωι ςε θλικία 87 ετϊν, ςτισ 5 Αυγοφςτου 

1898.(3) 

  Θ Οικία Χατηθκυριάκου είναι ζνα αξιόλογο δείγμα ακθναϊκισ κατοικίασ τθσ 

οκωνικισ εποχισ (Εικόνα 1). Βρίςκεται ςτθν οδό Μάρκου Αυρθλίου 1 ςτθν Ρλάκα, 

ςτο λικόςτρωτο πεηόδρομο απζναντι από τουσ ‘’Αζρθδεσ’’. Κτιςμζνο προτοφ ακόμα 

κυριαρχιςει ο νεοκλαςικιςμόσ, παρουςιάηει αρκετά παραδοςιακά ςτοιχεία, 

παράλλθλα όμωσ παρουςιάηει μια όψθ περιςςότερο εξωςτρεφι και μεγαλφτερων 

αξιϊςεων, με αναλογίεσ και ρυκμικά τοποκετθμζνα ανοίγματα (Ραράρτθμα Γ, 

Εικόνα 2). Θ διϊροφθ κατοικία, με τθν τοξωτι είςοδο (Ραράρτθμα Γ, Εικόνα 5,7) , το 

ξφλινο μπαλκόνι (Ραράρτθμα Γ, Εικόνα 3,4), τθν κεραμοςκεπι και τα περςιδωτά 

παράκυρα (Ραράρτθμα Γ, Εικόνα 3), δίχωσ εξωτερικά διακοςμθτικά 

χαρακτθριςτικά, αποτελεί ζνα εξαιρετικό δείγμα ιδιωτικισ κατοικίασ ςτα πρϊτα 

χρόνια τθσ απελευκερωμζνθσ Ακθνάσ. Διατθρεί τον ιςτορικό αρχιτεκτονικό 

χαρακτιρα και το ρυκμολογικό φφοσ τθσ πλακιϊτικθσ κατοικίασ ςτα χρόνια του 

Πκωνα. Θ Οικία Χατηθκυριάκου ζχει χαρακτθριςτεί ωσ ζργο τζχνθσ και ιςτορικό 

διατθρθτζο μνθμείο των νεοτζρων χρόνων.(3) 

  Το κτιριο χρθςιμοποιικθκε ωσ εργαςτιριο και κατοικία του γλφπτθ Θωμά 

Θωμόπουλου ωσ το 1937. Ανακαινίςτθκε ςτα τζλθ του 20ου αιϊνα, μα παρόλα αυτά 

ζχει επζλκει πάλι ςε κατάςταςθ εγκατάλειψθσ.(3)     
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             Εικόνα 1 

     (Ρροςωπικό Αρχείο) 

                         Θ οικία Χατηθκυριάκου 
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ΚΑΑΜΡΕΛΑ Ι. ΒΑΣΙΛΙΚΘ - ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ 

Κεφάλαιο 2: ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

 

2.1. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ 

 

2.1.1. ΚΤΙΙΑΚΕΣ ΕΓΑΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 Οι κφριεσ λειτουργίεσ του κτιρίου αναπτφςςονται ςε 2 ορόφουσ. 

Και ςτα δυο αυτά επίπεδα βρίςκονται χωροκετθμζνεσ λειτουργίεσ, οι οποίεσ 

χωρίηονται ςε: 

 

  α) Κφρια είςοδο καταςτιματοσ, κφριοσ χϊροσ καφετζριασ, αποχωρθτιρια *1 

τουαλζτα ανδρϊν,1 τουαλζτα γυναικϊν (βλ. Ραράρτθμα Α)] και μπαρ τα οποία είναι 

ςτθ ςτάκμθ του ιςόγειου (Επίπεδο 0). (Ραράρτθμα Β, Σχζδιο 2) 

  β) Ο χϊροσ κα διαμορφωκεί ςε γκαλερί για να φιλοξενεί εκκζςεισ και 

παρουςιάςεισ πολιτιςτικοφ περιεχομζνου (Επίπεδο 1). (Ραράρτθμα Β, Σχζδιο 4) 

Στο κτίριο υπάρχουν επίςθσ ζνα κλιμακοςτάςιο το οποίο ςυνδζει το επίπεδο 

0 με το επίπεδο 1 και ςτο οποίο κα τοποκετθκεί ειδικό ανυψωτικό ςφςτθμα 

κακίςματοσ ΑΜΕΑ. 

 

2.1.2. ΧΩΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΘΣ  

 Στον περιβάλλοντα χϊρο δε προβλζπονται χϊροι ςτάκμευςθσ κακϊσ όλθ θ 

περιοχι είναι πεηοδρομθμζνθ επομζνωσ δεν απαιτείται μελζτθ για χϊρουσ 

ςτάκμευςθσ. 
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ΚΑΑΜΡΕΛΑ Ι. ΒΑΣΙΛΙΚΘ - ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ 

                                          2.2. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

2.2.1.ΧΩΜΑΤΟΥΓΙΚΑ 
 

  Στο παρόν ζργο δεν προβλζπονται χωματουργικζσ εργαςίεσ διότι δεν 

προβλζπεται επζμβαςθ ςτθ κεμελίωςθ του κτθρίου. 

 

2.2.2.ΣΚΥΟΔΕΜΑ & ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 

 

  2.2.2.1. ΟΡΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΟΔΕΜΑ 

    

   Από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα κα καταςκευαςτοφν διάφορεσ 

μικροκαταςκευζσ με χριςθ ξυλότυπου ςτισ κατακόρυφεσ επιφάνειεσ. Ο ξυλότυποσ 

κα καταςκευαςτεί από betoform και ςε όλεσ τισ εκτεκειμζνεσ γωνίεσ κα 

τοποκετθκοφν φαλτςογωνίεσ 2x2cm. 

 

  2.2.2.2.ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΦΕΟΝΤΟΣ ΟΓΑΝΙΣΜΟΥ 

 

   Διότι το κτίριο ςτο οποίο κα γίνουν οι εργαςίεσ είναι για πολλά 

χρόνια εγκαταλελειμμζνο είναι απαραίτθτο να γίνει ζρευνα με ςκοπό να 

διαπιςτωκεί ςε τι κατάςταςθ είναι ο φζρον οργανιςμόσ του, εςωτερικά και 

εξωτερικά. Θ μζκοδοσ ελζγχου που κα εφαρμοςτεί κα είναι θ τεχνικι τθσ 

κρουςιμζτρθςθσ (χτυπιματα με ςφυρί), ςθμειακά  ι γενικευμζνα, θ οποία κα μασ 

δϊςει πλθροφορίεσ για τθν κατάςταςθ τθσ επζνδυςθσ και του φζροντα 

οργανιςμοφ. Ακόμα, για πιο αξιόπιςτο αποτζλεςμα κα εφαρμόςουμε και τθ μζκοδο 

τθσ πυρθνολθψίασ. 

  Μετά τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου, οι επενδφςεισ ςτα αςκενείσ ςθμεία κα 

αποψιλωκοφν και κα αμμοβολθκοφν οι λικόχτιςτοι τοίχοι για να κακαριςτεί 

πλιρωσ ο φζρον οργανιςμόσ, με προςοχι ϊςτε να μθν πλθγωκεί. 

  Θ ενίςχυςθ -εφόςον χρειάηεται- κα γίνει ςε ολόκλθρο τον τοίχο για 

μεγαλφτερθ αςφάλεια λόγω τθσ παλαιότθτασ τθσ καταςκευισ και ασ είναι αςκενζσ 

μόνο ζνα κομμάτι του. Ρροτείνεται θ χριςθ οικοδομικοφ πλζγματοσ Τ196, ςιδθροφ 

οπλιςμοφ κατθγορίασ Β500c και γκανάιτ. 
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ΚΑΑΜΡΕΛΑ Ι. ΒΑΣΙΛΙΚΘ - ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ 

2.2.3. ΕΡΙΧΙΣΜΑΤΑ 

 Κακότι το κτίριο ςτο οποίο κα γίνουν οι εργαςίεσ είναι νεοκλαςικό είναι 

ςθμαντικό να γίνουν οι παρακάτω εργαςίεσ: 

 i) Ζρευνα με ςκοπό να διαπιςτωκεί ςε τι κατάςταςθ βρίςκεται θ επζνδυςθ 

του κτιρίου εςωτερικά αλλά και εξωτερικά. Οι μζκοδοι ελζγχου που κα 

εφαρμοςτοφν κα είναι με τθ τεχνικι τθσ κρουςιμζτρθςθσ και πθρυνολθψίασ, 

ςθμειακά και γενικευμζνα.  

 ii) Αποξιλωςθ και απομάκρυνςθ αςκενϊν επενδφςεων. 

 iii) Ρροτοφ γίνουν οι επιδιορκϊςεισ των επενδφςεων κα πραγματοποιθκοφν 

οι κλιματιςτικζσ, θλεκτρολογικζσ και υδραυλικζσ εργαςίεσ (κα περαςτοφν καινοφρια 

κανάλια, θλεκτρολογικά κουτιά και υδραυλικζσ ςωλθνϊςεισ). 

2.2.3.1. ΕΡΙΧΙΣΜΑΤΑ ΤΙΡΤΑ 

  Οι εςωτερικζσ και εξωτερικζσ επιφάνειεσ κα είναι ςυμβατικοφ 

ελάχιςτου πάχουσ 2cm. Θα χρθςιμοποιθκεί ζτοιμο κονίαμα, για τθν πρϊτθ ςτρϊςθ 

Κ14, τθ δεφτερθ Σ340 και για τθν τρίτθ και τελευταία ςτρϊςθ Φ510. Τα παραπάνω 

ζτοιμα κονιάματα εφαρμόηονται ςφμφωνα με τθν εταιρία παράγωγθσ τουσ. 

 2.2.3.2.ΓΩΝΙΟΚΑΝΑ ΕΡΙΧΙΣΜΑΤΩΝ 

  Επειδι το κτίριο είναι για επαγγελματικό χϊρο κα τοποκετθκοφν 

γωνιόκρανα για διακοςμθτικοφσ λόγουσ αλλά και για λόγουσ ενίςχυςθσ των γωνιϊν. 

Τοποκετοφνται κυρίωσ ςτισ κατακόρυφεσ ακμζσ των εςωτερικϊν και εξωτερικϊν 

επιχριςμάτων. Είναι διατομζσ από γαλβανιςμζνο χάλυβα, και τοποκετοφνται 

καρφωτά ι με κονίαμα, με τρόπο ϊςτε να αποτελοφν γωνιακοφσ οδθγοφσ των 

επιχριςμάτων, ςε απόλυτα κατακόρυφεσ κζςεισ. 
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ΚΑΑΜΡΕΛΑ Ι. ΒΑΣΙΛΙΚΘ - ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ 

2.2.4.ΡΑΤΩΜΑΤΑ 

2.2.4.1. ΕΣΩΤΕΙΚΑ ΡΑΤΩΜΑΤΑ 

   α) ΡΑΤΩΜΑΤΑ ΚΥΙΩΝ ΧΩΩΝ 

  Για λόγουσ αςφαλείασ και διότι το κτίριο είναι τόςα χρόνια 

εγκαταλελειμμζνο και εκτεκειμζνο ςε νερό, ιλιο, ςκόνθ και υγραςία  τα ξφλινα 

πατϊματα κα αποξθλωκοφν και κα απομακρυνκοφν από τα επίπεδα 0 και 1 και κα 

αντικαταςτακοφν με νζα. 

  Θ διάςτρωςθ των δαπζδων κα γίνει με τθν παρακάτω ςειρά 

εργαςιϊν: 

i) Τοποκζτθςθ φζροντα οργανιςμοφ των πατωμάτων που κα αποτελείται 

από δοκάρια. Τα πρωτεφοντα δοκάρια κα είναι μεταλλικά υψίκορμα IPE 200 και κα 

τοποκετθκοφν ςε εςοχζσ (ςε βάκοσ 20cm) των τοίχων ανά 2,50m με μζγιςτο μικοσ 

6,00m. Τα δευτερεφοντα δοκάρια και αυτά κα είναι μεταλλικά υψίκορμα IPE 100 

και τοποκετοφνται κάκετα πάνω από τα πρωτεφοντα ανά 0,40m και θ ςφνδεςθ τουσ 

είναι κοχλιωτι. Τα πρωτεφοντα και δευτερεφοντα δοκάρια κα είναι πυράντοχα 

βαμμζνα. 

ii) Κατόπιν τοποκετείτε επίςτρωςθ ψευτοπετςϊματοσ από κόντρα πλακζ 

καλάςςθσ πάχουσ 30mm και πλάτουσ μζχρι 100mm με διάκενα μεταξφ τουσ ζωσ 

2cm. Το ψευδοπζτςωμα βιδϊνεται με φρεηαριςτζσ ξυλόβιδεσ. 

iii) Επίςτρωςθ τελικοφ δαπζδου από ραμποτζ λωρίδεσ ατόφιασ ξυλείασ 

δρυόσ χρϊματοσ Umber Brown. Οι λωρίδεσ κα ζχουν μετά το τρίψιμο τελικό πάχοσ 

20mm, μικοσ min. 1,20m και πλάτοσ 100mm. 

 

  Στθν καταςκευι του ξφλινου δαπζδου κα δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι: 

 i) Στθν επάλειψθ όλων των ξφλινων διατομϊν ψευδοπετςϊματοσ με 

ςυντθρθτικό ξφλου πριν τθν τοποκζτθςθ τουσ. Αν κατά τθν τοποκζτθςθ απαιτθκοφν 

κοπζσ των ξφλων κα επαλείφονται τα ςθμεία τομισ πριν τθν τοποκζτθςθ. 

 ii) Οι λωρίδεσ του τελικοφ δαπζδου κα λευκανκοφν με διπλι επάλειψθ από 

Penetrol από ειδικό τεχνίτθ. Θ επάλειψθ γίνεται μετά τθ λειότριψθ και πριν το 

βερνίκωμα. 

 iii) Το τελικό βερνίκωμα κα γίνει με κατάλλθλο βερνίκι δαπζδων ςε τρεισ 

διαςτρϊςεισ: 
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ΚΑΑΜΡΕΛΑ Ι. ΒΑΣΙΛΙΚΘ - ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ 

   1)Τρίψιμο με τριβείο 

  2)Τρίψιμο ςτα απρόςιτα ςθμεία με γυαλόχαρτο 

  3)Ψιλοςτοκάριςμα ςθμειακά (όπου απαιτείται) 

  4)Ρρϊτθ επάλειψθ με βερνίκι 

  5)Λεφκανςθ τθσ επιφάνειασ 

  6)Δεφτερθ επάλειψθ με βερνίκι και τρίψιμο   

  7)Τρίτθ ςτρϊςθ με βερνίκι ςατινζ 

 

  2.2.4.2. ΡΑΤΩΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ ΧΩΩΝ 

  Σε αυτι τθν κατθγορία ανικουν οι χϊροι των αποχωρθτθρίων και 

κουηίνασ, όπου θ επζνδυςθ τουσ δεν κα είναι ξφλινθ. 

α) ΡΑΤΩΜΑΤΑ ΥΓΩΝ ΧΩΩΝ (ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ)  

  Στα πατϊματα των αποχωρθτθρίων το πζτςωμα δεν κα αποτελείται 

από ξφλο, όπωσ ςτουσ άλλουσ χϊρουσ, αλλά κα είναι μεταλλικό όπου κα ρίχτει 

γζμιςμα 5cm άοπλο ςκυρόδεμα (ελαφρό μπετόν) με κατάλλθλεσ ριςεισ ϊςτε να 

τοποκετθκοφν πλακίδια. (Ραράρτθμα Β, Σχζδιο 2, Σχζδιο 4, βλ. W/C, κουηίνα). 

   Το ελαφρό μπετόν (ι ελαφρό ςκυρόδεμα) αποτελείται από τςιμζντο, 

κόκκουσ διογκωμζνθσ πολυςτερίνθσ EPS (παρκζνο υλικό ι ανακυκλωμζνο) και 

ειδικά πρόςμικτα. Το ελαφρό μπετόν προςφζρει οικονομία, εγγυθμζνθ ποιότθτα 

και ταχφτθτα καταςκευισ, χρθςιμοποιείται για διαμόρφωςθ κλίςεων, μόνωςθ 

δϊματοσ, γεμίςματα δαπζδων, εξομάλυνςθ οροφισ, κακϊσ και για γεμίςματα 

μεταλλικοφ φζροντοσ οργανιςμοφ. (10) 

    

2.2.4.3. ΔΙΑΣΤΩΣΘ ΕΞΩΤΕΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ 

  Αρχικά κα αποξθλωκοφν και κα απομακρυνκοφν οι ςπαςμζνεσ και 

παλαιζσ μαρμάρινεσ πλάκεσ τθσ κεντρικισ ςκάλασ ειςόδου. Θα διαςτρωκοφν 

πλάκεσ οι οποίεσ κα είναι λειοτριμμζνεσ και ςτιλβωμζνεσ. Θα διαςτρωκοφν με 

τςιμεντοκονίαμα λευκοφ τςιμζντου 450kg. Οι ακμζσ κα είναι απολφτωσ λείεσ. Οι 

πλάκεσ κα ςτοκαριςτοφν ςτισ ενϊςεισ. Κατά τθ διάςτρωςθ οι αρμοί κα είναι 

ςυνεχείσ διαςταυροφμενοι και πλάτουσ μζχρι 1mm. Οι  νζεσ μαρμάρινεσ πλάκεσ κα 

είναι από μάρμαρο ανκεκτικό ςε ρφπουσ και ςυχνό κακάριςμα, κατά προτίμθςθ 

λευκό Ρεντζλθσ, με πάτθμα 0.30m και ρίχτι 0,20m. 
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2.2.5. ΞΥΛΙΝΘ ΣΤΕΓΘ 

Θ ξφλινθ ςτζγθ κα αποξθλωκεί και κα απομακρυνκεί όπωσ τα ξφλινα 

πατϊματα για τουσ ίδιουσ ακριβϊσ λόγουσ. 

 Θ καταςκευι τθσ ςτζγθσ κα γίνει ωσ εξισ:  

  α) Τοποκετοφνται πάνω ςτο ςτρωτιρα τα κφρια ξφλα διαςτάςεων 

80x160 cm ανά 1,30m. 

  β) Μπαίνουν οι ορκοςτάτεσ κάκετα ςτα κφρια ξφλα ςτισ κορυφζσ τθσ 

ςτζγθσ διαςτάςεων 80x80 cm. 

  γ) Τοποκετείται ο αμείβων ο οποίοσ ζχει τισ ίδιεσ διαςτάςεισ με τα 

κφρια ξφλα ανά 1,30m , ακριβϊσ ςτισ κάκετεσ προβολζσ των κφριων. 

  δ) Ακολουκεί το πζτςωμα το οποίο αποτελείται από ςανίδεσ, θ μια 

καρφωμζνθ δίπλα ςτθν άλλθ. 

  ε) Τοποκετοφνται μονωτικά φφλλα, τα οποία είναι κερμομονωτικά. Θ 

ςτερζωςθ τουσ γίνεται με ξφλινουσ πιχεισ που καρφϊνονται ςτο πζτςωμα. Ζπειτα, 

διαςτρϊνεται ςτθν επιφάνεια του μονωτικοφ κατάλλθλο ςτεγανωτικό φφλλο για τθ 

ςυλλογι των νερϊν που ίςωσ διαπεράςουν τα κεραμίδια. 

  ςτ) Τοποκετοφνται οι τεγίδεσ κάκετα πάνω ςτον αμείβων ανά 

0,40cm.  

  η) Ράνω ςτισ τεγίδεσ ςτερεϊνονται τα κεραμίδια, βυηαντινοφ τφπου 

διαςτάςεων 30x15cm. 

 

  Πλα τα ξφλα κα είναι Α’ κατθγορίασ και κα περαςτοφν με κατάλλθλο βερνίκι 

ςε τρεισ διαςτρϊςεισ. 

 Επίςθσ, κα δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν επάλειψθ όλων των ξφλινων 

διατομϊν με ςυντθρθτικό ξφλου πριν τθν τοποκζτθςθ τουσ. Αν απαιτθκοφν κοπζσ 

των ξφλων, κα επαλειφκοφν και τα ςθμεία τομισ. 
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ΚΑΑΜΡΕΛΑ Ι. ΒΑΣΙΛΙΚΘ - ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ 

2.2.6. ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 

Οι κάςεσ των ξφλινων κυρϊν κα είναι δρομικζσ από ςτραντηαριςτι 

γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα πάχουσ 1,5mm. Ππου οι κάςεσ τοποκετοφνται ςε τοίχουσ 

κα γεμίςουν τα διάκενα με υδαρι τςιμεντοκονία, ενϊ όπου κα τοποκετοφνται ςε 

τοίχουσ ξθράσ δόμθςθσ (γυψοπετάςματα) κα ζχει προβλεφτεί τοποκζτθςθ 

ενιςχυμζνθσ διατομισ τφπου KNAUF για τθ ςτιριξθ και αφανζσ βίδωμα τθσ κάςασ. 

 Τα ξφλινα κυρόφυλλα κα ζχουν επζνδυςθ από κόντρα πλακζ καλάςςθσ και 

κα βαφτοφν  με ριπολίνθ ςατινζ επιφάνειασ. Ενϊ ο ςκελετόσ τουσ κα είναι 

αλουμινίου με κερμοδιακόπτθ και τα τηάμια διπλόσ υαλοπίνακασ πάχουσ 12mm.  

 

 

  



 
18 

ΚΑΑΜΡΕΛΑ Ι. ΒΑΣΙΛΙΚΘ - ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ 

2.2.7. ΞΥΛΙΝΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ 

 Λόγω χριςθσ του κτιρίου, ωσ επαγγελματικό χϊρο ο ΓΟΚ επιβάλει, το 

κλιμακοςτάςιο να είναι με πλατφςκαλο. Ο φζρον οργανιςμόσ αλλά και θ επζνδυςθ 

τθσ ςκάλασ κα είναι από ξφλο προελεφςεωσ Β. Ευρϊπθσ και κα είναι Α’ κατθγορίασ. 

Επίςθσ όλα τα ξφλα κα ζχουν περαςτεί με κατάλλθλο βερνίκι ξφλινων εςωτερικϊν 

πατωμάτων ακρυλικισ και πολυουρεκανικισ βάςθσ γυαλιςτερό. 

  Θ ςκάλα κα ζχει 20 ρίχτια με ζνα πλατφςκαλο διαςτάςεων 2.40*1.90μ. Τα 

πατιματα κα ζχουν πλάτοσ 0.30 μ., μικοσ 1.20 μ. ςτο ιςόγειο και 0.80 μ. ςτον 1ο 

όροφο και τα ρίχτια κα ζχουν φψοσ 0,175μ. (Ραράρτθμα Β, Σχζδιο 2, Σχζδιο 4). Θ 

ςκάλα κα αποτελείται από τζςςερισ βακμοφόρουσ, από τουσ οποίουσ οι δυο κα 

είναι πακτωμζνοι ςτουσ τοίχουσ και οι άλλοι δυο κα ςτθρίηονται ςτα κφρια δοκάρια 

του πλατφςκαλου. Το πλατφςκαλο κα ςτθρίηεται πάνω ςε δφο κφρια ξφλινα δοκάρια 

πακτωμζνα ςτουσ τοίχουσ. Τζλοσ, τοποκετοφνται τα ξφλα τα οποία αποτελοφν τα 

ςκαλοπάτια, διαςτάςεων , και για το πλατφςκαλο διαςτάςεων 2.40*1.90μ. . 

 Ακόμθ κα δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν επάλειψθ των ξφλινων διατομϊν με 

ςυντθρθτικό ξφλου πριν τθν τοποκζτθςθ τουσ. Αν κατά τθν τοποκζτθςθ απαιτθκοφν 

κοπζσ των ξφλων κα επαλείφονται τα ςθμεία τομισ , επίςθσ πριν τθν τοποκζτθςθ 

τουσ. 
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2.2.8. ΟΟΦΕΣ 

Στο κτίριο κα διατθρθκεί το νεοκλαςικό ςτιλ (§1.1.1,§1.1.2.), δθλαδι ςε 

όλουσ τουσ  χϊρουσ δε κα είναι εμφανι τα ανοξείδωτα κανάλια κεντρικοφ 

κλιματιςμοφ και τυχόν θλεκτρολογικζσ και υδραυλικζσ ςωλθνϊςεισ. Για τθ κάλυψθ 

τουσ κα τοποκετθκεί ψευδοροφι με γυψοςανίδα. 

 Επίςθσ, ςτισ ψευδοροφζσ που κα τοποκετθκοφν κα γίνει αναπαραγωγι των 

οροφογραφιϊν με βάςθ τα κζματα τθσ αρχικισ φάςθσ του ηωγραφικοφ διακόςμου. 

2.2.8.1. ΨΕΥΔΟΟΦΕΣ 

Οι εργαςίεσ τοποκζτθςθσ των ψευδοροφϊν πρζπει να ξεκινιςουν μετά τθν 

α)καταςκευι των τοίχων, β)τοποκζτθςθ των καςϊν των κουφωμάτων, γ)καταςκευι 

των επιχριςμάτων και δ)καταςκευι των θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων 

που κα διζρχονται εςωτερικά τθσ ψευδοροφισ.(8) 

       Σε όλουσ τουσ χϊρουσ (κφριουσ κ’ αποχωρθτθρίων) κα τοποκετθκεί 

ψευδοροφι με μεταλλικό ςκελετό και γυψοςανίδα που βιδϊνεται πάνω του. Θ 

ςτρϊςθ τθσ γυψοςανίδασ είναι μονι. Θ ζδραςθ γίνεται ςτουσ περιμετρικοφσ 

τοίχουσ και όχι ςτθν κφρια οροφι. Ο ςκελετόσ ςυνδζεται με τα υπάρχοντα δομικά 

ςτοιχεία και αποτελεί το φζροντα οργανιςμό των γυψοςανίδων. Οι γυψοςανίδεσ 

τοποκετοφνται κατά κανόνα ςε γωνία 90° ωσ προσ τα μεταλλικά προφίλ. Οι 

γυψοςανίδεσ ςτερεϊνονται ςτο ςκελετό με βίδεσ ξθράσ δόμθςθσ και 

αρμολογοφνται με κατάλλθλα υλικά πλιρωςθσ. Στισ ψευδοροφζσ γυψοςανίδασ με 

ςκελετό που εδράηει ςε περιμετρικοφσ τοίχουσ υπάρχει κενόσ χϊροσ μεταξφ τθσ 

βάςθσ ςτερζωςθσ και τθσ ανθρτθμζνθσ οροφισ, ο οποίοσ είναι διακζςιμοσ για 

μόνωςθ και διάφορεσ θλεκτρομθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ. Θ εργαςία 

τοποκζτθςθσ ακολουκεί τθν παρακάτω ςειρά: 

   

  i) Θα ςθμαδευτεί ςτθν οροφι θ κζςθ τθσ ψευδοροφισ και κα 

καταςκευαςτεί ζνα αρχικό πλζγμα με χριςθ διαβακμιςμζνων προκτυπθμζνων 

διατομϊν που κα κρεμαςτοφν από τθν υποδομι ι κα προςαρμοςτοφν ςτουσ 

πλευρικοφσ τοίχουσ.  

ii) Οι γραμμζσ του αρχικοφ πλζγματοσ κα αλφαδιαςτοφν πάνω από τθ 

ςυνολικι επιφάνεια και κα ελεγχτοφν για τθν ευκυγράμμιςθ τουσ, με ανοχι 3mm 

ςτα 3,7m.(8) 
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2.2.9. ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

  Στθν κατθγορία αυτι περιγράφονται τα υλικά και οι εργαςίεσ  των 

χρωματιςμϊν των εςωτερικϊν και εξωτερικϊν επιφανειϊν του ζργου, τα 

βερνικϊματα των ξφλινων επιφανειϊν και οι χρωματιςμοί. 

 Ιδιαίτερθ προςοχι κα δοκεί ςτθν προςταςία των ξφλινων επιφανειϊν με 

κατάλλθλα ςυντθρθτικά, πριν τισ τελικζσ βαφζσ. 

 Αναλυτικότερα οι εργαςίεσ χρωματιςμϊν που κα απαιτθκοφν ςτο ζργο είναι 

οι ακόλουκεσ. (11,12) 

 

  2.2.9.1. ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΕ ΡΛΑΣΤΙΚΟ ΣΕ ΕΡΙΦΑΝΕΙΕΣ        

ΕΡΙΧΙΣΜΕΝΕΣ 

 Σε δυο ςτρϊςεισ, αφοφ προθγθκεί ςπατουλάριςμα, δθλαδι προετοιμαςία 

των επιφανειϊν, αςτάρωμα με πλαςτικό και διάςτρωςθ πλαςτικοφ χρϊματοσ ςε 

δυο ςτρϊςεισ. Αφορά τισ κατακόρυφεσ και οριηόντιεσ επιχριςμζνεσ επιφάνειεσ που 

δε κα ςκαπουλαριςτοφν.(12)            

 

  2.2.9.2. ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΡΑΤΟΥΛΑΙΣΤΟΙ ΜΕ ΡΛΑΣΤΙΚΟ ΣΕ 

ΕΡΙΧΙΣΜΕΝΕΣ ΕΡΙΦΑΝΕΙΕΣ 

 Μετά τθν προετοιμαςία των επιφανειϊν κα γίνει ςπατουλάριςμα με ‘’αντουι 

λαδερό’’ και ςε δεφτερθ φάςθ με ‘’αντουι ςζρτικο’’, με τα ανάλογα 

ψιλογυαλοχαρτίςματα και δυο ςτρϊςεισ πλαςτικοφ χρϊματοσ με επίτευξθ 

ομοιόμορφθσ απόχρωςθσ.(12)                                        

 

  2.2.9.3. ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΡΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ ΜΕ 

ΡΛΑΣΤΙΚΟ ΧΩΜΑ 

 Συμπλθρωματικό ςκαπουλάριςμα των αρμϊν και των οπϊν με γυψόκολλα, 

τοπικό τρίψιμο με γυαλόχαρτο πάνω ςε τάκο μζχρι όπου θ επιφάνεια γίνει τελείωσ 

λεία, ςυνεχισ και ομαλι, ειδικι προςταςία εξεχουςϊν γωνιϊν ι ελεφκερων 

απολιξεων τοίχων με ελαφρό ςτρογγφλευμα ακμϊν που γίνεται με τρίψιμο με 

λειαντικό χαρτί δαπζδων και εμποτιςμόσ μζχρι κορεςμοφ των ακμϊν των 

γυψοςανίδων με βερνίκι πολυουρεκάνθσ μονομερζσ αραιωμζνο κατά 25% με 

ςυνκετικό ι φυςικό νζφτι, κακάριςμα με βοφρτςα, γενικό αςτάρωμα όλων των 
επιφανειϊν μετά από τθν τζλεια ξιρανςθ τθσ γυψόκολλασ, με αςτάρι πλαςτικοφ και 

δυο ςτρϊςεισ τουλάχιςτον με πλαςτικό πολυμερζσ γαλάκτωμα ακρυλικισ ι άλλθσ 

ςφνκεςθσ και ενδεχομζνωσ με προςκικθ ελαςτομερϊν, άριςτθσ ποιότθτασ, μζχρι 

επίτευξθσ ομοιόμορφθσ απόχρωςθσ τθσ εκλογισ τθσ επίβλεψθσ πάνω ςε 
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οποιαδιποτε επιφάνεια τοιχωμάτων ι ψευδοροφϊν.(8,11)                                

 

  2.2.9.4. ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΣΙΔΘΩΝ ΕΡΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ 

ΕΡΟΞΕΙΔΙΚΟ ΧΩΜΑ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ 

  Χωρίσ ςπατουλάριςμα, δφο ςτρϊςεισ αντιςκωριακισ βαφισ με εποξειδικό 

primer δφο ςυςτατικϊν, ςτοκάριςμα όπου απαιτείται με ςιδθρόςτοκο, επιμελθμζνο 

τρίψιμο με γυαλόχαρτο και κακάριςμα, τρίτθ ςτρϊςθ με εποξειδικό αςτάρι ςιδιρου 

και δφο ςτρϊςεισ με πινζλο εποξειδικοφ χρϊματοσ δφο ςυςτατικϊν άριςτθσ 

ποιότθτασ με επίτευξθ ομοιόμορφθσ απόχρωςθσ.(11)                                                                 

 

  2.2.9.5. ΣΡΑΤΟΥΛΑΙΣΤΟΙ ΧΩΜΑΤΙΣΤΟΙ ΕΡΙΧΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ 

ΙΡΟΛΙΝΘ 

 Οι τοίχοι όλων των υγρϊν χϊρων (υγιεινισ και κουηινϊν), κα 

ςπατουλαριςτοφν και κα βαφτοφν με ριπολίνθ με τθν εξισ ςειρά εργαςιϊν: 

 i) Κακοριςμόσ και ξφςιμο τοίχου με ςπάτουλα 

 ii) Σπατουλάριςμα με λαδερό αντουϊ 

 iii) Σπατουλάριςμα με ςζρτικο αντουϊ 

 iv) Βαφι επιφάνειασ με βελατοφρα ςε μια ςτρϊςθ 

 v) Βαφι με βερνικόχρωμα ριπολίνθσ μζχρι τθν επίτευξθ πλιρουσ 

               χρϊματοσ. 

 

  2.2.9.6. ΒΑΦΘ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΡΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΙΡΟΛΙΝΘ 

 Ρροετοιμαςία τθσ επιφάνειασ με γυαλόχαρτο, ςτοκάριςμα, 

ψιλοςτοκάριςμα,  ςπατουλάριςμα με αντουϊ λαδερό, ψιλογυαλοχάρτιςμα, και δυο 

ςτρϊςεισ ριπολίνθσ ςατινζ επιφάνειασ μζχρι τθν επίτευξθ πλιρουσ 

ομοιοχρωμίασ.(11) 

 

 

 Μετά τθν καταγραφι των εργαςιϊν κα γίνει  θ κοςτολόγθςθ (Κεφάλαιο 3) 

του ςυνόλου του ζργου και ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ (§3.2). 
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   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΚΟΣΟΛΟΓΗΗ ΕΡΓΟΤ 

   

  3.1. Προχπολογιςμόσ ενόσ ζργου είναι θ εκτίμθςθ του κόςτουσ τθσ 

καταςκευισ του πριν καταςκευάςει το ζργο. Η οικονομικι εικόνα ενόσ ζργου πρζπει 

να δίνεται πρώτα ςτθ φάςθ του ςχεδιαςμοφ (τθσ ςφνταξθσ τθσ μελζτθσ) από το 

μελετθτι και ςτθ ςυνζχεια ςτθ φάςθ τθσ εκτζλεςθσ από τον ανάδοχο-

καταςκευαςτι. 

 Το κόςτοσ ενόσ ζργου ςτθ φάςθ του ςχεδιαςμοφ δίνεται ςε επίπεδο 

α)προγράμματοσ, β)προμελζτθσ, γ)οριςτικισ μελζτθσ, και δ)μελζτθσ εφαρμογισ. 

Το κόςτοσ ενόσ ζργου ςτθ φάςθ τθσ εκτζλεςθσ από τον ανάδοχο καταςκευαςτι 

δίνεται ςε επίπεδο α)προςφοράσ, β)κοςτολόγθςθσ εφαρμογισ, γ)κοςτολόγθςθσ 

νζων εργαςιών, και δ)απολογιςτικοφ κόςτουσ. 

 Η εξαςφάλιςθ μια αξιόπιςτθσ οικονομικισ ζρευνασ του ζργου ςθμαίνει 

τεκμθριωμζνθ και ρεαλιςτικι κοςτολόγθςθ των ζργων ςε όλεσ τισ φάςεισ τθσ 

μελζτθσ τουσ από τον εργολάβο, δυνατότθτα ςυνεχοφσ ελζγχου και 

παρακολοφκθςθσ των εργαςιών καταςκευισ και του πραγματοποιθμζνου κόςτουσ 

και ςτθ φάςθ του απολογιςτικοφ κόςτουσ των ζργων φφλαξθ και ςτατιςτικι 

αξιολόγθςθ όλων των χριςιμων ςτοιχείων για χρθςιμοποίθςθ τουσ ςε μελλοντικά 

ζργα. (11) 
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3.2. ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ(12) 

     

      α/α            ΔΡΓΑΙΑ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΟ 

€ (Δγθ. 
8/90) 

ΤΝΟΛΟ 
(Δγθύθιηνο 

8/90) 

     

1. ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΑ - ΜΕΣΑΛΛΙΚΟ ΚΕΛΕΣΟ         

1.01 Οπιηζκέλν ζθπξόδεκα m3 3,00 73,37 € 220,11 € 

1.02 Διαθξά νπι. ζθπξόδεκα (κε πιέγκα) m3   52,82 €   

1.03 Διαθξό Μπεηόλ m3 69,00 35,22 € 2.430,18 € 

1.04 Άνπιν ζθπξόδεκα δαπέδσλ m2   2,93 €   

1.05 Δμηζσηηθέο ζηξώζεηο m2   2,05 €   

1.06 Δπηθάλεηεο εκθαλνύο ζθπξνδέκαηνο m2   2,93 €   

1.07 ελάδ δξνκηθά 
ηξέρσλ 

κ. 
  3,52 €   

1.08 ελάδ κπαηηθά 
ηξέρσλ 

κ. 
  5,87 €   

1.09 Μαλδύαο ρπηνύ ζθπξνδέκαηνο m3   117,39 €   

1.10 Μαλδύαο εθηνμεπνκέλνπ ζθπξνδέκαηνο m2 200,00 23,48 € 4.696,00 € 

1.11 ηδεξνδννί σο θέξσλ νξγαληζκόο kg       

ΤΝΟΛΟ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΑ       7.346,29 € 

     

2. ΣΟΙΥΟΠΟΙΙΕ 
    

2.01 Ληζνδνκέο κε θνηλνύο ιίζνπο m2   14,67 €   

2.02 Ληζνδνκέο κε ιαμεπηνύο ιίζνπο m2   23,48 €   

2.03 Πιηλζνδνκέο δξνκηθέο  m2   4,11 €   

2.04 Πιηλζνδνκέο κπαηηθέο m2   7,63 €   

2.05 Σζηκεληνιηζνδνκέο m2   3,82 €   

2.06 Κηζζεξνιηζνδνκεο m2   4,40 €   

2.07 Σνίρνη γπςνζαλίδσλ απινί m2   11,74 €   

2.08 Σνίρνη γπςνζαλίδσλ κε 2 γπςνζαλίδεο ζε θάζε πιεπξά m2 50,00 14,67 € 733,50 € 

2.09 Σζηκεληνζαλίδεο m2       

2.10 Από ειαθξά ζηνηρεία ηύπνπ YTONG, ALFA BLOCK m2       

2.11 Γηαρσξηζηηθνί ηνίρνη m2       

2.12 Γηαςσξηζηηθνί ηνίρνη κε πιηθά Βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο 
(MDF, κειακίλεο θηι) ζε κεηαιιηθό ζθειεηό 

m2       

ΤΝΟΛΟ ΣΟΙΥΟΠΟΙΙΕ       733,50 € 

  
 

  3. ΕΠΙΥΡΙΜΑΣΑ         

3.01 Αζβεζηνηζηκεληνθνληακαηα ηξηπηά m2 600,00 2,93 € 1.758,00 € 

3.02 Σζηκεληνθνληάκαηα ηξηπηά κε δηνγθσκέλν πεξιίηε ζηε 2 
ζηξώζε 

m2   3,23 €   

3.03 Αζβεζηνηζηκεληνθνληακαηα κε θάιπςε ζαγξε m2   3,52 €   

3.04 Αξηηθηζηέι ηξηπηά m2   4,40 €   

3.05 Δπηρξίζκαηα ρσξηάηηθνπ ηύπνπ m2   3,82 €   

3.06 Δπηρξίζκαηα ηξαβεθηά m2   14,67 €   

ΤΝΟΛΟ ΕΠΙΥΡΙΜΑΣΧΝ       1.758,00 € 
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  4. ΣΡΧΕΙ ΔΑΠΕΔΧΝ         

4.01 Με ηζηκεληνθνλία m2   4,40 €   

4.02 Με ηζηκεληόπιαθεο m2   5,87 €   

4.03 Γαξκπηινκσζατθό m2   5,87 €   

4.04 Με κσζατθό ιεπθνύ ηζηκέληνπ m2   8,80 €   

4.05 Με ιίζηλεο πιάθεο (Καξύζηνπ θ.ι.π.) m2   14,67 €   

4.06 Με πιάθεο καξκάξνπ m2 3,00 17,61 € 52,83 € 

4.07 Με πιαθίδηα θεξακηθά ή πνξζειάλεο m2 12,00 17,61 € 211,32 € 

4.08 Με πιαζηηθά πιαθίδηα ή ηάπεηα m2   5,87 €   

4.09 Με ισξίδεο ζνπεδηθήο μπιείαο m2   17,61 €   

4.10 Με ισξίδεο αθξηθαληθήο μπιείαο m2   23,48 €   

4.11 Με ισξίδεο δξπόο m2 356,00 29,35 € 10.448,60 € 

4.12 Με κνθέηα m2   8,80 €   

4.13 Αζθαιηηθέο ζηξώζεηο m2       

ΤΝΟΛΟ ΣΡΧΕΙ ΔΑΠΕΔΧΝ       10.712,75 € 

     

5. ΚΟΤΦΧΜΑΣΑ         

5.01 Πόξηεο πξεζζαξηζηέο θνηλέο m2   29,35 €   

5.02 Πόξηεο πξεζζαξηζηέο νθνπκέ m2   35,22 €   

5.03 Πόξηεο πξεζ. θαπι. θάζεο δξύ ή θαξπδηά m2   73,37 €   

5.04 Πόξηεο ξακπνηέ ή ηακπι. ζνπεδ. μπιεία m2   51,36 €   

5.05 Πόξηεο ξακπνηέ ή ηακπι. δξύ ή θαξπδηά m2   117,39 €   

5.06 Ταινζηάζηα από ζνπεδηθή μπιεία m2 24,50 44,02 € 1.078,49 € 

5.07 Ταινζηάζηα από όξεγθνλ πάηλ m2   58,69 €   

5.08 θνύξα από ζνπεδηθή μπιεία m2   44,02 €   

5.09 θνύξα από όξεγθνλ πάηλ m2   58,69 €   

5.10 Ρνιιά από όξεγθνλ πάηλ m2   44,02 €   

5.11 Ρνιιά πιαζηηθά m2   17,61 €   

5.12 ηδεξέληεο πόξηεο m2   29,35 €   

5.13 ηδεξέληα παξάζπξα m2   23,48 €   

5.14 ηδεξέληεο βηηξίλεο m2   23,48 €   

5.15 πξόκελα ή ζηαζ. παινζη. αινπκηλίνπ m2   38,15 €   

5.16 πξνκ. ή ζηαζ. ζθνύξα κε πιαζηηθό m2   20,54 €   

5.17 Αλνηγόκελα πεξηζηξ. θνπθώκαηα αινπκηλίνπ m2   52,82 €   

5.18 Βηηξίλεο αινπκηλίνπ m2   35,22 €   

5.19 Μνλόθπιιε ππξάληνρε πόξηα Σ30 -Σ90 ηεκάρην   352,16 €   

5.20 Γίθπιιε ππξάληνρε πόξηα Σ30 -Σ90 ηεκάρην   586,94 €   

5.21 Γθαξαδόπνξηεο αλαθιηλόκελεο ή ηπιηγόκελεο ηεκάρην       

ΤΝΟΛΟ ΚΟΤΦΧΜΑΣΑ       1.078,49 € 

  
 

   

6. ΜΟΝΧΕΙ 
        

6.01 ζεξκνκόλσζε-πγξνκόλσζε δώκαηνο m2 230,00 14,67 € 3.374,10 € 
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6.02 Θεξκνκόλσζε-πγξνκόλσζε βεξαληώλ m2   7,34 €   

6.03 Θεξκνκόλσζε πγξνκόλσζε θαηαθόξπθσλ επηθαλεηώλ m2   2,93 €   

6.04 Τγξνκόλσζε ηνηρείσλ ππνγείσλ m2   2,05 €   

6.05 Τγξνκόλσζε δαπέδσλ επί εδάθνπο m2   2,93 €   

ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΧΕΙ - ΣΕΓΑΝΧΕΙ       3.374,10 € 

  
 

  7. ΚΛΙΜΑΚΕ         

7.01 ηδεξέληα βαζκίδα 
ηξέρσλ 

κ. 
  11,74 €   

7.02 Ξύιηλε βαζκίδα 
ηξέρσλ 

κ. 
15,00 29,35 € 440,25 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΛΙΜΑΚΕ       440,25 € 

  
 

  8. ΤΑΛΟΠΙΝΑΚΕ         

8.01 Απινί m2   3,23 €   

8.02 Γηπινί ζεξκνκνλσηηθνί m2 24,00 19,08 € 457,92 € 

ΤΝΟΛΟ ΤΑΛΟΠΙΝΑΚΕ       457,92 € 

  
 

  9. ΦΕΤΔΟΡΟΦΕ         

9.01 Δπίρξηζκα ζε κεηαιιηθό πιέγκα m2   7,63 €   

9.02 Από γπςνζαλίδεο m2 370,00 8,80 € 3.256,00 € 

9.03 Πιάθεο νξπθη. ηλώλ ζε κεηαιιηθό ζθειεηό κε κόλσζε m2   8,80 €   

9.04 Από μύιν m2   11,74 €   

ΤΝΟΛΟ ΦΕΤΔΟΡΟΦΕ       3.256,00 € 

     
10. ΕΠΙΚΑΛΤΦΕΙ         

10.01 Δπηθεξακσζε πιαθόο ζθπξνδέκαηνο m2   11,74 €   

10.02 Ξπι. ζηέγε θεξακ. επη πιαθόο ζθπξνδέκαηνο m2   20,54 €   

10.03 Ξύι. ζηέγε απηνθεξόκελε κε θεξακ. m2 230,00 35,22 € 8.100,60 € 

10.04 ηδεξέληα ζηέγε κε απιαθ. ιακαξίλα m2   11,74 €   

10.05 ηδεξέληα ζηέγε κε θύιια ακηαληνηζηκέληνπ m2   11,74 €   

10.06 Δπηθάιπςε κε ζρηζηόπιαθεο m2       

10.07 Δπηθάιπςε κο πνιπθαξβνληθά θύιια m2       

ΤΝΟΛΟ ΕΠΙΚΑΛΤΦΕΙ       8.100,60 € 

  
 

  11. ΥΡΧΜΑΣΙΜΟΙ         

11.01 Τδξνρξσκαηηζκνί απινί m2 600,00 0,59 € 354,00 € 

11.02 Τδξνρξσκαηηζκνί κε ηζίγθν & θόιια m2   0,73 €   

11.03 Πιαζηηθά επί ηνίρνπ m2   1,76 €   

11.04 Πιαζηηθά ζπαηνπιαξηζηά m2   2,93 €   

11.05 Σζηκεληνρξώκαηα m2   2,93 €   

11.06 Αθξπιηθά θαη ξειηέθ m2   3,52 €   

11.07 Ρηπνιίλεο θνηλέο m2 40,00 3,52 € 140,80 € 

11.08 Ρηπνιίλεο ζαηηλέ m2   4,40 €   

11.09 Νηνπθνρξώκαηα m2 10,00 4,40 € 44,00 € 



 
26 

ΚΑΑΜΡΕΛΑ Ι. ΒΑΣΙΛΙΚΘ - ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ 

11.10 Λνύζηξα m2   11,74 €   

ΤΝΟΛΟ ΥΡΧΜΑΣΙΜΟΙ       538,80 € 

  
 

  12. ΕΙΔΗ ΤΓΙΕΙΝΗ         

12.01 Πιήξεο ζεη ινπηξνύ απνθνπή 4. 234,78 € 939,12 € 

12.02 εη W.C. απνθνπή   88,04 €   

12.03 Νεξνρύηεο-κπαηαξία θνπδίλαο απνθνπή 1. 88,04 € 88,04 € 

ΤΝΟΛΟ ΕΙΔΗ ΤΓΙΕΙΝΗ       1.027,16 € 

     
13. ΤΔΡΑΤΛΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ         

13.01 Τδξεπζε-απνρεηεπζε πιήξνπο ινπηξνύ απνθνπή 4. 322,82 € 1.291,28 € 

13.02 Τδξεπζε-απνρεηεπζε WC,λεξνρ. θνπδίλα απνθνπή 1. 176,08 € 176,08 € 

13.03 Τδξεπζε-απνρεηεπζε θνπδίλαο ή εξγαζη. απνθνπή   176,08 €   

ΤΝΟΛΟ ΤΔΡΑΤΛΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ       1.467,36 € 

     
14. ΘΕΡΜΑΝΗ - ΦΤΞΗ         

14.01 Κεληξηθή ζέξκαλζε KCaL   0,07 €   

14.02 Κιηκαηηζκόο - Δμαεξηζκόο BTU 2*80000 0,07 € 11.200,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΘΕΡΜΑΝΗ - ΦΤΞΗ       11.200,00 € 

  
 

  15. ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ         

15.01 Καηαζηήκαηνο (αλά κ2 θάηνςεο) κ2 360,00 2,93 € 1.054,80 € 

ΤΝΟΛΟ ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ       1.054,80 € 

     

   

ΤΝΟΛΟ 52.546,02 € 
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  Κεφάλαιο 4: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ GANTT 

 

     ΕΙΑΓΩΓΗ 

Ππωσ προαναφζρκθκε ςτθν Ρερίλθψθ (βλ. ςελ 1), οι απαιτοφμενεσ εργαςίεσ 

οι οποίεσ ζχουν καταγραφεί ςτθν Τεχνικι Ζκκεςθ (Κεφ. 2) είναι μεγάλθσ κλίμακασ 

και χρειάηονται χρόνο. Κάτι τζτοιο κακιςτά απαραίτθτο τθ δθμιουργία 

χρονοδιαγράμματοσ  των εργαςιϊν με ςκοπό τον καλφτερο προγραμματιςμό του 

ζργου. Θ τεχνικι προγραμματιςμοφ που επιλζχκθκε είναι θ  Μζθοδοσ Gantt (§4.1.). 

4.1. ΜΕΘΟΔΟ GANTT 

Μια από τισ δθμοφιλζςτερεσ τεχνικζσ προγραμματιςμοφ ζργου, που είναι 

και απλι, είναι το διάγραμμα Gantt. Ονομάςτθκε ζτςι από τον Αμερικανό 

μθχανολόγο μθχανικό Henry Gantt, ο οποίοσ ιταν ο πρϊτοσ που το επινόθςε και το 

χρθςιμοποίθςε. Το διάγραμμα Gantt είναι ζνα οριηόντιο ραβδόγραμμα που 

απεικονίηει ςτθν ουςία τθ ςχζςθ των διαφορετικϊν δράςεων του ζργου, μζςα ςτο 

χρόνο. 

 Το διάγραμμα Gantt είναι ζνα πολφ ςθμαντικό εργαλείο για τθ χρονικι 

μελζτθ ενόσ ζργου. Θ βαςικότερθ χριςθ του είναι θ παρακολοφκθςθ τθσ προόδου 

ενόσ ζργου. Μζςα από αυτά μποροφν να ελεγχτοφν όλεσ οι δραςτθριότθτεσ και 

οποιαδιποτε ςτιγμι να λάβουν χϊρα τυχόν απαραίτθτεσ ενζργειεσ αν κάποια 

δραςτθριότθτα ξεφφγει από τα χρονικά τθσ πλαίςια. Για να ςχεδιαςτεί ζνα 

διάγραμμα Gantt πρζπει αρχικά να απαρικμθκοφν όλεσ οι δραςτθριότθτεσ του 

ζργου και οι αντίςτοιχεσ διάρκειεσ τουσ. 

 Στον οριηόντιο άξονα του διαγράμματοσ τοποκετείται ο χρόνοσ ςε 

κατάλλθλεσ υποδιαιρζςεισ που ταιριάηουν με τισ ανάγκεσ και τθ χρονικι διάρκεια 

του ζργου και ςτον κατακόρυφο άξονα τοποκετοφνται οι τίτλοι των δράςεων του 

ζργου. Θ ςειρά τοποκζτθςθσ τουσ ςυνικωσ είναι προσ τα πάνω αυτζσ που αρχίηουν 

νωρίτερα και προσ τα κάτω αυτζσ που αρχίηουν αργότερα. Στο κφριο τμιμα του 

διαγράμματοσ τοποκετοφνται για κάκε δράςθ και ςε οριηόντια διάταξθ οι ράβδοι 

αποτφπωςθσ του χρόνου, με μικοσ ανάλογο με τθ χρονικι διάρκεια που απαιτείται 

για τθν ολοκλιρωςθ τθσ. Κάκε ράβδοσ αρχίηει από το ςθμείο που ςτον οριηόντιο 

άξονα αντιςτοιχεί με το χρονικό ςθμείο ζναρξθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ. 

  Τα πλεονεκτιματα από τθ χριςθ του διαγράμματοσ Gantt είναι θ ςαφισ 

απεικόνιςθ τθσ χρονικισ διάρκειασ και τθσ αλλθλουχίασ των οράςεων, θ εφκολθ και 

γριγορθ καταςκευι του, αλλά και θ ευκολία με τθν οποία μπορεί να κατανοιςει 

ακόμα και κάποιο μθ εξειδικευμζνο άτομο τισ πλθροφορίεσ που το διάγραμμα 

παρζχει.  Χαράςςεται εφκολα και είναι χριςιμο για ςτατικά περιβάλλοντα. 

 Το βαςικό μειονζκτθμα του διαγράμματοσ Gantt είναι οι μικρζσ δυνατότθτεσ 
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πλθροφόρθςθσ και ζτςι ςυνικωσ δε το χρθςιμοποιοφμε ςε πολυςφνκετα ζργα. 

Αυτό ςυμβαίνει γιατί δεν επαρκεί για περίπλοκουσ ςχεδιαςμοφσ ζργων, διότι δεν 

απεικονίηονται οι ςχζςεισ αλλθλεξάρτθςθσ των επιμζρουσ εργαςιϊν. Δεν είναι 

εμφανζσ ποιεσ εργαςίεσ πρζπει να αποπερατωκοφν ϊςτε να καταςτεί δυνατι θ 

ζναρξθ εκτζλεςθσ μιασ οριςμζνθσ εργαςίασ και δεν παρουςιάηει τθν επίδραςθ μιασ 

κακυςτζρθςθσ ι επίςπευςθσ ςε κάποια ςτιγμι του ζργου. Μειονεκτιματα του 

είναι, επίςθσ, θ δυςκολία ςτθν αναπροςαρμογι του όταν παρουςιάηονται 

μεταβολζσ ςτθ χρονικι διάρκεια εκτζλεςθσ κάποιων δραςτθριοτιτων και θ 

δυςκολία τθσ εφαρμογισ του ςε ζργα με μεγάλο αρικμό δράςεων, λόγω του 

ςθμαντικοφ χϊρου που απαιτεί θ απεικόνιςθ τουσ. Ραρουςιάηει αδυναμία ςτθν 

απεικόνιςθ των αλλθλεξαρτιςεων μεταξφ των δράςεων του ζργου και για τθν 

παρουςίαςθ των κρίςιμων δραςτθριοτιτων  προσ τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του 

ζργου. (9) 

4.2. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ GANTT 

 

ΕΡΓΑΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Μετρα Αςφαλείασ 0 2 

Αποξθλϊςεισ Σκυροδεμάτων και 
Σοβάδων 2 9 

Αποξιλωςθ Κουφωμάτων 9 4 

Αποξιλωςθ Δαπζδων 9 6 

Σκυροδζτθςθ- Ενιςχφςεισ 15 17 

Θλεκτρολογικζσ Εγκαταςτάςεισ 32 19 

Υδραυλικζσ Εγκαταςτάςεισ 32 26 

Ρρομικεια και Τοποκζτθςθ Δαπζδων 60 9 

Ρρομικεια και Τοποκζτθςθ Ειδϊν 
Υγιεινισ 65 4 

Μονϊςεισ 65 8 

Σοβάδεσ 58 17 

Ρρομικεια και Τοποκζτθςθ 
Κουφωμάτων 73 9 

Ξφλινθ Στζγθ 17 32 

Κλιματιςμοί 82 8 

Χρωματιςμοί 90 17 
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Χρονικι Μονάδα: 15 θμζρεσ 

Συνολικόσ απαιτοφμενοσ χρόνοσ παράδοςθσ εργου= 105+2=107 θμζρεσ ≈ 3,5 μινεσ 

υπό ιδανικζσ ςυνκικεσ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

  Θ ςυγκεκριμζνθ πτυχιακι αςχολικθκε με τθν αποτφπωςθ και αλλαγι 

χριςθσ μίασ νεοκλαςικισ κατοικίασ ςε καφετζρια και γκαλερί. Δόκθκε ιδιαίτερθ 

προςοχι ςτθ διατιρθςθ του φφουσ του ρυκμοφ που είναι χτιςμζνο το κτιριο και 

του περιβάλλοντοσ χϊρου.  

  Κατά τθν κοςτολόγθςθ υπολογίςκθκε ότι το ςυνολικό κόςτοσ καταςκευισ 

ανζρχεται ςτο ποςό των 52.546,02€ και ο χρόνοσ παράδοςθσ βάςθ του 

διαγράμματοσ Gantt εκτιμικθκε ςτισ 107 θμζρεσ. 

 Τζλοσ, με βάςθ το ΦΕΚ 526/8.9.1983, όπωσ επιςυνάπτεται και ςτο 

Ραράρτθμα Α, υπολογίςκθκε ότι μετά τθ διαμόρφωςθ του χϊρου κα 

εξυπθρετοφνται  81 πελάτεσ ςε κινθτά κακίςματα και με αυτό το κριτιριο το 

κατάςτθμα οφείλει να παρζχει 2 χϊρουσ αποχωρθτθρίων. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

Α. Φ.Ε.Κ 526/8.9.1983 ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΘΣ 

ΑΡΟΦΑΣΘ Α13/8577 

1. Καταςτιματα προςφοράσ ποτϊν, χωρίσ φαγθτό, ςε κακιςτοφσ 

πελάτεσ (Άρκρο 37).  

 Ο μζγιςτοσ αρικμόσ των κακιςμάτων, που είναι δυνατό να 

αναπτυχτοφν ςτθν αίκουςα πελατϊν των καταςτθμάτων του παρόντοσ 

άρκρου, ιςοδυναμεί με το πθλίκο τθσ διαιρζςεωσ του ωφζλιμου 

εμβαδοφ αυτισ δια του απαιτοφμενου για κάκε κάκιςμα χϊρου 1.40 

τ.μ., αν τα κακίςματα είναι ςτακερά, ι 0.70 τ.μ.,  αν τα κακίςματα είναι 

κινθτά. 

 Ωσ ωφζλιμοσ χϊροσ τθσ αίκουςασ πελατϊν εννοείται εδϊ ο 

χϊροσ, ο όποιοσ προςφζρεται για τθ ανάπτυξθ τραπεηιϊν και 

κακιςμάτων μετά τθν αφαίρεςθ τθσ ςυνολικισ εκτάςεωσ που 

χρθςιμοποιείται για τθν εγκατάςταςθ ςτθν αίκουςα αυτι των ψυγείων, 

προκθκϊν, ερμαριϊν, μπουφζ, ταμείου κ.λ.π, κακϊσ και για κζντρα 

διαςκεδάςεωσ, τθσ πίςτασ και τθσ ορχιςτρασ ι των ςτερεοφωνικϊν 

μθχανθμάτων. 

 Ο ωφζλιμοσ χϊροσ ςτθ δικι μασ εργαςία είναι 56,84 τ.μ.. Άρα ο 

αρικμόσ των κακιςμάτων είναι 81. (56.84/0.70=81 κινθτά κακίςματα) 

 

2. ΑΡΟΧΩΘΤΘΙΑ (Άρκρο 25) 

 Ο απαραίτθτοσ αρικμόσ αποχωρθτθρίων κακορίηεται αναλόγωσ 

του αρικμοφ των κακιςμζνων πελατϊν, που είναι δυνατόν να 

εξυπθρετοφν ςτο καταςτιματα ι των απαςχολοφμενων ςτο κατάςτθμα. 

Επειδι το κατάςτθμα μασ εξυπθρετεί κακιςμζνουσ πελάτεσ και των δυο 

φφλων, ο αρικμόσ των αποχωρθτθρίων βγαίνει ςυμφϊνα με το 

παρακάτω πινάκα: 
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ΠΙΝΑΚΑ: 

Αριθμόσ πελατών Απαραίτθτοσ Αριθμόσ 
Αποχωρθτθρίων 

Μζχρι 40 1 αποχωρ (ανδρϊν και γυναικϊν) 

Από 41 μζχρι 120 2 αποχωρ (1 ανδρων,1 γυναικ) 

Από 121 μζχρι 250 4 αποχωρ (2 ανδρων,2 γυναικϊν) 
Από 251 μζχρι 500 6 αποχωρ (3 ανδρων,3 γυναικϊν) 

 

 Το παρόν κατάςτθμα ανικει ςε αυτόν τον πίνακα ςτον αρικμό 

πελατϊν από 41 μζχρι 120, επομζνωσ αντιςτοιχοφνε 2 αποχωρθτιρια (1 

ανδρϊν και 1 γυναικϊν). 
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Β.ΣΧΕΔΙΑ 

 Στισ επόμενεσ ςελίδεσ επιςυνάπτονται τα ςχζδια του κτθρίου όπωσ ιταν 

αρχικά και όπωσ τροποποιικθκαν μετά τισ ανάλογεσ εργαςίεσ αλλαγισ χριςθσ ςε 

κλίμακα 1:50.  
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Γ. ΦΩΤΟΓΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

                              

                             
Εικόνα 2 (4) 

Ρρόςοψθ κτιρίου 1843 

 

     
Εικόνα 3 (4) 

Λεπτομζρεια ξφλινου εξϊςτθ 
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         Εικόνα 4 (4)                                                        Εικόνα 5 (4)      

Λεπτομζρεια ςιδθρϊν κιγκλιδωμάτων                      Λεπτομζρεια τοξωτισ ειςόδου 

 
Εικόνα 6 

(Ρροςωπικό Αρχείο) 

Ρρόςοψθ κτιρίου 2015                   
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Εικόνα 7 

(Ρροςωπικό Αρχείο) 

Τοξωτι Είςοδοσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




