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1. Ειςαγωγι 

 Αντικείμενο τθσ μελζτθσ είναι οι επεμβάςεισ που απαιτοφνται για τθ βελτίωςθ 

και τον εκςυγχρονιςμό των εγκαταςτάςεων του υνοριακοφ τακμοφ (..). 

Δοϊράνθσ, ςτο πλαίςιο του ζργου Development of Border infrastructure between 

Greece and the former Yugoslav Republic of Macedonia (Border.In), που 

υλοποιείται ςτο διαςυνοριακό πρόγραμμα ΙΡΑ «Ελλάδα – Πρϊθν Γιουγκοςλαβικι 

Δθμοκρατία τθσ Μακεδονίασ 2007 – 2013».  
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2. Νζο κτίριο χϊρων υγιεινισ 

Σο νζο κτίριο χϊρων υγιεινισ ςυνολικοφ εμβαδοφ 85 μ² χωροκετείται ςτο Ο.Σ. 

53, χαρακτθριςμζνο ωσ χϊρο τουριςμοφ, και προορίηεται για τθν εξυπθρζτθςθ των 

εξερχομζνων από τθ χϊρα. Σο Ο.Σ. 53 ςιμερα αποτελείται από ζναν κεντρικό χϊρο 

πραςίνου 2.160 μ² περίπου, που ςκιάηεται από φυλλοβόλα δζντρα και περιβάλλεται 

από δρόμουσ, ενϊ ςτο βορειοδυτικό άκρο του ςτεγάηονται τα γραφεία τθσ 

Α.Δ.Μ.Θ., ςε ιςόγειο κτίςμα 40,58 μ². Σο νζο κτίριο χωροκετείται κεντρικά ςτο χϊρο 

πραςίνου, ςε κζςθ τζτοια που να ικανοποιεί: 

 τθν ανάγκθ να βρίςκεται κατά το δυνατό πιο κοντά ςτο ρεφμα εξόδου από τθ 

χϊρα  

 τθν τιρθςθ του κτιρίου μζςα ςτα όρια τθσ οικοδομικισ γραμμισ και  

 τθ διατιρθςθ όλων των υφιςτάμενων δζντρων. 

Σο Ο.Σ. 53 ζχει ιπια κλίςθ εδάφουσ (είναι ςχεδόν οριηόντιο), με μζγιςτθ 

υψομετρικι διαφορά ςτα όριά του τα 0,50 μ. και το πράςινο τμιμα του ελαφρϊσ 

υποβακμιςμζνο ςε ςχζςθ με τισ περιβάλλουςεσ οδοφσ. Θ ςτάκμθ του νζου κτιρίου 

είναι προςαρμοςμζνθ ςτθν ανάγκθ για ομαλι φυςικι απορροι των ομβρίων γφρω 

από το κτίριο και ορίηεται ςτα +149,80μ., όςο δθλαδι και το ανϊτερο ςθμείο ςτα 

ανατολικά όρια του χϊρου πραςίνου. 

Σο νζο κτίριο χϊρων υγιεινισ είναι μια καταςκευι με ςκελετό από οπλιςμζνο 

ςκυρόδεμα, τοίχουσ πλιρωςθσ από τοφβλα και κάλυψθ από εμφανείσ ξφλινεσ 

ςτζγεσ. Εξωτερικά είναι επιχριςμζνο και μερικϊσ επενδυμζνο από διακοςμθτικά 

τοφβλα, εςωτερικά επιχριςμζνο και τοπικά επενδυμζνο από κεραμικά πλακίδια, 

ενϊ το δάπεδο είναι επιςτρωμζνο με κεραμικά πλακίδια υψθλισ αντοχισ ςτθ 

χριςθ. Θ κάτοψι του νζου κτιρίου ζχει ςταυροειδζσ ςχιμα και ςυμμετρικι διάταξθ. 

Αποτελείται από: 

 ζνα κεντρικό κλίτοσ με υπερυψωμζνθ δίρριχτθ ςτζγθ, που ςτεγάηει 3 wc 

ανδρϊν και 3 wc γυναικϊν, μία αποκικθ υλικϊν κακαριςμοφ, 2 wc AMEA 

(ανδρϊν και γυναικϊν) και ζναν θμιυπαίκριο χϊρο ειςόδου, και  

 2 πλευρικά κλίτθ με μονόριχτεσ ςτζγεσ που ςτεγάηουν προκαλάμουσ με 

νιπτιρεσ.  

Θ διαρρφκμιςθ τθσ κάτοψθσ οργανϊνεται ςφμφωνα με αρχιτεκτονικζσ 

προδιαγραφζσ που επιτρζπουν τθν άνετθ χριςθ των χϊρων υγιεινισ από τουσ 

επιςκζπτεσ, ευνοοφν τθν υγιεινι και διευκολφνουν τθ ςυντιρθςθ και τον κακαριςμό 

του χϊρου.  

Θ είςοδοσ ςτο κτίριο πραγματοποιείται μζςω ενόσ ςτεγαςμζνου υπαίκριου χϊρου, 

που αποτελεί ζνα προςτατευμζνο βαςικό ςθμείο διανομισ προσ τουσ επιμζρουσ 

κλειςτοφσ. Προκειμζνου να τθρείται κατά το δυνατό διακριτικότθτα ςτουσ χϊρουσ 

υγιεινισ ανδρϊν και γυναικϊν, αποφεφγεται θ άμεςθ κζα των ειςόδων των WC από 

τθν είςοδο με ζνα ςφςτθμα «λαβυρίνκου», ενϊ ο κοινόχρθςτοσ χϊροσ με τουσ 

νιπτιρεσ είναι ευρφχωροσ και άνετοσ. Σα WC ςτο εςωτερικό τουσ είναι λειτουργικά 

και φζρουν όλον τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό. Σα WC των ΑΜΕΑ είναι ςχεδιαςμζνα 
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ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ, ζχουν λοιπόν άμεςθ ςχζςθ με τον 

περιβάλλοντα χϊρο και δε μοιράηονται τον κοινό προκάλαμο των υπολοίπων, ενϊ 

περιγράφονται αναλυτικά ςτθ ςχετικι μελζτθ.  

Για λόγουσ αςφαλείασ, τόςο ςτα WC ανδρϊν και γυναικϊν, όςο και των 

ΑΜΕΑ, οι διαχωριςτικοί τοίχοι απζχουν από τθ ςτζγθ αρκετά, ϊςτε να μπορεί κανείσ 

να ζχει πρόςβαςθ από πάνω ςε περίπτωςθ ανάγκθσ. 

Οι εργαςίεσ για τθν καταςκευι του νζου κτιρίου είναι οι ακόλουκεσ: 

2.1. Εκςκαφζσ: Γενικζσ εκςκαφζσ κα γίνουν για τθν αφαίρεςθ των φυτικϊν γαιϊν, 

για τθ κεμελίωςθ του κτιρίου και τθ διαμόρφωςθ υπόβαςθσ ζδραςθσ του δαπζδου.  

2.2. Τπόβαςθ ςκυροδεμάτων: Μετά τισ απαραίτθτεσ εκςκαφζσ διαςτρϊνεται 

κραυςτό υλικό (3Α) ςε πάχοσ 20εκ, το οποίο ςυμπυκνϊνεται, και γίνεται 

επίςτρωςθ οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ κατθγορίασ C12/15 πάχουσ 10εκ ςτισ 

περιοχζσ όπου κα εδραςτοφν τα κεμζλια και θ πλάκα του κτιρίου. Σα κεμζλια 

του κτιρίου προςτατεφονται από τθν υγραςία καταρχάσ με επαλειφόμενο 

τςιμεντικό ςτεγανωτικό, με αποςτραγγιςτικι μεμβράνθ (αυγουλιζρα) και 

φφλλο PVC που ςυνεχίηει και κάτω από τθν επιφάνεια τθσ πλάκασ του κτιρίου 

και προςτατεφει τθ κερμομόνωςθ (εξθλαςμζνθ πολυςτερίνθ πάχουσ 6 εκ.) από 

τθν υγραςία. Ανάμεςα ςτθ κερμομόνωςθ και τθν πλάκα από οπλιςμζνο 

ςκυρόδεμα πάχουσ 20 εκ. τοποκετείται μθ υφαντό γεωφφαςμα. 

2.3. κυροδζματα: Ο φζρων οργανιςμόσ του κτιρίου καταςκευάηεται από 

ςκυρόδεμα C20/25, οπλιςμζνο με χάλυβα Β500C, ςφμφωνα με τθ ςτατικι 

μελζτθ του κτιρίου. 

2.4. Σοιχοδομζσ: Οι εξωτερικοί τοίχοι του κτιρίου αποτελοφνται από διπλι 

οπτοπλινκοδομι με κερμομόνωςθ από πλάκεσ εξθλαςμζνθσ πολυςτερίνθσ 

πάχουσ 7 εκ.. ε όςα ςθμεία υπάρχει ανάγκθ ενςωμάτωςθσ των φερόντων 

ςτοιχείων τθσ καταςκευισ προςτίκεται διάκενο 7 εκ., προκειμζνου για τθν 

ομαλι διαμόρφωςθ των εςωτερικϊν επιφανειϊν των τοίχων. Οι εςωτερικοί 

τοίχοι είναι είτε απλοί δρομικοί, ςτα ελαφριά διαχωριςτικά ςτοιχεία μεταξφ 

των wc, είτε μπατικοί ςτα ςθμεία όπου διζρχονται υδραυλικά και 

αποχετεφςεισ. 

2.5. Επιχρίςματα: Σα επιχρίςματα, τόςο ςτο εξωτερικό όςο ςτο εςωτερικό του 

κτιρίου, κα καταςκευαςτοφν τριπτά των 450 kg τςιμζντου ςε τρεισ ςτρϊςεισ 

ςυνολικοφ πάχουσ 2.5 εκ., αλλά ςτθ μάηα του κονιάματοσ των εξωτερικϊν 

επιχριςμάτων κα τοποκετθκεί και ςτεγανωτικό. 

τα ςθμεία των επενδφςεων (εξωτερικά με ςυμπαγζσ διακοςμθτικό τοφβλο και 

εςωτερικά με κεραμικά πλακίδια) κα προθγθκεί προθγυομζνωσ εφαρμογι 

επιχρίςματοσ κανονικά. 

2.6. Επενδφςεισ-δαπεδοςτρϊςεισ:  

α) Επενδφςεισ: Θ επιχριςμζνθ επιφάνεια μζρουσ των εξωτερικϊν τοίχων 

επενδφεται με διακοςμθτικζσ εμφανείσ δρομικζσ πλινκοδομζσ χρϊματοσ 

κεραμιδί, αποτελοφμενεσ από ςυμπαγείσ πλίνκουσ 20x10x5 εκ. τεχνθτισ 

παλαίωςθσ και ςυνδετικό αςβεςτοτςιμεντοκονίαμα. Πάνω ςτθν επιχριςμζνθ 
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επιφάνεια των εςωτερικϊν τοίχων τοποκετοφνται κολλθτά κεραμικά πλακίδια 

Group 1 20x20 εκ. μζχρι φψουσ 2.40μ.. Σο χρϊμα τουσ είναι μπεη ανοιχτό, ϊςτε 

να ςυνδυάηεται με τθν απόχρωςθ των εςωτερικϊν επιχριςμάτων και να είναι 

αρκετά φωτεινό, ϊςτε ο χϊροσσ να μπορεί να ςυντθρείται εφκολα κακαρόσ.  

β) Δαπεδοςτρϊςεισ: Θ επζνδυςθ των εςωτερικϊν δαπζδων, των δαπζδων του 

θμιυπαίκριου χϊρου ειςόδου και των πλατυςκάλων ειςόδου κα γίνει με 

κολλθτά κεραμικά πλακίδια Group 4 20x20 εκ., ίδιου χρϊματοσ με εκείνα των 

τοίχων. Οι υπαίκριοι διάδρομοι ςε επαφι με το κτίριο διαςτρϊνονται με 

βοτςαλόπλακεσ 40x40 εκ πάνω εδαφόπλακεσ οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ 

ςφμφωνα τθν καταςκευαςτικι λεπτομζρεια Λ.1.03. τον περιβάλλοντα χϊρο 

του κτιρίου οι διάδρομοι κυκλοφορίασ των επιςκεπτϊν είναι διαςτρωμζνοι με 

ςχιςτόπλακεσ ακανόνιςτου ςχιματοσ πάνω ςε εδαφόπλακα από οπλιςμζνο 

ςκυρόδεμα, ςφμφωνα με το ςχζδιο Λ.Π.01. Σα αρμολογιματα των πλακιδίων 

κα γίνουν με αρμόςτοκο και των πλακϊν πεηοδρομίου με τςιμζντο. 

2.7. Επικαλφψεισ: Για τθν επικάλυψθ του κτιρίου κα καταςκευαςτεί ςφςτθμα 

εμφανϊν ξφλινων ςτεγϊν, αποτελοφμενο από ζνα διρριχτο μζροσ που καλφπτει 

το κεντρικό κλίτοσ του κτιρίου και δφο όμοια μονόριχτα πάνω από τουσ 

προκαλάμουσ. Οι διατομζσ των ξφλινων φορζων και θ διαμόρφωςθ των 

ηευκτϊν υπολογίηονται ςτθ ςτατικι μελζτθ. Πάνω από τουσ αμείβοντεσ 

ακολουκεί το ςφςτθμα τθσ ςτζγθσ με τθν τυπικι του διατομι, όπωσ 

απεικονίηεται ςτο ςχζδιο Λ.1.02,με ςανίδωμα, ςτεγανοποιθτικι 

υδρατμοπερατι μεμβράνθ, κερμομόνωςθ, ςφςτθμα ςτιριξθσ κεραμιδιϊν 

γαλλικοφ τφπου (τεγίδεσ και επιτεγίδεσ) και επικάλυψθ από γαλλικά κεραμίδια. 

Οι κορφιάδεσ και οι δφο ςειρζσ των περιμετρικϊν κεραμιδιϊν (αςτρζχα) 

ςτερεϊνονται με αςβεςτοτςιμεντοκονίαμα. Όλα τα εμφανι ςθμεία τθσ 

ξυλοκαταςκευισ τθσ ςτζγθσ κα περαςτοφν με ειδικό άχρωμο βερνίκι 

προςταςίασ, ενϊ  το εμφανζσ εςωτερικά τμιμα τθσ ςτζγθσ κα επιςτρωκεί με 

ειδικό αντιπυρικό βερνίκι εμποτιςμοφ. 

2.8. Κουφϊματα:  

α) Εξωτερικά κουφϊματα: Σα παράκυρα των WC ΑΜΕΑ και τθσ αποκικθσ και οι 

φεγγίτεσ ςτο εξωτερικό κζλυφοσ του κτιρίου κα είναι ανοιγοανακλινόμενα από 

αλουμίνιο και κα εξυπθρετοφν το φωτιςμό και αεριςμό των χϊρων υγιεινισ. Οι 

εξωτερικζσ πόρτεσ κα είναι ςιδερζνιεσ τυποποιθμζνεσ βιομθχανικισ 

προζλευςθσ, με κυρόφυλλα από λαμαρίνα και πλιρωςθ από ορυκτοβάμβακα, 

ενϊ οι εςωτερικζσ πόρτεσ κα είναι μονόφυλλεσ, ξφλινεσ πρεςςαριςτζσ και ςε 

λευκό χρϊμα.  

β) Εςωτερικζσ πόρτεσ: Οι εςωτερικζσ πόρτεσ ανοίγουν προσ τα μζςα, ενϊ οι 

εξωτερικζσ προσ τα ζξω, ςφμφωνα με τθ μελζτθ ΑΜΕΑ και πακθτικισ 

πυροπροςταςίασ. Όλα τα εξωτερικά κουφϊματα κα είναι χρϊματοσ RAL 7016 

(γκρι ανκρακί) ςφμφωνα με τθ χρωματικι μελζτθ, ενϊ όλεσ οι πόρτεσ κα 

φζρουν εξωτερικά ειδικι ςιμανςθ για τον προοριςμό του χϊρου. Για τθν 

τοποκζτθςθ των κουφωμάτων κα εγκαταςτακοφν ξφλινεσ ψευτόκαςεσ, ενϊ τα 
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κατϊφλια και οι ποδιζσ των φεγγιτϊν κα καταςκευαςτοφν από ςκλθρό 

μάρμαρο πάχουσ 3εκ.. 

2.9. Χρωματιςμοί: Σα επιχριςμζνα τμιματα των εςωτερικϊν και εξωτερικϊν τοίχων 

του κτιρίου κα χρωματιςτοφν με ακρυλικά χρϊματα ςε ουδζτερεσ αποχρϊςεισ 

ϊχρα –μπεη και εκροφ, όπωσ προβλζπεται ςτθ χρωματικι μελζτθ.  

2.10. Εξοπλιςμόσ W.C.: τουσ χϊρουσ των W.C. ανδρϊν και γυναικϊν 

τοποκετοφνται λεκάνεσ πορςελάνθσ και βαλβίδεσ εκπλφςεωσ. τον πλευρικό 

τοίχο τοποκετείται ςε φψοσ 65 εκ. από το δάπεδο βάςθ για ρολλά υγείασ, ενϊ 

ςτθν πόρτα τοποκετείται διπλό άγκιςτρο. το δάπεδο τοποκετείται καλάκι 

μικροαπορριμμάτων. Σα WC των ΑΜΕΑ περιγράφονται αναλυτικά ςτθ ςχετικι 

μελζτθ και παρζχονται πλθροφορίεσ για τθ ςωςτι επιλογι και τοποκζτθςθ του 

απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ. ε αυτόν προςτίκεται και ανακλινόμενοσ πάγκοσ 

για άλλαγμα βρεφϊν, αφοφ οι χϊροι των ΑΜΕΑ κα ζχουν διπλό προοριςμό. 

τουσ προκαλάμουσ των WC οι νιπτιρεσ κα είναι επικακιμενοι επάνω ςε 

μαρμάρινο πάγκο, που αποτελείται από μεταλλικό ςκελετό από κοιλοδοκοφσ με 

εξωτερικι επίςτρωςθ από ςκλθρό μάρμαρο πάχουσ 3 εκ.. ε κατάλλθλεσ κζςεισ 

που εμφανίηονται ςτα ςχζδια τθσ αρχιτεκτονικισ μελζτθσ τοποκετοφνται βάςεισ 

για αντλίεσ υγροφ ςαπουνιοφ, χαρτοκικεσ και κάδοι απορριμμάτων. 

  



8 

 

 

 

3. Περιβάλλων χϊροσ 

Σο Ο.Σ. 53 ζχει ιπια κλίςθ εδάφουσ (είναι ςχεδόν οριηόντιο), με μζγιςτθ 

υψομετρικι διαφορά ςτα όριά του τα 0,50 μ. και το πράςινο τμιμα του ελαφρϊσ 

υποβακμιςμζνο ςε ςχζςθ με τισ περιβάλλουςεσ οδοφσ (20 - 30 εκ.). Αυτό ζχει ςαν 

αποτζλεςμα τθν τάςθ να πλθμμυρίηει από όμβρια, οπότε θ ςτάκμθ του νζου κτιρίου 

είναι προςαρμοςμζνθ ςτθν ανάγκθ για ομαλι φυςικι απορροι των ομβρίων γφρω 

από το κτίριο και ορίηεται ςτα +149,80μ., όςο δθλαδι και το ανϊτερο ςθμείο ςτα 

ανατολικά όρια του χϊρου πραςίνου.  

Για να αντιμετωπιςτεί το φαινόμενο τθσ προςωρινισ κάλυψθσ τθσ 

επιφάνειασ του χϊρου πραςίνου από νερό, ο περιβάλλων χϊροσ υπερυψϊνεται ςτο 

ςφνολό του κατά 20 εκ., φψοσ που είναι το μζγιςτο δυνατό για χϊρο με υφιςτάμενα 

δζντρα, ϊςτε να μθν κινδυνεφει ο κορμόσ τουσ από ςιψθ. Ζτςι, κατά τθ διάςτρωςθ 

εξομαλφνονται οι υψομετρικζσ διαφορζσ των περιβαλλουςϊν οδϊν, του κτιρίου και 

των μονοπατιϊν με το κζντρο του χϊρου πραςίνου. Επίςθσ, ςφμφωνα με τισ 

προμετριςεισ του όγκου των εκςκαφϊν που απαιτοφνται για τθν καταςκευι του 

κτιρίου και τθσ διαμόρφωςθσ του περιβάλλοντα χϊρου του, κα προκφψουν περίπου 

70 m³ χϊματοσ, τα οποία κα διαςτρωκοφν μοιραςμζνα κατά κζςεισ γφρω από το 

κτίριο, τα μονοπάτια και το φρεάτιο του νζου βόκρου, προκειμζνου να 

εξομαλυνκοφν τοπικά τυχόν εναπομείναςεσ υψομετρικζσ διαφορζσ των 

καταςκευϊν με τθ ςτάκμθ του περιβάλλοντα χϊρου. 

Όςον αφορά ςτισ νζεσ καταςκευζσ ςτον περιβάλλοντα χϊρο, είναι οι 

απαιτοφμενεσ για να καλφψουν τισ ςτοιχειϊδεισ ανάγκεσ των επιςκεπτϊν: 

3.1. Μονοπάτια: Θ μορφι των διαδρομϊν  προςαρμόηεται ςτθν ελεφκερθ, αλλά και 

ςφντομθ κίνθςθ ανάμεςα ςτα υφιςτάμενα δζντρα, κακϊσ θ πρόκεςθ είναι να 

χρθςιμοποιοφνται μόνο για τθν πρόςβαςθ ςτο κτίριο και να προτρζπουν τθν 

ελεφκερθ διάςχιςθ του χϊρου πραςίνου για όλουσ ςκοποφσ. Οι αφετθρίεσ τουσ 

είναι δφο˙ θ πρϊτθ δίπλα ςτο κτίριο τθσ Α.Δ.Μ.Θ. και θ δεφτερθ ςτο βόρειο 

άκρο του Ο.Σ. 53, κζςεισ που βρίςκονται ςε καλι ςχζςθ με τουσ χϊρουσ 

ςτάκμευςθσ των εξερχόμενων από τθ χϊρα. Θ επιφάνειά τουσ επιςτρϊνεται με 

ςχιςτόπλακεσ ακανόνιςτου ςχιματοσ  πάνω ςε εδαφόπλακα από οπλιςμζνο 

ςκυρόδεμα. Σα μονοπάτια εξυπθρετοφν τθν πρόςβαςθ των επιςκεπτϊν ςτο 

κτίριο χϊρων υγιεινισ ανεξάρτθτα από τθ φυςικι τουσ κατάςταςθ. Ζτςι, τόςο 

το πλάτοσ (1,50μ.) όςο και οι κλίςεισ τουσ (3% – 6%, για υψομετρικζσ διαφορζσ 

μζχρι 0,40μ.), λαμβάνουν υπόψθ τθν κίνθςθ ΑΜEA  και εγχειρίδιο 

«χεδιάηοντασ για όλουσ» του ΤΠΕΚΑ. 

3.2. τάκμευςθ:  Θ ςτάκμευςθ των οχθμάτων εξακολουκεί να εξυπθρετείται: α) με 

κάκετθ ςτάκμευςθ ςε διαμορφωμζνουσ χϊρουσ δίπλα ςτα κτίρια αςτυνομικοφ 

και τελωνειακοφ ελζγχου και γραφείων Α.Δ.Μ.Θ. και β) με παράλλθλθ 

ςτάκμευςθ ςτα όρια των περιβαλλουςϊ ν το ΟΣ 53 οδϊν. φμφωνα με τθ 
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μελζτθ ΑΜΕΑ ορίηεται για αυτά ειδικόσ χϊροσ ςτάκμευςθσ και ςθμαίνεται με 

ανακλαςτικι διαγράμμιςθ ςτο οδόςτρωμα, δίπλα ςτο κτίριο τθσ Α.Δ.Μ.Θ.. 

3.3. Νζεσ φυτεφςεισ: Προκειμζνου για τθν ενίςχυςθ τθσ τουριςτικισ 

δραςτθριότθτασ ςτο χϊρο πραςίνου, προβλζπεται θ φφτευςθ 7 νζων 

πλατφφυλλων δζντρων. Ωσ είδοσ προτιμάται ο πλάτανοσ (Platanus orientalis), 

κακϊσ προςαρμόηεται εφκολα ςτισ κλιματεδαφικζσ ςυνκικεσ τθσ περιοχισ, 

είναι ταχυαυξισ και ταιριάηει ςτο χαρακτιρα του τοπίου με τθν παραλίμνια 

κζςθ. Ο μικρόσ αρικμόσ των νζων δζντρων εκτιμάται ότι μπορεί  να ςυντθρθκεί 

–τουλάχιςτον ωσ προσ τισ απαιτιςεισ άρδευςθσ – από κάποια τοπικι παροχι 

(υπάρχει βρφςθ δίπλα ςτο κτίριο τθσ Α.Δ.Μ.Θ.) ι από βυτίο, χωρίσ τθν 

εγκατάςταςθ αρδευτικοφ δικτφου. Ο περαιτζρω εμπλουτιςμόσ του χϊρου με 

κάμνουσ, αναρριχϊμενα και εδαφοκαλυπτικά φυτά είναι οπωςδιποτε κεμιτόσ, 

αλλά αποτελεί αντικείμενο ειδικισ φυτοτεχνικισ μελζτθσ, που κα 

ςυμπεριλαμβάνει τθ διαχζιριςθ των υφιςτάμενων φυτϊν, το ςχεδιαςμό 

αυτόματου δικτφου άρδευςθσ και τθ διαμόρφωςθ προγράμματοσ ςυντιρθςθσ. 

το Ο.Σ. 52 αποξθλϊνεται θ μεταλλικι περίφραξθ του χϊρου κατεςχεμζνων 

οχθμάτων και πραγματοποιοφνται τροποποιιςεισ και επιςκευζσ ςτο οδόςτρωμα 

ςφμφωνα με τθ μελζτθ ςυγκοινωνιακοφ ζργου. 
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4. Κτίριο αςτυνομικοφ και τελωνειακοφ ελζγχου 

Σο κτίριο αςτυνομικοφ και τελωνειακοφ ελζγχου είναι το ςθμαντικότερο 

λειτουργικά του ςυγκροτιματοσ του .. Δοϊράνθσ, κακϊσ από αυτό  διζρχονται και 

εξυπθρετοφνται όλοι οι ειςερχόμενα και εξερχόμενοι από τθν Ελλάδα προσ τθν 

Πρϊθν Γιουγκοςλαβικι Δθμοκρατία τθσ Μακεδονίασ. Πρόκειται για το παλαιότερο 

κτιρίου του ςυνοριακοφ ςτακμοφ, του οποίου θ ανοικοδόμθςθ ξεκίνθςε το 1942 και 

με διαδοχικζσ προςκικεσ που ζγιναν για τθν εξυπθρζτθςθ κάκε φορά των 

προεχουςϊν λειτουργικϊν αναγκϊν, απζκτθςε τθ ςθμερινι του μορφι και μζγεκοσ. 

Θ κάτοψθ του κτιρίου είναι απλι με ορκογωνικι, εμβαδοφ 210,18 τ.μ. ςτθν 

οποία είναι προςαρτθμζνοι δφο ανεμοφράκτεσ επιφάνειασ 11,00 τ.μ. περίπου ο 

κακζνασ.  Ο φζρων οργανιςμόσ του κτιρίου αποτελείται περιφερειακά από 

οπτοπλινκοδομζσ, ενϊ ο αρχικόσ εςωτερικόσ πυρινασ από λικοδομι. Όλεσ οι 

τοιχοδομζσ είναι επιχριςμζνεσ και χρωματιςμζνεσ. Θ επικάλυψθ γίνεται με δφο 

δικλινεισ κεραμοςκεπζσ οι οποίεσ διικουν κατά τθν ζννοια του μικουσ του κτιρίου. 

Σα εξωτερικά κουφϊματα είναι ςυνκετικά και τα δάπεδα επιςτρωμζνα με κεραμικά 

πλακίδια. τουσ κφριουσ χϊρουσ υπάρχουν ψευδοροφζσ από πλαςτικζσ λωρίδεσ, 

ενϊ οι τοίχοι των χϊρων υγιεινισ είναι επενδυμζνοι με πλακίδια πορςελάνθσ. 

Οι εργαςίεσ που προτείνονται για το κτίριο του αςτυνομικοφ ελζγχου είναι 

μικρισ κλίμακασ και αποςκοποφν ςτον εκςυγχρονιςμό και τθ ςυντιρθςι του. 

υγκεκριμζνα: 

4.1 Μετατροπι WC κοινοφ ςε γραφεία: Καταργοφνται τα ςθμερινά WC κοινοφ και 

το ςθμερινό WC για ΑΜΕΑ, ενϊ ο χϊροσ τουσ μετατρζπεται ςε γραφεία. Οι 

εργαςίεσ που προβλζπονται για τθν επζμβαςθ αυτι είναι θ αποξιλωςθ των 

επενδφςεων και πορτϊν των WC, θ κακαίρεςθ των εςωτερικϊν διαχωριςτικϊν 

τοίχων, θ αποξιλωςθ των ειδϊν υγιεινισ, θ αφαίρεςθ των επιςτρϊςεων 

δαπζδων και θ αντικατάςταςι τουσ από κεραμικά πλακάκια κατθγορίασ group 

4 40x40 εκ. ςτθν ίδια  ςτάκμθ, θ αποξιλωςθ των επενδφςεων ςτουσ τοίχουσ και 

θ επίχριςι τουσ, αλλά και θ αντικατάςταςθ των εξωτερικϊν κουφωμάτων από 

νζα βαρζωσ τφπου από αλουμίνιο. τα πλαίςια των εργαςιϊν μικρισ κλίμακασ 

τα νζα γραφεία φωτίηονται και εξαερίηονται φυςικά από τουσ υφιςτάμενουσ 

φεγγίτεσ και το υαλοςτάςιο τθσ εξωτερικισ πόρτασ. 

4.2. Μετατροπι ανεμοφρακτϊν ςε γραφεία ελζγχου διερχόμενων οχθμάτων: Οι 

ςθμερινοί ανεμοφράχτεσ μετατρζπονται ςε γραφεία, απ’ όπου ο ζλεγχοσ 

μπορεί να πραγματοποιείται μζςα από το όχθμα, από ειδικά ςχεδιαςμζνο 

άνοιγμα ςτο κζλυφοσ του χϊρου ελζγχου. Σα δάπεδα που διαμορφϊνονται ςτθ 

κζςθ των παλιϊν ανεμοφραχτϊν, ζχουν επίςτρωςθ από κεραμικά πλακάκια 

40x40 εκ.. Σο παλιό δάπεδο διατθρείται και τα νζα πλακάκια διαςτρϊνονται 

πάνω του. Με τον τρόπο αυτό το τελικό δάπεδο φτάνει τθ ςτάκμθ των 

υπόλοιπων εςωτερικϊν χϊρων του κτιρίου με το οποίο επικοινωνεί 

λειτουργικά, ενϊ αυξάνει τθν υψομετρικι διαφορά με τον άμεςο περιβάλλοντα 

χϊρο του ςτα 7 εκ. ςυνολικά. Θ παλιά καταςκευι των ανεμοφραχτϊν 

κακαιρείται και αντικακίςταται από νζα με κερμομόνωςθ και κατάλλθλα 
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διαμορφωμζνθ πρόςοψθ. υγκεκριμζνα, το χτιςτό κάτω τμιμα των 

ανεμοφραχτϊν αντικακίςταται από μπατικι τοιχοποιία με κερμομόνωςθ από 

εξθλαςμζνθ πολυςτερινι πάχουσ 6 εκ. μζχρι το φψοσ 1,20 μ. από το εςωτερικό 

δάπεδο. Από κει και πάνω θ πρόςοψθ από υαλοπζταςμα με προφίλ αλουμινίου 

αντικακίςταται από νζα με αυξθμζνεσ κερμομονωτικζσ ιδιότθτεσ και ςτατικι 

ενίςχυςθ από μεταλλικό ςκελετό. Ο φεγγίτθσ ςτο πάνω μζροσ του ςθμερινοφ 

υαλοπετάςματοσ αντικακίςταται από πάνελ αποτελοφμενο από 

τςιμεντοςανίδα εξωτερικά, κερμομόνωςθ και γυψοςανίδα ςτθν εςωτερικι του 

επιφάνεια. Σζλοσ, θ επικάλυψθ διαμορφϊνεται με ειδικό κερμομονωτικό 

πάνελ πολυουρεκάνθσ με κλίςθ 7%. Προκειμζνου για τθν καταςκευι των νζων 

χϊρων ελζγχου καταργείται ζνασ από τουσ υφιςτάμενουσ φεγγίτεσ που είχε ςαν 

προοριςμό τον φωτιςμό και αεριςμό των WC κοινοφ και διακοπτόταν κάκετα 

από τθν πρόχειρθ καταςκευι του ανεμοφράχτθ. 

4.3. Αντικατάςταςθ ψευδοροφϊν: Οι υφιςτάμενεσ ψευροροφζσ κακαιροφνται και 

αντικακίςτανται με νζεσ, με ενςωματωμζνεσ καςζτεσ φωτιςμοφ. ε όλουσ τουσ 

κφριουσ χϊρουσ των γραφείων εγκακίςτανται ψευδοροφζσ ορυκτϊν ινϊν και, 

όταν δεν προκφπτει από τισ διαςτάςεισ του χϊρου ακζραιοσ αρικμόσ πλακϊν 

60x60 εκ., ςυνδυάηονται με περιμετρικι ηϊνθ από γυψοςανίδα. τα ςθμεία 

όπου ςιμερα υπάρχουν αναμονζσ για ςφνδεςθ ςόμπασ (μπουριά) με τισ 

υφιςτάμενεσ καπνοδόχουσ, αφαιρείται το τμιμα που κα ιταν εμφανζσ κάτω 

από τισ νζεσ ψευδοροφζσ. τουσ δευτερεφοντεσ χϊρουσ θ ψευδοροφι 

καταςκευάηεται από γυψοςανίδα και ςτα WC προςωπικοφ από ανκυγρι 

γυψοςανίδα. 

4.4. Επιςκευι ςτζγθσ: τθ ςτζγθ κα αντικαταςτακοφν οι περιμετρικζσ υδρορροζσ 

και θ ξφλινθ επζνδυςθ των υπαίκριων τμθμάτων. Αυτό κα ςυνοδευτεί από 

αντικατάςταςθ τθσ πρϊτθσ ςειράσ των κεραμιδιϊν ςτισ δφο κατά μικοσ όψεισ 

τθσ ςτζγθσ. 

4.5. Αντικατάςταςθ κουφωμάτων:  

α) Εξωτερικά κουφϊματα: Σο κτίριο αςτυνομικοφ και τελωνειακοφ ελζγχου 

ςιμερα ζχει ςυνκετικά εξωτερικά κουφϊματα, τα οποία αντικακίςτανται από 

αλουμινίου βαρζωσ τφπου. Θ τυπολογία και το μζγεκοσ των κουφωμάτων 

παραμζνει ίδια, εκτόσ από τθν περίπτωςθ ενόσ παρακφρου˙ ςτο γραφείο του 

αςτυνομικοφ διευκυντι, το μοναδικό ανοιγόμενο παράκυρο του κτιρίου, ενϊ 

όλα τα υπόλοιπα είναι ςυρόμενα. Χάριν ομοιομορφίασ και απλοποίθςθσ τθσ 

καταςκευισ επιλζγεται νζο κοφφωμα με επάλλθλα ςυρόμενα υαλοςτάςια για 

τθ κζςθ αυτι. Επίςθσ, προκειμζνου για τθ δθμιουργία των νζων γραφείων 

εγκακίςτανται ανοιγοανακλινόμενα κουφϊματα ςτουσ φεγγίτεσ που 

προθγουμζνωσ ζκλειναν με περιςτρεφόμενεσ περςίδεσ. Σο χρϊμα των νζων 

εξωτερικϊν κουφωμάτων είναι RAL 7016 (γκρι ανκρακί).  

β) Εςωτερικζσ πόρτεσ: Οι εςωτερικζσ πόρτεσ του κτιρίου αςτυνομικοφ και 

τελωνειακοφ ελζγχου παρουςιάηουν φκορζσ και αντικακίςτανται από νζεσ 

ξφλινεσ πρεςςαριςτζσ λευκζσ με λακαριςτι επιφάνεια. Εξαίρεςθ αποτελεί θ 

πόρτα του κρατθτθρίου, που είναι μεταλλικι βιομθχανικοφ τφπου, με φεγγίτθ 
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και κυρίδα επικοινωνίασ με προςτατευτικά κάγκελα. Οι υπόλοιπεσ πόρτεσ είναι 

τυπολογικά όμοιεσ με τισ προθγοφμενεσ, με εξαίρεςθ δφο από αυτζσ θ πρϊτθ 

διαχωρίηει το γραφείο προϊςταμζνου τελωνείου από τθ γραμματεία και το 

ταμείο ιταν θ μοναδικι ςυρόμενθ χωρίσ προφανι λειτουργικό λόγο, οπότε 

αντικακίςταται από ανοιγόμενθ χάριν αιςκθτικισ ομοιομορφίασ. Θ δεφτερθ 

οδθγεί από τθ γραμματεία τθσ αςτυνομίασ προσ τον προκάλαμο των WC και κα 

άνοιγε προσ τον προκάλαμο, αν δεν υπιρχε το κερμαντικό ςϊμα που εμποδίηει 

το άνοιγμά τθσ. τα πλαίςια του εκςυγχρονιςμοφ του ςυςτιματοσ ψφξθσ – 

κζρμανςθσ τα παλιά κερμαντικά ςϊματα αφαιροφνται και θ νζα πόρτα ανοίγει 

προσ τθ ςωςτι κατεφκυνςθ. ε όλα τα ςθμεία του κτιρίου όπου 

αντικακίςτανται κουφϊματα κα αποκαταςτακεί το επίχριςμα που αναγκαςτικά 

κα ςπάςει κατά τθν αφαίρεςθ των υφιςτάμενων κουφωμάτων. 

4.6. Αντικατάςταςθ ςτεγάςτρων παρακφρων ςτθν πίςω όψθ του κτιρίου: Σα 

ςτζγαςτρα των πλαϊνϊν όψεων του κτιρίου αςτυνομικοφ και τελωνειακοφ 

ελζγχου προςτατεφονται από ςτζγαςτρα με ξφλινο φορζα και επικάλυψθ από 

κεραμίδια. Επειδι παρατθροφνται αρκετζσ φκορζσ και παράλλθλα τα υλικά 

καταςκευισ τουσ ζχουν μεγάλεσ διατομζσ ςε ςχζςθ με το μζγεκόσ τουσ, 

προτείνεται θ αντικατάςταςι τουσ από νζα, με πιο ραδινζσ αναλογίεσ και πιο 

λεπτζσ διατομζσ. υγκεκριμζνα επιλζγονται τυποποιθμζνο ςτζγαςτρα από 

θλεκτροςτατικά βαμμζνο αλουμίνιο ςε χρϊμα RAL 7016 (γκρι ανκρακί) και 

ςτζγαςθ από ςφνκετο πάνελ αλουμινίου.  

4.7. Χρωματιςμοί: Σο κτίριο κα επαναβαφεί εςωτερικά και εξωτερικά με ακρυλικά 

χρϊματα ςε απόχρωςθ ουδζτερου ϊχρα -μπεη. 
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5. Σελωνείο 

  Σο κτίριο του τελωνείου είναι ςφγχρονο, καταςκευισ του 1987, με ςκελετό 

φζρουςασ καταςκευισ από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα και τοίχουσ πλθρϊςεωσ από 

οπτοπλινκοδομι και ςιμερα ςτεγάηει γραφειακοφσ χϊρουσ του τελωνείου και το 

λεβθτοςτάςιο. Οι τοίχοι του είναι επιχριςμζνοι και χρωματιςμζνοι, τα κουφϊματά 

του παλιάσ τεχνολογίασ από ανοδιωμζνο αλουμίνιο και τα δάπεδά του με 

επίςτρωςθ κεραμικϊν πλακιδίων ι μωςαϊκοφ. 

 Θ δομθμζνθ επιφάνεια του κτιρίου ανζρχεται ςε 73,81 τ.μ. ςτο κφριο ςϊμα 

του κτιρίου, που καλφπτεται από τετράριχτθ ςτζγθ, ενϊ επιφάνεια 10,85μ² 

καταλαμβάνει μεταγενζςτερθ προςκικθ ςε επαφι με το κτίριο που προοριηόταν 

για τθ ςτζγαςθ των ςκφλων και ςιμερα ζχει χριςθ αποκικθσ. 

Οι εργαςίεσ που προτείνονται για το κτίριο του αςτυνομικοφ ελζγχου είναι 

μικρισ κλίμακασ και αποςκοποφν ςτον εκςυγχρονιςμό και τθ ςυντιρθςι του. 

υγκεκριμζνα: 

5.1. Δθμιουργία νζου χϊρου γραφείου και αρχείου ςτθ κζςθ του παλιοφ 

λεβθτοςταςίου: Θ κυριότερθ επζμβαςθ που δζχεται ο χϊροσ του τελωνείου 

είναι θ αφαίρεςθ του λζβθτα, τθσ δεξαμενισ καυςίμων και του μεταλλικοφ 

παταριοφ και θ κακαίρεςθ των εςωτερικϊν τοίχων του λεβθτοςταςίου και του 

αρχείου, προκειμζνου για τθν αναμόρφωςθ του χϊρου ςε χϊρο γραφείου και 

αρχείου. τθ νζα πρόταςθ το γραφείο βρίςκεται ςτθν πρόςοψθ, όπου δζχεται 

ικανοποιθτικό φυςικό φωτιςμό, ενϊ ςτο πίςω μζροσ, εκεί που λειτουργοφςε το 

λεβθτοςτάςιο, δθμιουργείται ο χϊροσ του αρχείου. τουσ χϊρουσ αυτοφσ, όπου 

το υφιςτάμενο δάπεδο είναι από μωςαϊκό, θ νζα διαρρφκμιςθ κα άφθνε 

εμφανι κενά ςτα ίχνθ των κακαιροφμενων τοίχων. Για το λόγο αυτό 

προτείνεται θ διάςτρωςθ κεραμικϊν πλακιδίων 40x40 εκ. από πάνω, τόςο ςτο 

χϊρο του γραφείου, όςο και ςτου αρχείου.  

5.2. Αντικατάςταςθ κουφωμάτων:  

α) Εςωτερικζσ πόρτεσ: Οι εςωτερικζσ πόρτεσ είναι ςε καλι κατάςταςθ, οπότε 

διατθροφνται ςτθ κζςθ τουσ, με εξαίρεςθ τισ δφο πόρτεσ του λεβθτοςταςίου 

και του παρακείμενου χϊρου αρχείου, που αφαιροφνται. Μια νζα πρεςςαριςτι 

πόρτα με λακαριςτι λευκι επιφάνεια τοποκετείται ςτο διαχωριςτικό άνοιγμα 

μεταξφ των δφο νζων χϊρων γραφείου και αρχείου.  

β) Εξωτερικά κουφϊματα: Σα εξωτερικά κουφϊματα είναι επάλλθλα 

αλουμινίου, παλιάσ τεχνολογίασ με μονοφσ υαλοπίνακεσ και αντικακίςτανται 

από νζα, αλουμινίου, βαρζωσ τφπου, με αυξθμζνεσ κερμομονωτικζσ ιδιότθτεσ. 

Θ τυπολογία και το μζγεκοσ των κουφωμάτων παραμζνει ίδια για όλα. Σο 

χρϊμα των νζων εξωτερικϊν κουφωμάτων είναι RAL 7016 (γκρι ανκρακί). ε 

όλα τα ςθμεία του κτιρίου όπου αντικακίςτανται κουφϊματα κα 

αποκαταςτακεί το επίχριςμα που αναγκαςτικά κα ςπάςει κατά τθν αφαίρεςθ 

των υφιςτάμενων κουφωμάτων. 

5.3. Αντικατάςταςθ ςτεγάςτρων παρακφρων ςτθν πίςω όψθ του κτιρίου: Σα 

ςτζγαςτρα τθσ πίςω όψθσ του τελωνείου προςτατεφονται από ςτζγαςτρα με 
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ξφλινο φορζα και επικάλυψθ από κεραμίδια. Επειδι παρατθροφνται αρκετζσ 

φκορζσ και παράλλθλα τα υλικά καταςκευισ τουσ ζχουν μεγάλεσ διατομζσ ςε 

ςχζςθ με το μζγεκόσ τουσ, προτείνεται θ αντικατάςταςι τουσ από νζα, με πιο 

ραδινζσ αναλογίεσ και πιο λεπτζσ διατομζσ. υγκεκριμζνα επιλζγονται 

τυποποιθμζνο ςτζγαςτρα από θλεκτροςτατικά βαμμζνο αλουμίνιο ςε χρϊμα 

RAL 7016 (γκρι ανκρακί) και ςτζγαςθ από ςφνκετο πάνελ αλουμινίου. 

Παράλλθλα προτείνεται θ προςκικθ προςτατευτικοφ ςτεγάςτρου ςτο 

παράκυρο τθσ πλαϊνισ όψθσ του κτιρίου, το οποίο δε δζχεται προςταςία από 

τθν προεξοχι τθσ ςτζγθσ. 

5.4. Χρωματιςμοί: Σο κτίριο κα επαναβαφεί εςωτερικά και εξωτερικά με ακρυλικά 

χρϊματα ςε απόχρωςθ ουδζτερου ϊχρα-μπεη. 
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6. Τπόςτεγα 

 Οι επεμβάςεισ ςτα υπόςτεγα είναι μικρισ κλίμακασ και ζχουν ςαν ςτόχο τθν 

απομάκρυνςθ των πουλιϊν, που αποτελοφν λόγο ρφπανςθσ των ίδιων και του 

χϊρου διζλευςθσ και ελζγχου κάτω από αυτά.  

6.1. Κάλυψθ των υποςτζγων ςτισ μετϊπεσ και τισ οριηόντιεσ επιφάνειεσ: 

Προτείνεται θ κάλυψθ με κερμομονωτικά πάνελ πλαγιοκάλυψθσ ωσ βζλτιςτθ 

ςχζςθ κόςτουσ προσ δυνατότθτα κάλυψθσ μεγάλων ανοιγμάτων και αντοχισ 

ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ. υγκεκριμζνα, τόςο θ μετϊπθ, όςο και θ οριηόντια 

επιφάνεια του υποςτζγου επενδφονται με πάνελσ πάχουσ τουλάχιςτον 6 εκ. και 

άνοιγμα 1,00 μ. που αναρτϊνται από μεταλλικζσ τεγίδεσ διατομισ Η που 

ςτθρίηονται ςτα ηευκτά του, με ειδικά διαμορφωμζνεσ άκρεσ για κρυφι ςτιριξθ 

ςτισ δφο πλευρζσ, χρϊματοσ RAL 7016 ι ό,τι πλθςιζςτερο διατίκεται από τον 

καταςκευαςτι. τισ πλευρζσ που δεν υπάρχει θ ειδικι διαμόρφωςθ για τθν 

κρυφι ςτιριξθ χρθςιμοποιοφνται ειδικά αρμοκάλυπτρα, ςφμφωνα με το ςχζδιο 

Λ.Τ.0.1. 
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ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΑΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ  

 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

 Θ ςτατικι μελζτθ εφαρμογισ περιλαμβάνει τον ςτατικό και αντιςειςμικό 

υπολογιςμό των ςτοιχείων του φζροντα οργανιςμοφ του νζου κτιρίου χϊρων 

υγιεινισ, ςχζδια ξυλοτφπων με λεπτομερείσ διαςτάςεισ, υψόμετρα, ενδεικτικζσ 

τομζσ κτλ., ςχζδια οπλιςμϊν κακϊσ και τα απαιτοφμενα ςτοιχεία για τθ ςφνταξθ των 

τευχϊν δθμοπράτθςθσ (τεχνικι περιγραφι, τεχνικζσ προδιαγραφζσ και προμζτρθςθ 

των εργαςιϊν Πολιτικοφ Μθχανικοφ). 

 Θ εκπόνθςθ τθσ ςτατικισ μελζτθσ εφαρμογισ ζγινε ςφμφωνα με τθν 

αρχιτεκτονικι μελζτθ και το τοπογραφικό διάγραμμα, κακϊσ και με τισ 

προδιαγραφζσ μελετϊν φερουςϊν καταςκευϊν κτιριακϊν ζργων, που αναφζρονται 

ςτο Π.Δ. 696/74.  

 

2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

 Σο νζο κτίριο χϊρων υγιεινισ προβλζπεται να ανεγερκεί εντόσ του Ο.Σ. Γ53, 

εμβαδοφ 3653,01 τμ, του οικιςμοφ Δοϊράνθσ. Θα εξυπθρετεί τουσ διερχόμενουσ από 

τον ςυνοριακό ςτακμό τθσ Δοϊράνθσ. Πρόκειται για ιςόγειο κτιριο ςυνολικοφ 

εμβαδοφ 85 τμ με ςκελετό από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, τοίχουσ πλιρωςθσ από 

τοφβλα και κάλυψθ από εμφανείσ ξφλινεσ ςτζγεσ, μζγιςτου φψουσ 4.50μ. 

Αποτελείται από α) ζνα κεντρικό κλίτοσ με υπερυψωμζνθ δίρριχτθ ςτζγθ, που 

ςτεγάηει τρία wc ανδρϊν και τρία γυναικϊν, μία αποκικθ υλικϊν κακαριςμοφ, δφο 

wc AMEA (ανδρϊν και γυναικϊν) και ζναν θμιυπαίκριο χϊρο ειςόδου, και β) δφο 

πλευρικά κλίτθ με μονόριχτεσ ςτζγεσ που ςτεγάηουν προκαλάμουσ με νιπτιρεσ.  

 

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΕΡΟΤΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ 

 Θ φζρουςα καταςκευι προβλζπεται από χυτό επί τόπου ςκυρόδεμα, 

αποτελείται δε από δοκοφσ και υποςτυλϊματα, τα οποία ςυνδεόμενα μεταξφ τουσ 

απαρτίηουν ζνα πλαιςιακό μικτό χωρικό ςφςτθμα. 

 Σα κατακόρυφα ςτοιχεία κεμελιϊνονται ςε μεμονωμζνα πζδιλα ςε ςτάκμεσ –

1,10μ. κάτω από το φυςικό ζδαφοσ. Σα ςτοιχεία κεμελίωςθσ ςυνδζονται μεταξφ 

τουσ με ςυνδετιριεσ δοκοφσ ςτθ βάςθ τουσ. τθ ςτάκμθ του ιςογείου προβλζπεται 

ενιαία φζρουςα πλάκα δαπζδου πάχουσ 0,20μ. 

 

4. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΜΕΛΕΣΗ 

Κατά τθ ςφνταξθ τθσ μελζτθσ εφαρμόςτθκαν οι παρακάτω κανονιςμοί: 

1. Κανονιςμόσ φορτίςεων δομικϊν ζργων (Β.Δ. 10/31-12-1945). 



17 

 

2. ENV 1990 – Ευρωκϊδικασ: Βάςεισ ςχεδιαςμοφ δομθμάτων. 

3. ENV 1991 – Ευρωκϊδικασ 1: Βάςεισ ςχεδιαςμοφ και δράςεων ςτισ καταςκευζσ. 

4. ENV 1995 – Ευρωκϊδικασ 5: χεδιαςμόσ ξφλινων καταςκευϊν. 

5. Κανονιςμόσ τεχνολογίασ ςκυροδζματοσ – 97 (Αποφ. ΤΠΕΧΩΔΕ Δ14/19164/28-3-

1997 ΦΕΚ 315/Β/17-4-97). 

6. Νζοσ κανονιςμόσ τεχνολογίασ χαλφβων οπλιςμοφ ςκυροδζματοσ (ΦΕΚ 

1416/Β’/17-7-2008, Τ.Α. Δ14/92330/2008). 

7. Ελλθνικόσ κανονιςμόσ για τθ μελζτθ και καταςκευι ζργων από οπλιςμζνο 

ςκυρόδεμα (Αποφ. ΤΠΕΧΩΔΕ Δ17α/116/4/ΦΝ429/18-10-2000 ΦΕΚ 1329/Β/6-

11-2000). 

8. E.A.K. Ελλθνικόσ Αντιςειςμικόσ Κανονιςμόσ, όπωσ ιςχφει μετά τθν τροποποίθςι 

του με τθν απόφαςθ ΤΠΕΧΩΔΕ Δ17α/115/9/ΦΝ275/29-7-2003 (ΦΕΚ 1154Β/12-

8-2003). 

9. ΕΝV 1997 – Ευρωκϊδικασ 7 : Γεωτεχνικόσ ςχεδιαςμόσ. 

Επιπρόςκετα και για όςα κζματα δεν καλφπτονται από τουσ παραπάνω 

κανονιςμοφσ, εφαρμόςτθκαν οι εξισ Γερμανικοί κανονιςμοί: 

- DIN 1055 : Φορτία υπολογιςμοφ καταςκευϊν. 

- DIN 1054 : Ζδαφοσ κεμελίωςθσ. Επιτρεπόμενθ φόρτιςθ του εδάφουσ 

κεμελίωςθσ. 

- DIN 4017 : Ζδαφοσ κεμελίωςθσ. Τπολογιςμόσ κραφςθσ εδάφουσ. 

- DIN 4018 : Ζδαφοσ κεμελίωςθσ. Τπολογιςμόσ κατανομισ πιζςεων πυκμζνα 

κάτω από επιφανειακζσ κεμελιϊςεισ. 

- DIN 4019 : Ζδαφοσ κεμελίωςθσ. Τπολογιςμόσ κακιηιςεων. 

- DIN 4124 : κάμματα εκςκαφϊν 

- DIN 1045 : Άοπλο και οπλιςμζνο ςκυρόδεμα. Διαςταςιολόγθςθ και 

καταςκευι. 

- DIN 18800 : Καταςκευζσ από χάλυβα. χεδιαςμόσ και εκτζλεςθ. 

 

5. ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ 

- Οπλιςμζνο ςκυρόδεμα φερόντων ςτοιχείων     C20/25 

- κυρόδεμα πλακϊν επί εδάφουσ     C20/25 

- κυρόδεμα κακαριότθτασ     C12/15 

- Χάλυβασ οπλιςμοφ     B500C 

- Κλάςθ ξυλείασ     C24 

 

 

6. ΦΟΡΣΙΑ 
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6.1 Μόνιμα φορτία 

- Οπλιςμζνο ςκυρόδεμα    25,00 kN/m3 

- Σοίχοι δρομικοί    2,10 kN/m2 

- Σοίχοι μπατικοί    3,60 kN/m2 

- Ελαφρά διαχωριςτικά εςωτερικϊν χϊρων    1,00 kN/m2 

- Δάπεδα εςωτερικϊν χϊρων γενικά    1,50 kN/m2 

 

6.2 Μεταβλθτά φορτία 

- Γενικά    2,00 kN/m2 

- Χιόνι κατά EC1και Εκνικό Προςάρτθμα με sk =     0,80 kN/m2 

- Άνεμοσ κατά EC1και Εκνικό Προςάρτθμα με vb,0 =        33 m/sec  

 

7. ΕΙΜΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

- Ηϊνθ ςειςμικισ επικινδυνότθτασ ΙΙ      α = 0.24 

- υντελεςτισ ςπουδαιότθτασ     γΙ = 1.00 

- Κατθγορία εδάφουσ       Β 

- υντελεςτισ κεμελίωςθσ     κ = 1.00 

- υντελεςτισ μετελαςτικισ ςυμπεριφοράσ      q = 3.5 

 

8. ΕΔΑΦΟ ΘΕΜΕΛΙΩΗ 

 Επιτρεπόμενθ τάςθ εδάφουσ ςd = 150 kΝ/m2. 

 

9. ΑΝΑΛΤΗ - ΔΙΑΣΑΙΟΛΟΓΗΗ 

 Θ ανάλυςθ και διαςταςιολόγθςθ του φζροντα οργανιςμοφ από οπλιςμζνο 

ςκυρόδεμα ζγινε με τθ χριςθ του προγράμματοσ FESPA (γενικό πρόγραμμα 

ςτατικισ και δυναμικισ ανάλυςθσ κακϊσ και διαςταςιολόγθςθσ γραμμικϊν 

ελαςτικϊν ςυςτθμάτων) τθσ εταιρείασ LH-Λογιςμικι, για τισ φορτίςεισ και τουσ 

ςυνδυαςμοφσ φορτίςεων που προβλζπουν οι ιςχφοντεσ κανονιςμοί. 
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ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΕΡΓΟΤ ΟΔΟΠΟΙΙΑ  

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

 Θ μελζτθ εφαρμογισ ςυγκοινωνιακοφ ζργου περιλαμβάνει τθ μελζτθ για τθν 

επιςκευι τμιματοσ τθσ οδοφ που ςυνδζει το ςυνοριακό ςτακμό τθσ FYROM με το 

ςυνοριακό ςτακμό τθσ Δοϊράνθσ, τισ γενικζσ επιςκευζσ και διαρρυκμίςεισ του 

οδοςτρϊματοσ και των πεηοδρομίων τθσ ευρφτερθσ περιοχισ του .. Δοϊράνθσ και 

τθν τοποκζτθςθ διαχωριςτικϊν ϊςτε να αποτρζπεται θ είςοδοσ των οχθμάτων ςτο 

κατάςτθμα αφορολογιτων ειδϊν. 

 Θ εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ εφαρμογισ ςυγκοινωνιακοφ ζργου ζγινε ςφμφωνα με 

τθν αποτφπωςθ τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ και το τοπογραφικό διάγραμμα, 

κακϊσ και με τισ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ μελετϊν.  

 

2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

 Θ επιςκευι τθσ υφιςτάμενθσ οδοφ που ςυνδζει τον ςυνοριακό ςτακμό τθσ 

FYROM με τον ςυνοριακό ςτακμό τθσ Δοϊράνθσ  κα γίνει ςε τμιμα τθσ οδοφ, ςτο 

ρεφμα προσ Δοϊράνθ, ςε μικοσ 500μ. και αφορά ςτθν επιςκευι τθσ βοθκθτικισ 

λωρίδασ κυκλοφορίασ πλάτουσ 2,00μ.   

 Οι επιςκευζσ και οι διαρρυκμίςεισ του οδοςτρϊματοσ και των πεηοδρομίων 

κα γίνουν με ςτόχο τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των διερχομζνων προσ ζλεγχο 

οχθμάτων από το κτιριο Αςτυνομικοφ και Σελωνιακοφ Ελζγχου. 

 Για τθν αποτροπι τθσ ειςόδου των οχθμάτων ςτο κατάςτθμα αφορολογιτων 

ειδϊν κα τοποκετθκοφν εφκαμπτα πλαςτικά κολωνάκια ςιμανςθσ (πλαςτικοί 

οριοδείκτεσ).  

 

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ 

 Για τθν επιςκευι τθσ βοθκθτικισ λωρίδασ πλάτουσ 2,00μ, αρχικά  κα γίνει 

εκςκαφι βάκουσ 0,95μ. ςε μικοσ 500μ. τθσ υπό επιςκευι οδοφ, ςτο ρεφμα προσ 

Δοϊράνθ. Θα ακολουκιςει τοποκζτθςθ ςυμπυκνωμζνου επιχϊματοσ πάχουσ 0,40μ. 

και ςτθ ςυνζχεια διάςτρωςθ τθσ υπόβαςθσ από αδρανι υλικά ςε δφο ςτρϊςεισ 

(ΠΣΠ Ο155) πάχουσ 0,10μ. ζκαςτθ, διάςτρωςθ τθσ βάςθσ από αδρανι υλικά ςε δφο 

ςτρϊςεισ (ΠΣΠ Ο155) πάχουσ 0,10μ. ζκαςτθ, διάςτρωςθ τθσ αςφαλτικισ ςτρϊςθσ 

κυκλοφορίασ ςε δφο ςτρϊςεισ (ΠΣΠ Α265/Β) πάχουσ 0,05μ. ζκαςτθ και τζλοσ 

διάςτρωςθ αντιολιςκθρισ ςτρϊςθσ από αςφαλτικό ςκυρόδεμα πάχουσ 0,04μ. Για 

τθν απορροι των όμβριων υδάτων, θ λωρίδα που κα προκφψει μετά τθν επιςκευι 

κα ζχει κλίςθ 1% και κα τοποκετθκοφν προκαταςκευαςμζνα ρείκρα διαςτάςεων 
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0,135-0,11μ. x 0,25μ. x 1,00μ. επί άοπλου ςκυροδζματοσ C12/15 πάχουσ 0,10μ. 

ςφμφωνα με τθ μελζτθ. Οι εργαςίεσ κα γίνουν ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 

προδιαγραφζσ και κα τθρθκοφν όλεσ οι προβλεπόμενεσ προδιαγραφζσ αςφαλείασ. 

 Επίςθσ, κα τοποκετθκοφν ςτφλοι θλεκτροφωτιςμοφ, ςφμφωνα με τθν 

φωτοτεχνικι μελζτθ. Για τον λόγο ότι δεν υπάρχει ςτθκαίο αςφαλείασ προτείνεται θ 

επιςιμανςθ των ςτφλων με ευδιάκριτθ ανακλαςτικι βαφι.  

 Οι επιςκευζσ και οι διαρρυκμίςεισ μπροςτά από το κτιριο Αςτυνομικοφ και 

Σελωνιακοφ Ελζγχου κα ξεκινιςουν με τθν κακαίρεςθ τμιματοσ του υφιςτάμενου 

πεηοδρομίου πλάτουσ 0,80μ. ςε μικοσ 26,00μ.. Θα ακολουκιςει επιςκευι – 

αποκατάςταςθ του οδοςτρϊματοσ ςτο ςυγκεκριμζνο τμιμα και καταςκευι νζου 

πεηοδρομίου πλάτουσ 0,80μ. ςε ςφνδεςθ με το υφιςτάμενο που βρίςκεται απζναντι 

από το κτιριο  Αςτυνομικοφ και Σελωνιακοφ Ελζγχου, ϊςτε το πλάτοσ τθσ οδοφ να 

παραμείνει αμετάβλθτο, ςφμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα. 

 
Διάγραμμα επιςκευϊν και διαρρυκμίςεων οδοςτρϊματοσ και πεηοδρομίων 
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 Θ τοποκζτθςθ εφκαμπτων οριοδεικτϊν ςιμανςθσ φψουσ 0,80μ. ϊςτε να 

αποτρζπεται θ είςοδοσ των οχθμάτων ςτο κατάςτθμα αφορολογιτων ειδϊν κα 

γίνει ςε απόςταςθ 2,00μ. από αυτό, ςφμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα. 

 

 
Διάγραμμα τοποκζτθςθσ εφκαμπτων οριοδεικτϊν ςιμανςθσ 

 

 

Θεςςαλονίκθ, Ιοφνιοσ 2014 

ΤΝΣΑΧΘΘΚΕ   
 

Παναγιϊτα Γκινίδθ  
Πολ. Μθχανικόσ με  

Εϋ β. 
 
 

 
Ο Προϊςτάμενοσ  
 του Σμ. Σεχνικισ 
Τποςτιριξθσ Κ.Μ. 

 
H Αν. Προϊςταμζνθ  

Δ/νςθσ Σεχνικοφ Ελζγχου 

Αννζτα Σριανταφφλλου 
Αγρ. Σοπ. Μθχανικόσ 

με Εϋ β. 
 

Αντϊνθσ αμαράσ 
ΠΕ  Μθχανικϊν 

με Δϋ β. 
 

Χρυςάνκθ Καριπίδου  
Αγρ. Σοπ. Μθχανικόσ 

με Βϋ β. 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με τθν αρικμό Πρωτ. Οικ. 47741/18-06-2014 

Απόφαςθ τθσ Διεφκυνςθσ Σεχνικοφ  Ελζγχου τθσ Α.Δ.Μ.Θ. 
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