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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

 

 

Γενικά  

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή εργασιών αφορά τις εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν 

στα πλαίσια του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΔΕΥΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ» και αφορούν σε εργασίες σχετιζόμενες με τον εξωτερικό περιβάλλον 

χώρο του Πανεπιστημίου. Πιο συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν εργασίες αλλαγής του υλικού 

επίστρωσης όπου απαιτείται στον υπόστυλο εξωτερικό χώρο της κύριας όψης του Πανεπιστημίου, 

διαμόρφωσης της πλάγιας εξωτερικής όψης του Αμφιθεάτρου Τελετών με εκτακτική φύτευση, 

διάνοιξης νέας εξόδου κινδύνου παραπλεύρως του Αμφιθεάτρου Τελετών,  σύνδεσης των υπαιθρίων 

χώρων με τον υπόγειο χώρο στάθμευσης,  αναδιαμόρφωσης του πλάτους οδεύσεων μεταξύ των 

κήπων, ανακατασκευής του εξώστη του εστιατορίου των φοιτητών, επισκευής και συντήρησης της 

περίφραξης και συντήρησης των όψεων των τοιχίων  του υπογείου χώρου (επισκευές και 

αποκατάσταση επιχρισμάτων τοιχίων, εγκιβωτισμός σωληνώσεων κτλ) . Οι αναγκαίες αλλαγές σε 

όλους τους χώρου επέμβασης, θα συνοδεύονται από αλλαγές στη φύτευση ώστε αυτή να μην 

αποτελεί εμπόδιο στην ομαλή διέλευση. Oι ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες αφορούν την επέκταση 

του συστήματος άρδευσης των χώρων στους οποίους θα επεκταθεί η φύτευση. 

Η σύνταξη της μελέτης στηρίζεται στη φιλοσοφία αντιμετώπισης της ανεμπόδιστης, 

αυτόνομης και ασφαλούς διακίνησης των ατόμων στον περιβάλλοντα χώρο, στη διασπορά και τη 

δημιουργία νέων  χώρων βραχυπρόθεσμης στάσης και συγκέντρωσης των χρηστών.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Όπως φαίνεται και στο σχέδιο Γενικής Διάταξης του περιβάλλοντα χώρου, υπάρχει μία 

διακριτή διαδρομή για ΑΜΕΑ στον περιβάλλοντα χώρο, πλάτους 1,20 μ. Η διαδρομή αυτή, 

επιστρώνεται με τρεις, διακριτές κατά πλάτος, σειρές τσιμεντόπλακες, διαστάσεων 40Χ40Χ4 εκ., 

χρώματος κίτρινου, με αρμούς 3-4 χιλ.  

Στην νέα προτεινόμενη κατάσταση, στην κύρια όψη του περιβάλλοντος χώρου θα 

υλοποιηθούν οι εξής εργασίες: 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Έργο  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΔΕΥΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΧΩΡΟΥ 

 

 

Θέση : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
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Αρχικά θα δημιουργηθεί μία νέα ζώνη φύτευσης παράλληλα προς την κύρια ράμπα κίνησης 

ΑΜΕΑ., μπροστά από τον υπόστυλο εξωτερικό χώρο. Η μαρμαρόστρωση που υπάρχει αυτή τη στιγμή 

θα αποξηλωθεί αφού η παρούσα της κατάσταση κρίνεται προβληματική με σπασμένα μάρμαρα, 

απόρροια μικροκαθιζήσεων του υποστρώματος. Τα μάρμαρα θα αντικατασταθούν από χυτό 

βοτσαλωτό δάπεδο. 

Τη φάση των καθαιρέσεων και αποξηλώσεων θα ακολουθήσει η διάστρωση σκυροδέματος 

καθαριότητας.  

Κατασκευή βοτσαλωτού αντιολισθηρού δαπέδου:  

Στον υπόστυλο χώρο και σε τμήμα του περιβάλλοντος χώρου (όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο 

γενικής διάταξης)  θα τοποθετηθεί βοτσαλωτό δάπεδο απόχρωσης τερακότα ή μπεζ (ή άλλης 

απόχρωσης επιλογής της Υπηρεσίας). Αρχικά θα επιστρωθεί με σκυρόδεμα C12/16 ως υπόβαση σε 

πάχος έως 10εκ. και σιδηρούν δομικό μονό πλέγμα Τ 131.  

 Θα δημιουργηθούν αρμοί εργασίας πλάτους 2 cm και βάθος όσο το πάχος του δαπέδου, που 

θα πληρωθούν με φύλλο διογκωμένης πολυστερίνης βάρους 10 Kg/m3, ούτως ώστε η όλη 

επιφάνεια, να χωρίζεται σε τμήματα, επιφανείας 20 - 25 m². Έπειτα θα επιστρωθεί το βοτσαλωτό 

δάπεδο. H εφαρμογή του βοτσαλωτού δαπέδου γίνεται επάνω σε στεγνό σκυρόδεμα, 

πραγματοποιείται αφού έχει προηγηθεί ξέπλυμα με νερό υπό πίεση και καλός καθαρισμός της 

επιφάνειας από υλικά που μπορεί να επηρεάσουν τη συγκόλληση, όπως σκόνη και υπολείμματα. 

Ακολουθεί διαβροχή της επιφάνειας, αποφεύγοντας τη δημιουργία λιμνάζοντος νερού και στη 

συνέχεια αστάρωμα της επιφάνειας με το ειδικό τσιμεντοειδές αστάρι τύπου GRAINFLOOR PRIMER 

σε συνιστώμενο πάχος 1-2mm, με κατανάλωση 1,5 έως 2 kg/m2. Στη συνέχεια εφαρμόζεται το 

μείγμα των ειδικών ακρυλικών ρητινών τύπου GRAINFLOOR MIX, με το τσιμέντο, τα αδρανή και το 

νερό, επάνω στο νωπό συγκολλητικό κονίαμα, προτού αυτό στεγνώσει. Το υλικό διαστρώνεται και η 

επιφάνεια επιπεδώνεται με χρήση ειδικής σπάτουλας. Η επιφάνεια μετά την διάστρωση του 

μείγματος ψεκάζεται ομοιόμορφα με τον ειδικό αδρανοποιητή τύπου GRAINFLOOR REVEAL ενώ 

είναι ακόμη νωπή, εντός 10 λεπτών από την εφαρμογή του ειδικού μείγματος. (κατανάλωση : 150-

200gr/m2). Στη συνέχεια ξεπλένεται με νερό υπό πίεση μέσα στις επόμενες 5-24 ώρες (καλοκαίρι-

χειμώνας), ανάλογα με τη θερμοκρασία, με πιεστικό. Παράλληλα με το ξέπλυμα, ακολουθεί 

βούρτσισμα της επιφάνειας με σκούπα από κοντές, σκληρές τρίχες για να διευκολυνθεί η 

αποκάλυψη των αδρανών. Τέλος αφού στεγνώσει η επιφάνεια (μετά από 2-3 ημέρες, ανάλογα με 

την εξωτερική θερμοκρασία), εφαρμόζεται το ειδικό σφραγιστικό υλικό τύπου GRAINFLOOR 

PROTECT, για την στεγανοποίηση του δαπέδου, με ψεκασμό ή βούρτσα (κατανάλωση: 150- 

200gr/m2). Εάν δεν υπάρχουν αρμοί, τότε πρέπει να δημιουργηθούν τόσο στο βοτσαλωτό δάπεδο 

όσο και στο υπόστρωμα, στο ίδιο ακριβώς σημείο. Οι αρμοί πρέπει να δημιουργούνται όσο το 

δυνατόν γρηγορότερα για να αποφεύγεται η δημιουργία ρωγμών λόγω συστοδιαστολής.  Η 

κοκκομετρία των βοτσάλων και τελική χρωματική απόχρωση θα είναι επιλογής της Υπηρεσίας. 
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Στον υπόστεγο χώρο θα κατασκευαστούν χτιστά παγκάκια τα οποία θα επενδυθούν με υψηλής 

αντοχής σε υγρασία ξυλεία τύπου Iroko ή Teak σε διάφορα σημεία σύμφωνα με το γενικό σχέδιο 

διάταξης της Μελέτης.  

Φύτευση, όπου προβλέπεται θα είναι στον οριοθετημένο χώρο της γενικής διάταξης του χώρου και 

με τρόπο που δεν θα εμποδίζει την προσπελασιμότητα. Η φύτευση μπορεί να είναι χαμηλή (θάμνοι), 

έρπουσα (χλοοτάπητας) ή συνδυασμός αυτών. Ο δε χλοοτάπητας που θα τοποθετηθεί παράλληλα 

της ράμπας ΑΜΕΑ θα είναι έτοιμος ενώ το σύστημα ποτίσματος που υπάρχει ήδη θα επεκταθεί.  

Προβλέπεται επίσης η δημιουργία παρτεριών στις θέσεις που υποδεικνύονται από το σχέδιο 

φύτευσης του χώρου. Στο χώρο δίπλα από το Αμφιθέατρο Τελετών θα ανυψωθεί το τοιχίο και θα 

δημιουργηθεί παρτέρι, η κατασκευή του οποίου θ’ ακολουθήσει τους κανόνες κατασκευής 

φυτεμένου δώματος εκτατικής φύτευσης. Απαραίτητη είναι η πλήρης στεγανοποίηση του 

υποστρώματος με αντιριζική οπλισμένη συνθετική μεμβράνη πολυολεφίνης πάχους 1,5mm η οποία 

θα γυρίσει στα περιμετρικά στηθαία και στο τοιχίο του Αμφιθεάτρου τελετών και θα στερεωθεί με 

γαλβανισμένη λαμαρίνα η οποία θα σφραγισθεί με πολυουρεθανική μαστίχη υψηλής ελαστικότητας 

με πιστοποιημένη αντοχή σε UV ακτινοβολία. Θ’ ακολουθήσει η διάστρωση γεωυφάσματος βάρους 

300gr/m2 για προστασία της μεμβράνης , η τοποθέτηση αποστραγγιστικής μεμβράνης ενισχυμένου 

πολυαιθυλενίου με ανεστραμμένους κώνους και οπές για απορροή, η διάστρωση λεπτότερου 

γεωυφάσματος βάρους 150gr/μ2 και η πλήρωση με χώμα πάχους τουλάχιστον 30cm. 

Γενικά τα φυτά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και εμφάνισης, υγιή και απαλλαγμένα 

φυτοπαθολογικών όξων και εντομολογικών προσβολών, να είναι ανεπτυγμένα σε δοχεία ή σάκους 

πολυαιθυλενίου γεμάτους με μίγμα από ίσα μέρη κηποχώματος, άμμου και κοπριάς, να έχουν 

πλούσιο και καλά διαμορφωμένο ριζικό σύστημα, ανάλογα με το είδος του φυτού, να είναι εύρωστα 

και να φέρουν τρεις (3) τουλάχιστον βραχίονες καλά διαμορφωμένους.  

Το κηπευτικό χώμα πρέπει να είναι πολύ καλής ποιότητας, να έχει μέση αμμοαργιλώδη σύσταση με 

περιεκτικότητα σε άργιλο όχι περισσότερο από 30% και άμμο όχι λιγότερο του 10% με επαρκή 

ποσότητα οργανικής ουσίας, να είναι γόνιμο και εύθριπτο προερχόμενο από βάθος εκσκαφής έως 

0,40μ. pH 6-7.5 απαλλαγμένο από άλατα, ξένες προσμίξεις όπως υλικά από κατεδαφίσεις μπάζα, 

πέτρες ή χαλίκια, ρίζες και πολυετή ζιζάνια. Επίσης θα πρέπει να είναι απαλλαγμένο εντόμων και 

νηματοδών φυτοπαθογόνων οργανισμών. Στην συνέχεια θα γίνει βελτίωση του κηπευτικού χώματος 

με πρόσμιξη τύρφης, περλίτη και λιπασμάτων στις κατάλληλες αναλογίες και ανάλογα με το 

υπόστρωμα που θέλουμε να δημιουργήσουμε στους χώρους τοποθέτησης φυτών. Το λίπασμα 

πρέπει να προέρχεται από τις αποθήκες της ΑΤΕ ή το εμπόριο και να είναι τύπου 11-15-15 ή 11-16-

15. Το λίπασμα ενσωματώνεται σε ποσότητα 2ΟΟ gr για κάθε δένδρο ή θάμνο ή αναρριχώμενο και 

1ΟΟ gr για κάθε ποώδες πολυετές. Τα εντομοκτόνα και μυκητοκτόνα εδάφους πρέπει να είναι της 

έγκρισης της Υπηρεσίας. Οι μεταξύ των φυτών αποστάσεις πρέπει να είναι σύμφωνες με τις 

ισχύουσες προδιαγραφές.  
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Ο χλοοτάπητας που επιλέγεται είναι Festuca aundinaceae, καθώς είναι ιδανικός για τη χρήση που 

προορίζεται και έχει αντοχή στις ξηροθερμικές συνθήκες της Ελλάδας και σε παραθαλάσσιες 

περιοχές. Έχει πράσινο χρώμα χειμώνα καλοκαίρι αντέχει στην καταπόνηση και έχει γρήγορη 

αναβλάστηση. Οι σπόροι θα είναι προσφάτου παραγωγής, ώριμοι, απολυμασμένοι και 

απεντομωμένοι με υψηλή βλαστική ικανότητα. 

Στο χώρο παραπλεύρως του Αμφιθεάτρου Τελετών, θα ανοιχτεί το υπάρχον σταθερό κούφωμα και 

θα κατασκευαστεί νέα έξοδος κινδύνου.Αν απαιτηθεί ,θα τοποθετηθεί νέα κοιλοδοκός στήριξης της 

υαλόθυρας η οποία θα είναι δίφυλλη διαστάσεων 1,80*2,30 με μπάρα πανικού σε κάθε φύλλο και 

ενσωματωμένο μηχανισμό επαναφοράς. Η υαλόθυρα θα είναι επί κουφώματος αλουμινίου, 

ηλεκτροστατικά βαμμένου σε όμοια απόχρωση με το υπάρχον κούφωμα ενώ οι υαλοπίνακες θα 

είναι διπλοί θερμομονωτικοί υαλοπίνακες. 

Η διαμόρφωση του δαπέδου αφορά εργασίες καθαίρεσης του χαμηλού διαχωριστικού τοιχίου που 

υπάρχει τώρα και της διαμόρφωσης της εξόδου με ράμπα κατάλληλης κλίσης η οποία θα συνδέει τον 

εξωτερικό με τον εσωτερικό χώρο. Θ’αποξηλωθεί τμήμα του υφιστάμενου κουφώματος ενώ το 

υφιστάμενο ρολό ασφαλείας δεν πρόκειται να καθαιρεθεί αλλά προβλέπεται προσθήκη μεταλλικών 

φύλλων ώστε να μπορεί να καλύπτει όλο το νέο απαιτούμενο ύψος του ανοίγματος. Η ράμπα θα 

οριοθετείται χρωματικά με φιλέτο μαρμάρου από τον υπόλοιπο χώρο με τρόπο που να 

δημιουργείται οπτικά ο διάδρομος εξόδου προς τον αύλειο χώρο.Το χρώμα του βοτσαλωτού 

ενδέχεται να διαφοροποιείται σε σχέση με το βότσαλο της πλησίον περιοχής. 

Στον εξώστη του εστιατορίου, λόγω της υφιστάμενης κατάστασής του που χαρακτηρίζεται από 

καθιζήσεις, σπασμένα μάρμαρα, είσοδος υγρασίας κτλ, πρόκειται να γίνουν εργασίες 

αντικατάστασής της υφιστάμενης μαρμαρόστρωσης. Την αποξήλωση και αποκομιδή των μπαζών των 

καθαιρέσεων θ’ ακολουθήσει η κατασκευή νέας τσιμεντοκονίας κλίσεων, η αρμολόγηση και η 

στεγανοποίηση με καθολικά οπλισμένη χυτή πολυουρεθανική μεμβράνη με επίπαση χαλαζία και η 

διάστρωση αντιολισθηρών πλακιδίων εξωτερικού χώρου υψηλής μηχανικής αντοχής. Τα περιμετρικά  

στηθαία θα επισκευαστούν και θα βαφούν με ελαστομερή στεγανωτική βαφή. 

Η περίφραξη του πανεπιστημίου θα συντηρηθεί και να αποκατασταθού τα προβλήματα που σήμερα 

παρατηρούνται. Ειδικά δε, οι στήλοι σκυροδέματος, χρήζουν επιμελούς συντήρησης. Αφού 

καθαιρεθούν τα σαθρά τμήματα, θα γίνει εντοπισμός των ενανθρακωμένων τμημάτων και μηχανικός 

καθαρισμός με συρματόβουρτσα των οπλισμών για την απομάκρυνση της σκουριάς. Θ’ακολουθήσει 

η εφαρμογή  ειδικού γεφυρωτικού υλικού αναστολέα διάβρωσης  τύπου Ferroseal τσιμεντοειδούς 

βάσεως  ο οποίος λειτουργεί ως σταθεροποιητής της σκουριάς. Στη συνέχεια θα γίνει εφαρμογή 

ινοπλισμένου τσιμεντοκονιάματος  υψηλών αντοχών τύπου Megacret-40 πριν ολοκληρωθεί η 

διαδικασία με βαφή του στοιχείου.  

Αντίστοιχα, στο τμήμα της περίφραξης από μεταλλικές ράβδους διατομής L, θα γίνει απόξεση και 

χημικός καθαρισμός του υφιστάμενου χρώματος, διάστρωση αντισκωριακού υποστρώματος και 
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διάστρωση βερνικοχρώματος (ντουκόχρωμα) σε δύο στρώσεις  δίνοντας μια τελική επιφάνεια με 

υψηλή και αναλλοίωτη στιλπνότητα και μεγάλη ανθεκτικότητα στις αντίξοες καιρικές συνθήκες, την 

υπεριώδη ακτινοβολία και τα χτυπήματα. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις κολλήσεις (γωνίες του 

κάγκελου) ώστε να υπάρξει όσο το δυνατόν καλύτερη προστασία από την οξείδωση. 

Στον υπόγειο χώρο στάθμευσης, θα γίνουν αντίστοιχες εργασίες αντικατάστασης της 

μαρμαρόστρωσης στο κλιμακοστάσιο από το υπόγειο προς το υπέργειο parking . Το νέο υλικό θα 

είναι χυτό βοτσαλωτό δάπεδο, όμοιο με αυτό του υπόστυλου χώρου στην κύρια όψη του 

Πανεπιστημίου. Τα τοιχία θα συντηρηθούν ενώ η υφιστάμενη λαμαρίνα κάλυψης των σωληνώσεων 

θα αντικατασταθεί από νέα διάτρητη. Όσες σωληνώσεις παραμείνουν και όπου είναι τεχνικά 

επιτρεπτό, θα εγκιβωτιστούν εντός κουτέλων από τσιμεντοσανίδα. Στα κατακόρυφα τοιχία θα γίνουν 

οι απαιτούμενες επισκευές και βαφές.  

Όσες εργασίες δεν προκύπτουν από τα σχέδια ή οι επιπλέον εργασίες που πιθανώς προκύψουν και 

είναι συναφείς με την έντεχνη υλοποίηση του εν λόγω έργου, θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις 

εντολές και οδηγίες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και 

της επιστήμης.  

Πρέπει να τονιστεί ότι σε κάθε περίπτωση και για οποιαδήποτε ενέργεια σχετική, ο ανάδοχος θα 

πρέπει να εφαρμόζει τα σχετικά που προβλέπονται στη διακήρυξη και στην κείμενη νομοθεσία, 

τηρώντας πάντα το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου, ώστε κάθε εργασία να διασφαλίζει την 

ασφάλεια των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας και των κτιριακών εγκαταστάσεων του 

Πανεπιστήμιου.   

Επιπλέον κατά τη φάση των αποξηλώσεων θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να προκληθεί 

η ελάχιστη δυνατή όχληση στους εργαζόμενους αλλά και στους φοιτητές στον χώρο του 

πανεπιστημίου.  

Σε περίπτωση που  υλικά από τις αποξηλώσεις κριθούν από την επίβλεψη κατάλληλα για χρήση θα 

μεταφερθούν από τον ανάδοχο σε χώρο μέσα στο κτίριο που θα υποδείξει η υπηρεσία.  Η εισαγωγή 

υλικών στο χώρο, θα γίνει με μεγάλη προσοχή αποκλείοντας ανεπιθύμητες ζημιές στις 

εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

[6] 

 

 

Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί τις οδηγίες του επιβλέποντος της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Έργων. Κάθε εργασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τα άρθρα του Τιμολογίου της μελέτης και 

τις επιμέρους οδηγίες της επίβλεψης, της διακήρυξης και τους ισχύοντες κανονισμούς. Πριν από 

οποιαδήποτε εργασία ή προσκόμιση υλικού αλλά και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, θα 

πρέπει ο ανάδοχος να πάρει την έγκριση της επίβλεψης και της Υπηρεσίας τόσο για τα υλικά όσο και 

για τις εργασίες.  

 

28/8/2019  

O μελετητής Μηχανικός 

 

 

 

Σκορδάρης Αναστάσιος 

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc 
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