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1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

1.1 ANTIKEIMENO 

 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στις υπολειπόμενες εργασίες που πρέπει να λάβουν χώρα για 

την ολοκλήρωση κατασκευής του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης 

«Καραπάντσειο» σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες. Το εν λόγω Πολιτιστικό Κέντρο βρίσκεται 

σε οικόπεδο του οικοδομικού τετραγώνου Ο.Τ. 28 επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, στον Δήμο 

Αμπελοκήπων - Μενεμένης. Το εμβαδό του οικοπέδου, ανέρχεται σε 871,55τ.μ. και επί αυτού έχει 

ανεγερθεί κτίσμα βάσει της υπ’ αριθμό 4122/2009 οικοδομικής άδειας και της αναθεώρησής της.   

 

Εικόνα 1. Δορυφορική φωτογραφία της περιοχής (Google Earth) 

 

1.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Το κτιριολογικό πρόγραμμα που αναδιαμορφώθηκε σε συνεργασία µε τον ∆ήμο Αμπελοκήπων-

Μενεμένης περιελάμβανε μία πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα θεαμάτων, 299 θέσεων µε τις 

απαραίτητες εξυπηρετήσεις, σκηνή και τους αντίστοιχους χώρους υποδοχής, βιβλιοθήκη, 

αίθουσες χορού και γυμναστικής, γραφεία, βοηθητικούς χώρους και διώροφο υπόγειο χώρο 

στάθμευσης.  

 

Βασική λειτουργική επιλογή της μελέτης μετά από συσκέψεις µε τον ∆ήµο Αμπελοκήπων - 

Μενεμένης ήταν η απελευθέρωση του ισογείου χώρου µε την ανέγερση του κτιρίου του 

Πολιτιστικού Κέντρου επί pilotis, εξασφαλίζοντας έτσι τη μεγιστοποίηση του δημοτικού 

κοινόχρηστου χώρου στο σύνολο του οικοπέδου µε ελεύθερη προσπέλαση προς τον ακάλυπτο 
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χώρο που διαμορφώνεται σε χώρο πρασίνου, κάτι που διευκόλυνε επίσης την πρόσβαση στους 

υπόγειους χώρους στάθμευσης. Με αυτά τα δεδομένα αποφασίστηκε η χωροθέτηση της 

θεατρικής αίθουσας, που καταλάμβανε σημαντικά μεγαλύτερη έκταση στις ανώτερες στάθμες, 

µε τη σκηνή σε αναρτημένο πρόβολο να κυριαρχεί σε τμήμα της κύριας όψης, ενώ παράλληλα 

η υποχώρηση των υπόλοιπων ορόφων από τα υποστυλώματα της πρόσοψης προσέδιδε έναν 

ιδιαίτερο αστικό χαρακτήρα στο εµπρόσθιο τμήμα της pilotis δημιουργώντας µια μορφή 

σύνθετης παρόδιας και διαµπερούς «στοάς» που υπογραμμίζει το δημόσιο χαρακτήρα του 

Πολιτιστικού Κέντρου. Η διευθέτηση αυτή απελευθέρωσε ακόμη περισσότερο χώρο του 

οικοπέδου στις τέσσερις πρώτες στάθμες μειώνοντας σημαντικά το φαινόμενο όγκου και 

προσδίδοντας ραδινές αναλογίες στο σύνολο. 

 

Αναλυτικότερα τα δύο κλιμακοστάσια τοποθετήθηκαν στη δεξιά πλευρά του οικοπέδου στο 

εµπρόσθιο και οπίσθιο τμήμα. Έτσι δημιουργήθηκε στην πλευρά αυτή ευρύς χώρος εισόδου 

και προσπελάσεως για το κοινό, το οποίο κατευθύνεται προς την περιοχή αυτή από το 

διαµπερές τμήμα της pilotis. Στο πίσω μέρος του ισογείου διαμορφώθηκε χώρος φύτευσης µε 

ελεύθερη πρόσβαση. Στην αριστερή πλευρά διαμορφώθηκε ράμπα καθόδου προς τον υπόγειο 

χώρο στάθμευσης. Τα φέροντα στοιχεία (τοιχία, υποστυλώµατα και οροφή στο ισόγειο) είναι 

από εµφανές οπλισμένο σκυρόδεμα και τα δάπεδα επενδύθηκαν από αδρό μάρμαρο µε 

εµφανείς αρµούς που τοποθετήθηκαν κατά το ισόδοµο ανισοϋψές σύστημα (διαδοχικές 

λωρίδες µε διαφορετικά πλάτη και ελεύθερη την άλλη διάσταση). 

 

    1.2.1 ΥΠΟΓΕΙΑ 

Ο υπόγειος χώρος στάθμευσης διαμορφώθηκε σε δύο στάθμες στο σύνολο του οικοπέδου. Τα 

αυτοκίνητα κινούνται σε ελλειψοειδή διαδρομή. Στις δύο στάθμες έχουν τη δυνατότητα να 

σταθμεύουν συνολικά 29 οχήματα. Εκτός από τους χώρους στάθμευσης, στο υπόγειο 

διαμορφώθηκαν οι χώροι για τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις. Στους υπόγειους χώρους η 

κατασκευή αποτελείται από απλά βιομηχανικά δάπεδα, εμφανή τα δομικά στοιχεία και τις 

απαραίτητες εγκαταστάσεις. 

 

1.2.2 ΙΣΟΓΕΙΟ 

Επάνω από την ισόγεια στάθμη προτάθηκαν τρεις «τυπικοί» όροφοι µε παρόμοια βασική 

διάταξη, όπου οι κύριοι χώροι τοποθετήθηκαν στην όψη που βρίσκεται σε υποχώρηση μέσα 

από τη «στοά» που δημιουργήθηκε, ενώ οι προσπελάσεις και οι βοηθητικοί χώροι 

τοποθετήθηκαν στην πίσω και στην πλάγια δεξιά πλευρά της κάτοψης, όπου απαντώνται οι 

δύο κατακόρυφοι πυρήνες επικοινωνίας. Η διαίρεση αυτή επιτρέπει στον κάθε όροφο να 

στεγάσει µια διακεκριμένη χρήση σύμφωνα µε το πρόγραμμα και να λειτουργεί ενδεχομένως 

µε ανεξάρτητο ωράριο. Υπάρχει δε σχετική ευελιξία για πιθανές αλλαγές χρήσης. 
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1.2.3 1ος ΟΡΟΦΟΣ 

Στον πρώτο όροφο χωροθετήθηκε το γυμναστήριο, µε δύο κύριες αίθουσες γυμναστικής με 

δυνατότητα ενοποίησης, αποτελούμενες από δάπεδο δοκίδων κολλητής ξυλείας τύπου 

laminate πάχους 8-10 χιλ επάνω σε ειδική ηχομονωτική υπόβαση. Περιλαμβάνεται επίσης 

κοινόχρηστος χώρος αναμονής, γραφείο, δύο αποθήκες οργάνων, µε δάπεδο από στρώση 

τεχνητού γρανίτη, άνετοι χώροι υγιεινής και αποδυτηρίων και WC για άτομα µε αναπηρία µε 

κεραμικό αντιολισθηρό δάπεδο. Τα διαχωριστικά πετάσματα από γυψοσανίδες είναι γενικά 

επιχρισμένα και βαμμένα σε υπόλευκη απόχρωση. Ουδέτεροι τόνοι επιλέχθηκαν επίσης στις 

οροφές και  τις ψευδοροφές. 

 

1.2.4 2ος ΟΡΟΦΟΣ 

Στο δεύτερο όροφο χωροθετήθηκε η σχολή χορού µε αντίστοιχη διάταξη, που περιλαμβάνει 

επίσης δύο αίθουσες χορού µε δυνατότητα ενοποίησης, µε δάπεδο από δοκίδες κολλητής 

ξυλείας τύπου laminate πάχους 8-10χιλ. επάνω σε ειδική ηχομονωτική υπόβαση, 

κοινόχρηστους χώρους αναμονής, γραφείο, αποθηκευτικό χώρο, µε δάπεδο από στρώση 

τεχνητού γρανίτη, και περισσότερους χώρους υγιεινής και αποδυτηρίων µε κεραµικό 

αντιολισθηρό δάπεδο. Τα διαχωριστικά πετάσματα από γυψοσανίδες είναι ομοίως 

επιχρισμένα και βαμμένα σε υπόλευκη απόχρωση. Ουδέτεροι τόνοι έχουν επιλεγεί επίσης στις 

οροφές και τις ψευδοροφές. 

 

1.2.5 3ος ΟΡΟΦΟΣ 

Στον τρίτο όροφο χωροθετήθηκε η βιβλιοθήκη µε σχετική μεταβολή της διάταξης που 

περιλαμβάνει κεντρικό χώρο βιβλιοθήκης - αναγνωστηρίου, αίθουσα ηλεκτρονικών 

υπολογιστών - διαδικτύου, γραφεία, χώρους αποθήκευσης και υγιεινής, χώρο αναµονής -

καθιστικό και ειδική αίθουσα βιβλιοστασίου. Οι κύριοι χώροι έχουν δάπεδο από δοκίδες 

κολλητής ξυλείας τύπου laminate πάχους 8-10 χιλ επάνω σε ειδική ηχομονωτική υπόβαση. Το 

δάπεδο αυτού του είδους δεν παρέχει στατικό ηλεκτρισμό, κάτι που είναι απαραίτητο για την 

λειτουργία των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τα δάπεδα των λοιπών χώρων έχουν μελετηθεί µε 

στρώση τεχνητού γρανίτη, ενώ των υγρών χώρων µε κεραμικό αντιολισθηρό δάπεδο. Τα 

διαχωριστικά πετάσματα από γυψοσανίδες είναι ομοίως επιχρισμένα και βαμμένα σε 

υπόλευκη απόχρωση. Ουδέτεροι τόνοι έχουν επιλεγεί στις οροφές τις ψευδοροφές. Στον χώρο 

των υπολογιστών προτάθηκε οι ηλεκτρικές παροχές να περάσουν από την ψευδοροφή. 

 

    1.2.6  AIΘOYΣA ΘΕΑΤΡΟΥ- ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

Στις ανώτερες στάθµες (4ο-  5ο - 6ο όροφο) αναπτύχθηκε η αίθουσα θεαµάτων, χωρητικότητας 

299 ατόµων, που είχε σχεδιαστεί για πολλαπλές χρήσεις. Περιλαµβάνει εγκαταστάσεις 

πλήρους θεατρικής υποδοµής, µπορεί δε να λειτουργήσει παράλληλα για µουσικές 

εκδηλώσεις, συνέδρια, συγκεντρώσεις και άλλες παρόμοιες χρήσεις. Η αίθουσα καταλαµβάνει 

το αριστερό τµήµα της κάτοψης και έχει κεκλιµένο δάπεδο ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η 
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ορατότητα της σκηνής και το µέγιστο εσωτερικό ύψος. Η σκηνή έχει ορατό άνοιγµα πλάτους 

9,00µ. και ύψος 4,00µ. και συνολικό βάθος µε το προσκήνιο (5,75+1,70µ.). Έχει διαµορφωθεί 

µε τη µορφή αναρτηµένου µεταλλικού προβόλου στην κύρια όψη του κτιρίου. Το εσωτερικό 

ύψος είναι επαρκές (9,50 µ.) ώστε να λειτουργούν µηχανισµοί κατακόρυφης ανάρτησης 

σκηνικών (σταγκόνια), ενώ διαθέτει παρασκήνια και από τις δύο πλευρές. 

 

Ο χώρος των θεατών διαµορφώθηκε αµφιθεατρικά, µε ξύλινα δάπεδα από δοκίδες κολλητής 

ξυλείας τύπου laminate πάχους 8-10 χιλ επάνω σε ειδική ηχοµονωτική υπόβαση, επενδύσεις 

και ηχητικά πάνελς και βελούδινα καθίσµατα µε ηχοαπορροφητική κάτω επιφάνεια. Η 

πρόσβαση στις θέσεις γίνεται µε κεντρικό διάδροµο και δύο φαρδιές εξόδους στο άνω και κάτω 

µέρος. 

 

Άνωθεν του δεξιού τµήµατος του παρασκηνίου και την τελευταία στάθµη του κλιµακοστασίου 

διαµορφώθηκαν δύο χώροι µε καµαρίνια ηθοποιών µε φυσικό φωτισµό - αερισµό, η πρόσβαση 

των οποίων πραγματοποιείται από τα παρασκήνια αλλά και από ανεξάρτητη είσοδο από τον 

εξώστη του εξωτερικού φουαγιέ. Τα καµαρίνια διαθέτουν χώρους υγιεινής και ντους. 

 

Όπισθεν της αίθουσας στην υψηλότερη στάθµη (6ος) όροφος - δώµα αναπτύχθηκε άνετος 

βοηθητικός χώρος υποστήριξης του χώρου θεαµάτων µε εσωτερική και εξωτερική πρόσβαση, 

επιστρωμένος ομοίως µε ξύλινα δάπεδα από δοκίδες κολλητής ξυλείας τύπου laminate πάχους 

8-10χιλ επάνω σε ειδική ηχοµονωτική υπόβαση. Στο χώρο αυτό εντάχθηκαν χώροι µετάφρασης 

- εξυπηρέτησης συνεδρίων, ελέγχου φωτισµού - ηχητικών εγκαταστάσεων, ενώ υπάρχει 

δυνατότητα πλήρους τοποθέτησης µηχανής κινηµατογραφικών προβολών (φιλµ) και 

βιντεοπροβολών. 

 

Οι κοινόχρηστοι χώροι εξυπηρέτησης του κοινού (φουαγιέ) μελετήθηκαν έτσι ώστε να 

παρέχουν ευρυχωρία και άνεση και τοποθετήθηκαν σε δύο στάθμες στη δεξιά και πίσω πλευρά 

της κάτοψης. Στη χαμηλότερη στάθµη κάτωθεν του υπερυψωμένου τµήµατος της αίθουσας 

δημιουργήθηκαν χώροι αναµονής, κυλικείου, βεστιαρίου, υγιεινής και αποθήκευσης. Η 

κεντρική πλευρική σάλα περιλαµβάνει διώροφο τµήµα και µεταλλικό κλιµακοστάσιο και 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί για πολλαπλές πολιτιστικές χρήσεις (εκθέσεις, δεξιώσεις, κοινωνικές 

εκδηλώσεις). 

 

Προβλέπεται η αίθουσα να καλύπτει διαλέξεις, σεµινάρια, συνέδρια, θεατρικές παραστάσεις 

µικρής εμβέλειας θεάτρων, προβολές ταινιών, µουσικές εκδηλώσεις και άλλες εκδηλώσεις µε 

παράλληλη βελτίωση των χαρακτηριστικών ακουστικής και ορατότητας. 

Το έργο θεωρείται ειδικό από άποψη λειτουργίας και οι ιδιαιτερότητές του επικεντρώνονται 

σε: 

α. Ακουστικές απαιτήσεις 
β. Λειτουργικές απαιτήσεις 
γ. Απαιτήσεις αντοχής σε φωτιά 
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δ. Απαιτήσεις για περιορισμό κατανάλωσης ενέργειας στο ελάχιστο δυνατό, µε διατάξεις 

προβλεπόμενες από τον Ελληνικό Κανονισμό Θερμομόνωσης ή αντίστοιχους Κανονισμούς 

χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ε. Απαιτήσεις αντοχής στο χρόνο. H ζωή του κτίσματος θα είναι σημαντικά μεγάλη. 

στ. Απαιτήσεις υγροµονώσεων κυρίως για τη ανoδομή. 

 

Επισημαίνεται επίσης ότι ο σχεδιασμός περιλαμβάνει συστήματα πρόληψης επικίνδυνων 

καταστάσεων, συστήματα ανίχνευσης και σηματοδότησης καθώς και δυνατότητα άμεσης 

επέμβασης για καταστολή τυχόν πυρκαγιάς, ώστε όλη η κατασκευή του κτιρίου να παρέχει 

πλήρη ασφάλεια. 

 

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στη μελέτη για τις λεπτομέρειες που αφορούν στη συνοχή των 

υλικών επενδύσεων (γυψοσανίδες, ηχοαπορροφητικές πλάκες, ψευδοροφές και στη 

χωρητικότητα της αίθουσας ώστε να εξασφαλίζει όσο αφορά την κατανομή της επιφανείας 1,0-

1,2τ.µ. ανά θεατή). 

 

Επίσης έγινε πρόβλεψη σταθερού εξοπλισμού όλων των χώρων (καθίσματα θεάτρου, 

βεστιαρίου, αναψυκτηρίου κ.λ.π.) που χαρακτηρίζεται από τις εξής βασικές ιδιότητες: 

 

α. Ποιότητα 

β. Αντίσταση στη φωτιά 

γ. Αντοχή 

δ. ∆υνατότητα καθαρισμού 

 

2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

 

 Στόχος  των εργασιών που θα λάβουν χώρα στα πλαίσια της παρούσης είναι η ολοκλήρωση 

της κατασκευής του Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης «Καραπάντσειο», στο 

οποίο δεν έχουν υλοποιηθεί ορισμένες εργασίες αποπεράτωσης για την πλήρη λειτουργία όλων των 

ορόφων και χρήσεων που στεγάζονται σε αυτό. 

 Πιο συγκεκριμένα, έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του φέροντα οργανισμού από οπλισμένο 

σκυρόδεμα στο σύνολό του. Επιπλέον, έχουν ολοκληρωθεί και παραδοθεί σε λειτουργία η στάθμη 

του ισογείου και οι περιμετρικές υπαίθριες διαμορφώσεις της, καθώς και η στάθμη του 4ου, 5ου και 

6ου ορόφου που αφορούν στην αίθουσα θεάτρου - πολλαπλών χρήσεων και των παρελκόμενων 

αυτής εγκαταστάσεων. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι ολοκληρώθηκαν όλες οι εργασίες που αφορούν 

στα δύο κλιμακοστάσια που εξασφαλίζουν την κατακόρυφη επικοινωνία. Τέλος, έχουν ολοκληρωθεί 

όλες οι εργασίες που αφορούν στις όψεις του κτιρίου.  

Αντιθέτως, στις υπόλοιπες στάθμες διαπιστώθηκε ότι υπολείπονται εργασίες για την 

ολοκλήρωσή τους. Αφενός, υπάρχουν ορισμένες οικοδομοτεχνικές εργασίες και αφετέρου 

ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητες για την αποπεράτωση 

του έργου.  



ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ   

ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
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3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

ΥΠΟΓΕΙΑ 

  Στις δύο υπόγειες στάθμες, υπολείπεται να κατασκευαστεί το προβλεπόμενο από την 

μελέτη βιομηχανικό δάπεδο.  Επίσης, θα πρέπει να λάβουν χώρα οι προβλεπόμενες από τις σχετικές 

μελέτες εργασίες που αφορούν στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις των δύο υπογείων. Πιο 

συγκεκριμένα: 

• Εγκατάσταση συστήματος εξαερισμού 

• Τοποθέτηση φορητών μέσων πυροπροστασίας και εγκατάσταση σταθερών μέσων 

πυροπροστασίας. 

 

1ος, 2ος και  3ος ΟΡΟΦΟΣ 

Στις στάθμες του πρώτου, δεύτερου και τρίτου ορόφου θα κατασκευαστούν οι εσωτερικές 

τοιχοποιίες από διαχωριστικά τοιχοπετάματα γυψοσανίδων, τα δάπεδα, με τις απαραίτητες 

επιστρώσεις τους καθώς και οι ψευδοροφές. Επιπλέον, θα λάβουν χώρα εργασίες που αφορούν 

στους εσωτερικούς χρωματισμούς των χώρων, και στην τοποθέτηση των εσωτερικών κουφωμάτων. 

Επιπροσθέτως, θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες που αφορούν στην τοποθέτηση και 

λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σύμφωνα  με τις ισχύουσες μελέτες. Πιο 

συγκεκριμένα θα εγκατασταθούν τα συστήματα: 

• Εσωτερικές μονάδες του συστήματος κλιματισμού και σύνδεση τους με τις εξωτερικές μονάδες 

στο δώμα του κτιρίου. 

• Δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης για την σύνδεση των νέων λουτρών και όποιων νέων 

παροχών με το υφιστάμενο κεντρικό δίκτυο του κτιρίου. 

• Τοποθέτηση φορητών μέσων πυροπροστασίας και εγκατάσταση σταθερών μέσων 

πυροπροστασίας. 

• Εγκατάσταση και σύνδεση θερμαντικών σωμάτων με το υφιστάμενο κεντρικό δίκτυο του 

κτιρίου. 

• Εγκατάσταση και σύνδεση του δικτύου ισχυρών ρευμάτων (φωτιστικά, πρίζες, καλώδια, 

πίνακες, κ.α.)  

• Εγκατάσταση και σύνδεση του δικτύου ασθενών ρευμάτων (πρίζες κεραίας, τηλέφωνα, δίκτυα, 

πίνακες, κ.α.)  

• Εγκατάσταση συστήματος εξαερισμού. 

ΔΩΜΑ 

Στη στάθμη του δώματος θα λάβουν χώρα εργασίες που αφορούν στην ολοκλήρωση του 

συστήματος θέρμανσης και κλιματισμού. 

Πιο συγκεκριμένα θα εγκατασταθούν οι εξωτερικές μονάδες των συστημάτων κλιματισμού 

των ορόφων 1ου 2ου και 3ου. 
 

Οι προαναφερόμενες υπολειπόμενες εργασίες περιγράφονται αναλυτικά στα τεύχη των 

προμετρήσεων, προϋπολογισμών και περιγραφικών τιμολογίων που συνοδεύουν το έργο 

«Ολοκλήρωση Κατασκευής Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης». 


