
+       Σ.Δ.
+        Σ.ΜΠ.

στάθμη τελικού δαπέδου
στάθμη πλάκας οπλ. σκυροδέματος

Θ1
      /   

πλάτος (οικοδομικό) 
ποδιά / πρέκι (οικοδομικό)

 στεγανή θύρα με 
αντιμικροβιακή επένδυση

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Θ2
      /   

πλάτος (οικοδομικό) 
ποδιά / πρέκι (οικοδομικό)

ΑμεΑ στεγανή θύρα με 
αντιμικροβιακή επένδυση

Θ3
      /   

πλάτος (οικοδομικό) 
ποδιά / πρέκι (οικοδομικό)

δίφυλλη στεγανή θύρα με 
αντιμικροβιακή επένδυση

Θ4
      /   

πλάτος (οικοδομικό) 
ποδιά / πρέκι (οικοδομικό)

νέα μεταλλική θύρα τυποποιημένη 
βιομηχανικής προέλευσης

Θ5
      /   

πλάτος (οικοδομικό) 
ποδιά / πρέκι (οικοδομικό)

νέα δίφυλλη μεταλλική θύρα 
τυποποιημένη βιομηχανικής 

προέλευσης

Θ
      /   

πλάτος (οικοδομικό) 
ποδιά / πρέκι (οικοδομικό)

υφιστάμενη θύρα

Κ
      /   

πλάτος (οικοδομικό) 
ποδιά / πρέκι (οικοδομικό)

κούφωμα υφιστάμενο

Κ1
      /   

πλάτος (οικοδομικό) 
ποδιά / πρέκι (οικοδομικό)

νέο κούφωμα αλουμινίου σταθερό

Κ2
      /   

πλάτος (οικοδομικό) 
ποδιά / πρέκι (οικοδομικό)

νέο κούφωμα αλουμινίου 
ανακλινόμενο με σίτες

Φ
      /   

πλάτος (οικοδομικό) 
ποδιά / πρέκι (οικοδομικό)

φεγγίτης υφιστάμενος - 
ανακλινόμενος / προβαλλόμενος

Κ3
      /   

πλάτος (οικοδομικό) 
ποδιά / πρέκι (οικοδομικό)

νέο κούφωμα αλουμινίου 
επάλληλο / συρόμενο με σίτες

Ho =       m ύψος οροφής 

Hψ =       m ύψος ψευδοροφής από πλάκες ορυκτής ίνας 
διαστάσεων 60 x 60 cm

τοιχοδομή ξηράς δόμησης με ανθυγρή γυψοσανίδα

φέρων οργανισμός & τοιχοδομή πλήρωσης

Θ6
      /   

πλάτος (οικοδομικό) 
ποδιά / πρέκι (οικοδομικό)

νέα δίφυλλη υαλόθυρα 
αλουμινίου ηλεκτροστατικής 

βαφής με υαλοπίνακα

Hψα =       m ύψος ψευδοροφής από πλενόμενες πλάκες με 
υψηλή αντοχή στην υγρασία διαστάσεων 60 x 60 cm

Φ1
      /   

πλάτος (οικοδομικό) 
ποδιά / πρέκι (οικοδομικό)

νέος φεγγίτης αλουμινίου - 
ανακλινόμενος / προβαλλόμενος

Υ1
      /   

πλάτος (οικοδομικό) 
ποδιά / πρέκι (οικοδομικό)

νέο υαλοπέτασμα 
αλουμινίου - σταθερό

Σημείωση : Τα ανακλινόμενα ή επάλληλα συρόμενα κουφώματα που βρίσκονται 
σε όλους τους χώρους υγιεινής (θεατών και αθλητών), στα δύο 
κλιμακοστάσια και στους βοηθητικούς χώρους των αθλητών 
(αποδυτήρια, σταθμός ελέγχου doping, κτλ.) θα έχουν σταθερές σίτες

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Περιοχή Α1
Τροποποίηση καλωδιώσεων και φωτισμού στον αγωνιστικό χώρο 
& στις κερκίδες
Τροποποίηση ψευδοροφών στον αγωνιστικό χώρο & στις κερκίδες
Τοποθέτηση εσωτερικής θερμομόνωσης εσωτερικά του αγωνιστικού
χώρου στο επίπεδο των κερκίδων
Εσωτερικά επιχρίσματα - χρωματισμοί

Περιοχή Α3
Εργασίες υγρομόνωσης των δωμάτων των βοηθητικών χώρων

Περιοχή Α2
Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων,
Εξωτερικά επιχρίσματα, χρωματισμοί

Κ2
1.85/2.29
0.75
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ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ :

ΕΡΓΟ :

ΘΕΣΗ :

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΚΛΙΜΑΚΑ : 1/50

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ : ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

Ο.Τ. 341 - EΠΙ ΤΗΣ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΑΠΟΤΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Π. ΡΑΛΛΗ ΚΑΙ 
ΘΗΒΩΝ, Δ. Ε. ΝΙΚΑΙΑΣ, Π. Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚH A-05

KATOΨΗ  ΣΤΕΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 
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