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Α. Γενικά 
 

Σε αγροτεμάχιο επιφάνειας 11.269,00 m2, εκτός του οικισμού ΄΄Όρμος΄΄ Αιγιάλης Αμοργού, έχει ανεγερθεί 

συγκρότημα τριών ισόγειων κτιρίων, στα οποία λειτουργεί το Δημοτικό σχολείο για την περιοχή της 

Αιγιάλης. 

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η κατασκευή στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού σχολείου 

υπαίθριου ημικυκλικού θεάτρου, όπου θα φιλοξενούνται σχολικές και άλλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες. 

Συγκεκριμένα, το θέατρο θα έχει ημικυκλική μορφή, παρόμοια με αυτή των αρχαίων ελληνικών θεάτρων,  

με κερκίδες από αργολιθοδομή για τους θεατές. Στο χώρο που προκύπτει κάτω από τις κερκίδες θα 

διαμορφωθεί χώρος τουαλετών και μικρών αποδυτηρίων – λουτρών επιφάνειας 88,55 m2, για την 

εξυπηρέτηση των αθλούμενων από τους παρακείμενους χώρους των γηπέδων. 

Επιπλέον, στο χώρο μπροστά και βόρεια από το υπαίθριο θέατρο, θα διαμορφωθούν καθίσματα και 

πάγκοι από αργολιθοδομή, ενώ θα διαμορφωθούν και παρτέρια, επίσης από αργολιθοδομή, για τη φύτευση 

χαμηλών καλλωπιστικών φυτών. Για την σκίαση των χώρων των πάγκων και των καθισμάτων, θα 

κατασκευαστούν ξύλινες πέργκολες. 

 

 

Β. Αναλυτική περιγραφή των εργασιών 
 

Οι προβλεπόμενες εργασίες περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω: 

 

1) Οικοδομικές εργασίες: 

 

1.1 Εκσκαφές - Καθαιρέσεις - Φορτοεκφορτώσεις - Μεταφορές: Θα καθαιρεθεί η υπάρχουσα 

πλακόστρωση και θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εκσκαφές βάθους 1,50 m περίπου, για την 

κατασκευή της θεμελίωσης του θεάτρου (στους υπολογισμούς λαμβάνεται αυτό το βάθος, ώστε να 

συμπεριλάβει κα πιθανότητα χαλαρότερου εδάφους). Η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής καθώς 

και όλων των απαραίτητων υλικών θα πραγματοποιηθεί μέσω οδού καλής βατότητας (Επαρχειακή 

οδός Καταπόλων – Χώρας – Θολαρίων). 
 

1.2 Σκυροδέματα – Οπλισμοί - Ξυλότυποι: Για τη στρώση καθαριότητας, πάχους 0,10 m, θα 

χρησιμοποιηθεί σκυρόδεμα ποιότητας C10/12. Για τη στρώση του ελαφροσκυροδέματος, πάχους 

0,04 m, εντός του οποίου θα τοποθετηθούν οι απαιτούμενες σωληνώσεις ύδρευσης, θα 

χρησιμοποιηθεί σκυρόδεμα ποιότητας C12/15. Για την κατασκευή του δαπέδου και  του φέροντος 

οργανισμού  (θεμελίωση, περιμετρικά τοιχία, πλάκες κτλ) θα χρησιμοποιηθεί οπλισμένο σκυρόδεμα 

ποιότητας C16/20. Κατά την παρασκευή των σκυροδεμάτων ποιότητας C12/15 & C16/20 θα 

προστεθούν σε αυτά οι αντίστοιχοι επιταχυντές σκλήρυνσης και το ειδικό πρόσθετο (VANDEX AM 

10) για την αύξηση της αντοχής έναντι της υγρασίας. Τέλος από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα 

ποιότητας C12/15 θα κατασκευασθούν και οι εσωτερικοί πάγκοι των νιπτήρων και τα καθίσματα 

έξω από τα ντους. 

 

1.3 Λιθοδομές - Τοιχοποιίες: Η εμφανής νότια όψη της εισόδου στα αποδυτήρια θα επενδυθεί 

εξωτερικά με αργολιθοδομή πάχους 0,25 m. Οι διάφοροι πάγκοι και καθίσματα, καθώς και τα 

παρτέρια του περιβάλλοντος χώρου, θα κατασκευασθούν από αργολιθοδομή δύο όψεων.  Οι 

εσωτερικές διαχωριστικές τοιχοποιίες θα κατασκευαστούν από δρομική οπτοπλινθοδομή πάχους 

0,10 m. Οι πλάγιες προς βορρά τοιχοποιίες και η διαχωριστική τοιχοποιία μεταξύ των αποθηκών, 

θα είναι μπατικές.  Όλες οι τοιχοποιίες θα φέρουν δύο σενάζ, ένα στο ύψος του πρεκιού και ένα 

στο ενδιάμεσο ύψος, για την ενίσχυση της αντοχής τους.  
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1.4 Ξυλουργικές εργασίες – Μεταλλικές κατασκευές: Στα ανοίγματα θα τοποθετηθούν ξύλινα 

ανοιγόμενα κουφώματα ‘’Γερμανικού’’ τύπου. Θα υπάρχουν διπλοί υαλοπίνακες (ενεργειακό 

κρύσταλλο με μεμβράνη για προστασία από ακτίνες UV), συνολικού πάχους 16 mm (αποτελείται 

από δυο κρύσταλλα 4,0 χιλ και 4,0 χιλ αντιστοίχως, με διάκενο πάχους 8 mm που περιέχει αέριο 

αργό) και ξύλο διατομής 68 mmx 82 mm, με όλους τους μηχανισμούς ανάκλησης. Τα εξωτερικά 

κουφώματα κα οι εξωτερικές θύρες θα είναι από ξύλο μεράντι, τρικολλητό / αντικολλητό, με 

πυκνότητα τουλάχιστον 700 kgr/m3. Η εγγύηση για το χρώμα θα είναι τουλάχιστον για 5 χρόνια. 

Ομοίως και οι δύο θύρες εισόδου των αποδυτηρίων. Οι εσωτερικές θύρες θα κατασκευαστούν από 

κόντρα πλακέ θαλάσσης και οι κάσσες από ξύλο καρυδιάς. Επίσης θα κατασκευασθούν 

εντοιχισμένες ξύλινες ντουλάπες για τη φύλαξη των προσωπικών αντικειμένων των χρηστών. 

Στους πάγκους των καθισμάτων έξω από τα ντους θα τοποθετηθούν επιπλέον ξύλινα καλύμματα. 

Στο δώμα των αποδυτηρίων και εντός του παρτεριού, τα τοποθετηθεί μεταλλικό κιγκλίδωμα, για 

την αποφυγή πτώσεων. 

 

1.5 Επιχρίσματα – Επιστρώσεις – Επενδύσεις - Χρωματισμοί: Τα επίπεδα τμήματα των κερκίδων 

θα καλυφθούν με ορθογωνισμένες χονδρόπλακες, ενώ τα κάθετα μέτωπα θα επιχρισθούν, χωρίς να 

βαφή. Συγκεκριμένα, τα πέντε από τα έξι επίπεδα των κερκίδων (επιφάνειας 92,50 m2 περίπου & 

πλάτους 0,60 m) επιστρωθούν με ορθογωνισμένες πλάκες μήκους 0,60 m (ώστε η κάθε πλάκα να 

καταλαμβάνει όλο το πλάτος της κερκίδας) και ελάχιστου πλάτους 0,30 m. Η έκτη κερκίδα στο 

ψηλότερο σημείο (επιφάνειας 27,00 m2 περίπου & πλάτους 1,00 m) θα επιστρωθεί με 

ορθογωνισμένες πλάκες μήκους 0,50 m (ώστε το πλάτος της κερκίδας να καταλαμβάνεται από δύο 

πλάκες) και ελάχιστου πλάτους 0,30 m.  Όλες οι όψεις των αργολιθοδομών θα διαμορφωθούν και 

θα αρμολογηθούν. Όλες οι εσωτερικές επιφάνειες (τοιχοποιίες, πάγκοι θα επιχρισθούν και μέχρι 

σε ύψος 2,10 m θα καλυφθούν με κεραμικά πλακίδια, ενώ το υπόλοιπο ύψος θα βαφεί. Στα 

εσωτερικά δάπεδα παντού θα διαστρωθούν κεραμικά πλακίδια. Στις ποδιές των παραθύρων θα 

τοποθετηθούν μάρμαρα πάχους 0,02 m. Οι ξύλινες πέργκολες, τα καθίσματα και οι πάγκοι του 

περιβάλλοντος χώρου, καθώς και οι πάγκοι έξω από τα ντους θα βαφούν με τα αντίστοιχα χρώμα, 

αφού πρώτα γίνει εφαρμογή του κατάλληλου μυκητοκτόνου. Ομοίως και το κιγκλίδωμα του 

δώματος θα βαφεί με το κατάλληλο αντισκωριακό χρώμα. 

 

1.6 Μονώσεις υγρασίας - θερμότητας: Σε όλα τα δομικά στοιχεία του σκυροδέματος τα οποία 

έρχονται σε επαφή με το έδαφος και τον αέρα, θα τοποθετηθεί η αντίστοιχη θερμομόνωση και 

υγρομόνωση.  

Συγκεκριμένα: 

 

-  Για το δάπεδο η σειρά των υλικών από το έδαφος και προς το εσωτερικό θα είναι:  

θραυστό υλικό μ. πάχους 0,10 μ /  

φράγμα υδρατμών /  

σκυρόδεμα δαπέδων πάχους 0,10 μ /  

υγρομόνωση (επαλειφόμενο στεγανωτικό) /  

διογκωμένη πολυστερίνη πάχους 0,07 μ /  

ελαφροσκυρόδεμα πάχους 0,04 μ /  

τσιμεντοκονίαμα πάχους 0,02 μ /  
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κεραμικά πλακίδια πάχους  0,01 μ.. 

 

 

 

-  Για την οροφή η σειρά των υλικών από το εσωτερικό προς το εξωτερικό θα είναι: 

επίχρισμα μ. πάχους 0,02 μ /  

διογκωμένη πολυστερίνη πάχους 0,05 μ  /  

οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 0,15 μ /  

φράγμα υδρατμών /  

υγρομόνωση (επαλειφόμενο στεγανωτικό) /  

γεωύφασμα /   

αντιριζική στεγανοποιητική μεμβράνη από PVC, πάχους 1,8 mm / 

υπόστρωμα συγκράτησης υγρασίας - προστασίας της μόνωσης, πάχους 4,0 mm, με 

δυνατότητα συγκράτησης νερού τουλάχιστον 4 lt/m2 

 

 

-  Για την εξωτερική τοιχοποιία η σειρά των υλικών από το εσωτερικό προς το εξωτερικό θα είναι: 

επίχρισμα μ. πάχους 0,02 μ /  

διογκωμένη πολυστερίνη πάχους 0,05 μ  /  

οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 0,20 μ  ή μπατική οπτοπλινθοδομή /  

επένδυση με αργολιθοδομή πάχους 0,25 μ 

 

1.7 Εργασίες πρασίνου: Περιμετρικά του θεάτρου και στο δώμα των αποδυτηρίων θα 

διαμορφωθούν παρτέρια από αργολιθοδομή, στα οποία θα φυτευτούν καλλωπιστικά φυτά με 

χαμηλές ανάγκες σε νερό. Για τον σκιασμό των καθισμάτων και των πάγκων θα κατασκευασθούν 

ξύλινες πέργκολες. 

 

 

2) Εργασίες Ηλεκτρομηχανολογικών: 

 

 

2.1 Υδραυλική εγκατάσταση: Όλες οι υδραυλικές εγκαταστάσεις του κτιρίου θα κατασκευαστούν 

βάσει των εγκεκριμένων σχεδίων των αντίστοιχων μελετών. Θα τοποθετηθούν όλες οι απαραίτητες 

υποδομές (σωληνώσεις, παροχές κτλ) και τα προβλεπόμενα είδη υγιεινής (λεκάνες, νιπτήρες, 

καθρέπτες κτλ). Το νέο κτίριο θα συνδεθεί απευθείας με την υφιστάμενη παροχή ύδρευσης του 

σχολικού συγκροτήματος. Το δίκτυο αποχέτευσης θα καταλήγει στην υφιστάμενη δεξαμενή 

λυμάτων (μπροστά από το κτίριο 2). 
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2.2 Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις: Όλες οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του κτιρίου θα 

κατασκευαστούν βάσει των εγκεκριμένων σχεδίων των αντίστοιχων μελετών. Θα τοποθετηθεί νέος 

μετρητής της ΔΕΗ σε κόγχη. 

 

 

2.3 Σύστημα κλιματισμού - ΖΝΧ: Δεν θα υπάρχει σύστημα κλιματισμού, για θέρμανση ή ψύξη του 

εσωτερικού χώρου (χώρος προσωρινής διαμονής). Θα εγκατασταθούν οι απαραίτητοι ηλεκτρικοί 

θερμοσίφωνες στις αποθήκες για την παροχή Ζεστού Νερού Χρήσης. 

 

2.4 Σύστημα εξαερισμού: Οι θύρες των δύο εισόδων στα αποδυτήρια και τα δύο μεγάλα πλευρικά 

παράθυρα του διαδρόμου, θα διαθέτουν φεγγίτες για παροχή φυσικού αερισμού. 

 

 

2.5 Σύστημα πυρασφάλειας: Θα εγκατασταθούν παντού φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως. 

 

 

Γ. Συνολικό κόστος 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου θα είναι 359.600,00 €, από τα οποία 211.457,64 € 

αφορούν τις καθαρές εργασίες, 38.062,38 € τα Γ.Ε. & Ε.Ο., 37.428,00 € τα απρόβλεπτα, 600,00 € 

τα απολογιστικά,  2.451,98 € την αναθεώρηση και τα 69.600,00 € το Φ.Π.Α. 

 

 

 

 
                Οι συντάξαντες                                                                                       Θεωρήθηκε  

                                                                                                                                     Ο προϊστάμενος της Τ.Υ.                                                                              

                                                                                                                                         του Δήμου Αμοργού 

 

 

 

 

Χάλαρης Γεώργιος           Ρούσσος Κωνσταντίνος                                                     Κωβαίος Γεώργιος  

      Πολ. Μηχ.                        Μηχ. Μηχανικός                                                             Ηλεκτρ. Μηχ. ΤΕ 
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