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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η  παρούσα  μελέτη  αφορά  στις  απαραίτητες  εργασίες  για  την  επισκευή, 
συντήρηση  και  διαμόρφωση  του  κλειστού  Γυμναστηρίου  του  Λυκείου  Ορχομενού 
προκειμένου να καταστεί λειτουργικό και ικανό να αδειοδοτηθεί, σύμφωνα με την 
ΚΥΑ  46596/22-11-2004 (ΦΕΚ Β' 1793/6-12-2004), ώστε να αξιοποιηθεί στην άθληση 
των μαθητών αλλά και των αθλητικών ομάδων και των κατοίκων του Δήμου Ορχομενού.

 Περιγραφή κτιρίου
Το  κτίριο  είναι  ισόγειο  κλειστό  γυμναστήριο,  χωροθετημένο  στην 

νοτιανατολική  πλευρά  του  οικοπέδου  48  στρεμμάτων  που  στεγάζει  τις  σχολικές 
εγκαταστάσεις του Ορχομενού.

Η συνολική επιφάνεια του κτιρίου είναι 890,00m2 εκ των οποίων 
- 650,00m2 είναι η επιφάνεια του αγωνιστικού χώρου. 
- 110,00m2 είναι ο χώρος των θεατών που βρίσκεται στην δυτική πλευρά του κτιρίου 
και αποτελείται από δύο σκαλοπάτια από σκυρόδεμα συνολικού πλάτους 3,0μ. και 
μήκους  20,0μ.,  που  μπορούν  να  φιλοξενήσουν  όρθιους  θεατές.  Οι  κερκίδες 
διαχωρίζονται  από  τον  αγωνιστικό  χώρο  με  κιγκλίδωμα  από  γαλβανισμένη 
σιδηροσωλήνα Φ3 ins μήκους 30,0μ. και ύψους 1,0μ.
- 130,00m2 είναι οι βοηθητικοί χώροι, που περιλαμβάνουν δύο αίθουσες αποδυτηρίων 
(γηπεδούχου και φιλοξενούμενου), δύο τουαλέτες κοινού (ανδρών και γυναικών), 
γραφείο διοίκησης, αποθήκη οργάνων και λεβητοστάσιο. 

Το κτίριο αποτελεί σύμμικτη κατασκευή από μεταλλικό σκελετό που εδράζεται 
σε υποστυλώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα. Αναλυτικότερα στις μεγάλες πλευρές και 
στις γωνίες του κτιρίου και ανά 7,67μ. υπάρχουν υποστυλώματα διαστάσεων 50Χ72εκ. 
και ύψους 2,30μ., ενώ στις μικρές πλευρές και ενδιάμεσα ανά 5,75μ. υπάρχουν 
υποστυλώματα 45Χ40εκ ύψους 2,30εκ. Τα υποστυλώματα συνδέονται με τοιχοποιία από 
σκυρόδεμα  πάχους  20εκ.  και  ύψους  2,30μ.  και  θεμελιώνονται  με  πέδιλα 
κωλουροκονικής διατομής σε βάθος 2,90μ. 

Από τα 2,30μ και πάνω ξεκινάει η μεταλλικός φορέας που αποτελείται από 
υποστυλώματα  τύπου  IPE300  συνολικού  ύψους  6,20μ.  Στις  μεγάλες  πλευρές  του 
κτιρίου στο τέλος των υποστυλωμάτων συνδέονται τα ζευκτά τα οποία για τους δύο 
ακραίους φορείς αποτελούνται από δοκούς IPE160, ενώ για τους τρείς ενδιάμεσους 
από δικτυώματα από γωνιακά ελάσματα διάφορων διατομών, τα οποία διαμορφώνουν την 
κλίση  10%  της  στέγης  που  είναι  δύριχτη.  Πάνω  στα  ζευκτά  και  ανά  1,20μ. 
συνδέονται οι τεγίδες από γαλβανισμένη λαμαρίνα διατομής Γ 25/10. Ανά 2,0μ και 
σε  όλες τις  πλευρές του  κτιρίου υπάρχουν  μηκίδες από  γαλβανισμένη λαμαρίνα 
ορθογωνικής διατομής. Στις τέσσερεις γωνίες του κτιρίου και στις μεγάλες του 
πλευρές υπάρχει αντιανεμική διάταξη χιαστή που συνδέει τα ακραία φατνώματα με 
αυτά που γειτνιάζουν.  

Η  επιστέγαση του  κτιρίου γίνεται  με πετάσματα  τύπου  sandwich από  δύο 
γαλβανισμένα ελάσματα με ενδιάμεση πλήρωση αφρού πολυουρεθάνης πάχους 4,0εκ. 
τύπου ISOTEGO. Η πλαγιοκάλυψη του κτιρίου μέχρι το ύψος των 2,30μ. γίνεται, όπως 
προαναφέρθηκε, από τοιχοποιία από σκυρόδεμα πάχους 20εκ., η εσωτερική πλευρά της 
οποίας είναι επενδεδυμένη με ινοσανίδες πάχους 3,0εκ, ενώ για το υπόλοιπο ύψος 
με πετάσματα τύπου sandwich ανάλογων με αυτών της επιστέγασης, τύπου ISODUE.
  Το δάπεδο του κτιρίου στο κομμάτι που αφορά τον αγωνιστικό χώρο είναι από 
σκυρόδεμα με τελική στρώση από ελαστικό, χυτό, αντικραδασμικό υπόστρωμα με βάση 
ακρυλικές ρητίνες και χαλαζιακά αδρανή.

Η  είσοδος  και  έξοδος  στο  κτίριο  γίνεται  με  τέσσερεις  διπλές  θύρες 
διαστάσεων 1,80Χ2,20μ. τοποθετημένες στην άκρη των μεγάλων πλευρών του κτιρίου 
και συγκεκριμένα δύο στην δυτική πλευρά του κτιρίου για την είσοδο των θεατών 
και δύο στην ανατολική πλευρά για την είσοδο των αθλητών. Υπάρχουν και δύο 
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δευτερεύοντες εξωτερικές θύρες στους βοηθητικούς χώρους (μία στο λεβητοστάσιο, 
διαστάσεων 1,10Χ2,20 και μία στη νότια πλευρά διαστάσεων 0,90Χ2,20). 

Ο  φωτισμός  και  εξαερισμός  του  αγωνιστικού  χώρου  επιτυγχάνεται  με 
υαλοπετάσματα αλουμινίου χωρίς θερμοδοακοπή και μονούς οπλισμένους υαλοπίνακες. 
Τα περιγραφόμενα υαλοπετάσματα είναι κατά βάση σταθερά , ενώ ανά 5,0μ. υπάρχουν 
μεμονωμένα  ανοιγόμενα  περί  οριζόντιο  άξονα  για  τον  αερισμό  του  χώρου.  Τα 
υαλοπετάσματα έχουν ύψος 1,70μ και μήκος 32,25μ. και διατάσσονται στις μεγάλες 
πλευρές του κτιρίου σε όλο σχεδόν το μήκος τους, ξεκινώντας σε ύψος 7,10μ από το 
δάπεδο έως τα 8,80μ.

Οι βοηθητικοί χώροι του γυμναστηρίου βρίσκονται στην νότια πλευρά του 
γυμναστηρίου και διαμορφώνονται από μπατική οπτοπλινθοδομή πλάτους 20εκ. στις 
εξωτερικές  πλευρές  και  δρομική  πλάτους  10εκ.  εσωτερικά.  Στους  χώρους  των 
τουαλετών οι τοιχοποιία είναι επενδεδυμένη με κεραμικά πλακίδια μέχρι τα 2,20μ 
από τη στάθμη του δαπέδου. Η επιστέγαση γίνεται όπως και για το υπόλοιπο κτίριο 
με μονόριχτη στέγη από πετάσματα τύπου sandwich από δύο γαλβανισμένα ελάσματα με 
ενδιάμεση  πλήρωση  αφρού  πολυουρεθάνης  πάχους  4,0εκ.  τύπου  ISOTEGO,  μέγιστου 
ύψους 3,20μ. και ελάχιστου 2,84μ. 

Το  δάπεδο  διαμορφώνεται  με  μαρμαροψηφίδες  (μωσαϊκό)  με  εξαίρεση  τους 
χώρους των ντουζ που είναι επιστρωμένοι με κεραμικά πλακίδια.
 Όσο αφορά τα ανοίγματα όλες οι εσωτερικές πόρτες είναι ξύλινες, ενώ οι δύο 
εξωτερικές και τα υαλοστάσια είναι σιδηρά. 

Υφιστάμενη κατάσταση
Το κτίριο στην παρούσα φάση παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές που οφείλονται 

σε συνδυασμό βανδαλισμών, εγκατάλειψης και επίδρασης των καιρικών φαινομένων με 
αποτέλεσμα όχι μόνο να μην είναι λειτουργικό αλλά και να αποτελεί εστία κινδύνου 
για τους μαθητές των γειτονικών σχολείων. Ενδεικτικές της κατάστασης του κτιρίου 
είναι οι ακόλουθες φωτογραφίες :
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Ειδικότερα τα βασικότερα προβλήματα που παρουσιάζει το κτίριο είναι :
Αγωνιστικός χώρος : Οι θύρες εισόδου έχουν αφαιρεθεί και οι υαλοπίνακες έχουν 
υποστεί  φθορές  με  συνέπεια  την  έκθεση  του  κτιρίου  σε  ανεμοπιέσεις  και  την 
υφαρπαγή τμήματος της οροφής και της πλαγιοκάλυψης στην βορειοδυτική πλευρά του 
και την είσοδο των βρόχινων υδάτων στο εσωτερικό του.
Βοηθητικοί χώροι : Έχουν κλαπεί όλες οι ξύλινες εσωτερικές θύρες, καθώς και 
εκτεταμένα  τμήματα  σιδηροσωλήνων,  χαλκοσωλήνων  και  καλωδίων   των  δικτύων 
ύδρευσης,  αποχέτευσης  και  ισχυρών  ρευμάτων,  με  ταυτόχρονη  αποξήλωση  των 
κεραμικών πλακιδίων και καθαίρεση των επιχρισμάτων, ενώ τα μεταλλικά υαλοστάσια 
έχουν υποστεί διάβρωση.
Προτεινόμενες επεμβάσεις

Με την παρούσα μελέτη προτείνονται οι ακόλουθες επεμβάσεις, προκειμένου το 
κλειστό Γυμναστήριο να καταστεί και πάλι λειτουργικό :
Αγωνιστικός χώρος
• Αποκατάσταση  της  οροφής  και  πλαγιοκάλυψης  με  την  αποξήλωση  των  πάνελ 

πολυουρεθάνης που έχουν υποστεί φθορές και την αντικατάστασή τους με νέα 
ανάλογης διατομής μεταξύ των οποίων και διαφώτιστα πάνελ για τον καλύτερο 
φωτισμό του αγωνιστικού χώρου με φυσικό φώς.

• Κατασκευή δώματος διαστάσεων 4,20Χ3,00 (λεβητοστάσιο) από μεταλλικό σκελετό 
και  πυράντοχες  γυψοσανίδες  με  ενδιάμεση  μόνωση  από  πετροβάμβακα  για  την 
τοποθέτηση του καυστήρα και της δεξαμενής πετρελαίου στην βορειοδυτική πλευρά 
του  κτιρίου.  Η  υπάρχουσα  θύρα  θα  χρησιμοποιηθεί  για  την  είσοδο  στο 
λεβητοστάσιο και θα ανοιχτεί νέα θύρα μετά το τέλος του δώματος για την 
είσοδο των θεατών.

• Αντικατάσταση των μοριοσανίδων επένδυσης του περιμετρικού τοιχίου που έχουν 
υποστεί φθορές λόγω υγρασίας.

• Τοποθέτηση τεσσάρων θυρών εισόδου στο Γυμναστήριο, δίφυλλων, πυρασφάλειας και 
μιας  μεταλλικής  θύρας  βιομηχανικής  προέλευσης  για  την  είσοδο  του 
λεβητοστασίου.

• Αντικατάσταση των υαλοπινάκων των υαλοστασίων αλουμινίου που έχουν υποστεί 
βανδαλισμούς με άθραυστα, πολυκαρβονικά, συμπαγή φύλλα.

• Επίστρωση του αγωνιστικού χώρου με αθλητικό δάπεδο από ετερογενές χλωριούχο 
πολυβινύλιο  (PVC)  πάχους  9mm,  ανθεκτικού,  άκαυστου,  αντιολισθητικού,  που 
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επιτυγχάνει  απορρόφηση  κραδασμών,  πλήρες  με  γραμμογράφηση  γηπέδου 
καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης.

• Αντικατάσταση του ηλεκτροφωτισμού του γηπέδου με φωτιστικά τύπου καμπάνας 
400W.

Βοηθητικοί χώροι (αποδυτήρια) 
  Προτείνεται η αναδιαμόρφωση των αποδυτηρίων προκειμένου να δημιουργηθούν, 
απαραίτητοι χώροι για την έκδοση άδειας λειτουργίας του Γυμναστηρίου από τις 
αρμόδιες αρχές (αποδυτήρια διαιτητών, ιατρείο, WC AMEA).
  Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες :
• Καθαιρέσεις τμημάτων της εσωτερικής τοιχοποιίας από οπτοπλινθοδομή.
• Καθαιρέσεις τμημάτων της εξωτερικής τοιχοποιίας από οπλισμένο σκυρόδεμα, με 

εφαρμογή  τεχνικών  μη  διαταραγμένης  κοπής,  για  την  δημιουργία  ανοιγμάτων 
(θυρών, υαλοστασίων) όπως προβλέπονται στα σχέδια της μελέτης.

• Καθαίρεση  επιστρώσεων  τοίχων  με  κεραμικά  πλακίδια  μετά  των  κονιαμάτων 
στρώσεως αυτών.

• Αποξήλωση των σιδηρών κουφωμάτων που έχουν υποστεί διάβρωση και βανδαλισμούς.
• Αποξήλωση των εναπομεινάντων σωληνώσεων δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και 

θέρμανσης.
• Δημιουργία των απαραίτητων νέων χώρων με οπτοπλινθοδομή δρομική, επιχρίσματα, 

χρωματισμούς.
• Αντικατάσταση όλων των μεταλλικών υαλοστασίων με υαλοστάσια αλουμινίου με 

υαλοπίνακες ασφαλείας.
• Αντικατάσταση  των  εσωτερικών  θυρών  που  έχουν  κλαπεί  με  ξύλινες  θύρες, 

πρεσσαριστές.
• Τοποθέτηση τριών εξωτερικών θυρών μεταλλικών βιομηχανικής προέλευσης.
• Αντικατάσταση των επιστρώσεων των υπαρχόντων WC και επίστρωση των νέων WC με 

κεραμικά πλακίδια πορσελάνης.
• Επίστρωση όλων των δαπέδων των βοηθητικών χώρων (εκτός του αντλιοστασίου 

πυρόσβεσης) με κεραμικά πλακίδια GROUP 4.
• Αντικατάσταση όλων των ειδών υγιεινής και τοποθέτηση νέων όπου χρειάζεται.
• Κατασκευή υδρορροών από γαλβανισμένη λαμαρίνα για την απορροή των όμβριων 

υδάτων της επιστέγασης των βοηθητικών χώρων.
  Τέλος  για  το  σύνολο  του  κτηρίου  προβλέπεται  αντικατάσταση  των  δικτύων 
ύδρευσης, αποχέτευσης, ισχυρών ρευμάτων και θέρμανσης και εγκατάσταση δικτύου 
πυρόσβεσης σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών των 
ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών καθώς και επιμελής καθαρισμός όλων των επιφανειών 
του  κτιρίου  και  ανακαίνιση  των  χρωματισμών  τους  τόσο  εσωτερικά  όσο  και 
εξωτερικά.
  Το συνολικό κόστος του έργου, βάση του προϋπολογισμού του, ανέρχεται στο ποσό 
330.400,00€  (406.392,00€ με Φ.Π.Α 23%).

Το έργο χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. (ΣΑΕ016), έχει προθεσμία εκτέλεσης 
180  ημέρες και  είναι εντεταγμένο  στο πρόγραμμα  εκτελεστέων έργων  του Δήμου 
Ορχομενού με κ.α. 02.69.7331.0001 με προϋπολογισμό 100.000,00€, ο οποίος θα 
ενισχυθεί σύμφωνα με την πρόοδο εργασιών του έργου.

Ορχομενός 19-02-2016
    Ο μελετητής

 Γρηγόρης Ηλιόπουλος
 πολιτικός μηχανικός 
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