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Ενίσχυση φέροντα οργανισμού Α' κλειστής αίθουσας Αθλητικού
Κέντρου Δήμου Σύρου – Ερμούπολης

(Τίτλος Τεχνικού Προγράμματος: Κατασκευή, επισκευή και Συντήρηση αθλητικών
εγκαταστάσεων Δήμων. Υποέργο 1: Στατική ενίσχυση κλειστής αίθουσας Α΄ αθλητικού

κέντρου Δήμου Σύρου-Ερμούπολης).

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Κλειστή Αίθουσα Α’ βρίσκεται εντός του αθλητικού κέντρου «Δημήτριος Βικέλας» στην Ερμούπολη,
του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης. Αποτελεί το χώρο όπου στεγάζεται το γήπεδο μπάσκετ, τα αποδυτή-
ρια και οι λοιπές εγκαταστάσεις που το εξυπηρετούν.

Το συνολικό εμβαδόν του κτηρίου, ανέρχεται σε 1.430 τ.μ. Το έτος κατασκευής του ήταν το 1980,
βάση σχεδίων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και σύμφωνα με πληροφορίες αποπερατώθηκε το
1982. Το έτος 1993, κατόπιν μελέτης που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Αθλη-
τισμού, έγινε ενίσχυση των υποστυλωμάτων με οπλισμένους μανδύες, λόγω εμφάνισης ρωγμών. 

Ο φέρον οργανισμός του κτηρίου αποτελείται από οπλισμένο σκυρόδεμα (κατηγορίας σκυροδέματος
Β225 ή C16 και οπλισμού StIII), τα δε υποστυλώματα φέρουν μεταγενέστερους οπλισμένους μανδύες
σκυροδέματος (κατηγορίας σκυροδέματος Β300 ή C20 και οπλισμού StIII). Η στέγη αποτελείται από
μεταλλικό δικτύωμα (χάλυβας St 37), το οποίο κατασκευάσθηκε και παρέμεινε ως είχε από την αρχή
της κατασκευής τους κτιρίου.

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Για το ανωτέρω κτήριο δεν ανεβρέθηκε οικοδομική άδεια και δεν ανεβρέθηκαν τεύχη υπολογισμών για
τον φέροντα οργανισμό, παρά μόνο σχέδια τα οποία εκπονήθηκαν για λογαριασμό της Γενικής Γραμ-
ματείας Αθλητισμού η οποία είχε την εποπτεία των έργων. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπη-
ρεσιών Δόμησης του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, έχει προχωρήσει την διαδικασία νομιμοποίησης του
κτηρίου με εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4178/2013 (αριθμός δήλωσης 2098939). 

Επειδή πρόκειται για κτήριο αθλητικής εγκατάστασης και συνάθροισης κοινού για την ολοκλήρωση της
νομιμοποίησής του απαιτήθηκε η εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας, καθώς υπάρχουν σημαντικές
ενδείξεις  για την μη επάρκεια του κτηρίου.  Για το λόγο αυτό,  διενεργήθηκε διαγωνισμός για  την
ανάθεση εκπόνησης μελέτης στατικής επάρκειας η οποία περιελάμβανε τον Στατικό Έλεγχο της υφι-
στάμενης κατασκευής και την Στατική Μελέτη Ενισχύσεων εφόσον ο έλεγχος αποδείκνυε την ανεπάρ-
κεια του κτιρίου.
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Με την α.π. 27912/23-10-2017 (ΑΔΑ: 608ΘΩΗΟ-ΖΧΘ, ΑΔΑΜ: 17SYMV002130110 2017-10-23) σύμβα-
ση η μελέτη ανατέθηκε στο μελετητικό γραφείο ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε. 

Με βάση τα αποτελέσματα των γραμμικών και μη-γραμμικών αναλύσεων και της Επιλογής Στόχων
Επιτελεστικότητας διακρίθηκαν οι παρακάτω πιο κρίσιμες περιοχές: 

 οι μανδύες (i) για την χαμηλή αντοχή τους, (ii) για την ανεπαρκή συνδεσή τους στη διεπι -
φάνεια με τα υφιστάμενα στοιχεία, (iii) για την έλλειψη σύνδεσης στους κόμβους,  

 τα υφιστάμενα περιμετρικά δομικά στοιχεία (στύλοι, δοκοί) για την ενανθράκωση, τη διάβρω-
ση και την απουσία αντισεισμικών λεπτομερειών όπλισης (πχ απουσία περίσφιγξης),  

 οι περιοχές κοντών υποστυλωμάτων.  

 Επίσης, διαπιστώθηκε μή-επιθυμητός τρόπος ταλάντωσης (έλλειψη διαφραγματικής λειτουργί-
ας) καθώς και άλλες ανεπάρκειες μεταλλικών στοιχείων της στέγης.

Κατόπιν τον ανωτέρω, η μελέτη προχώρησε σε πρόβλεψη στατικής ενίσχυσης.

Η μελέτη αυτή, με τίτλο: «Μελέτη στατικής επάρκειας Αθλητικού Κέντρου Δήμου Σύρου – Ερμούπο-
λης  «Δημήτριος  Βικέλας»  -  Κλειστή  Αίθουσα  Α’»  όπως  εγκρίθηκε  από  την  Υπηρεσία  με  το  α.π.
20980/10-10-2018 έγγραφο και παραλήφθηκε από το Δ.Σ. του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης με την
απόφαση 459/2018 (ΑΔΑ: 6ΤΧ8ΩΗΟ-ΙΛΤ) αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και προβλέπε-
ται η υλοποίησή της με το παρόν έργο, προκειμένου ενισχυθεί στατικά το κτίριο. 

Στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου της στατικής ενίσχυσης του κτιρίου, θα ακολουθηθούν οι τε-
χνικές περιγραφές, προδιαγραφές, υπολογισμοί και σχέδια της ανωτέρω μελέτης σε συνδυασμό με τα
τεύχη της Υπηρεσίας. Το τιμολόγιο και προϋπολογισμός μελέτης που περιλαμβάνονται στα τεύχη της
ανωτέρω μελέτης δεν θα ληφθούν υπόψη, αλλά τα αντίστοιχα της Υπηρεσίας.

θα εκτελεσθεί κάθε απαιτούμενη συνοδευτική ή προαπαιτούμενη εργασία. Το κτίριο μετά την στατική
του ενίσχυση θα παραδοθεί ολοκληρωμένο με τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις του σε πλήρη λει -
τουργία και για τον λόγο αυτό στο έργο περιλαμβάνεται και κάθε εργασία για την επανατοποθέτηση ή
αποκατάσταση σε περίπτωση απωλειών των κουφωμάτων, του Η/Μ εξοπλισμού, του δαπέδου του
αθλητικού χώρου και των βοηθητικών του εγκαταστάσεων.

3. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Ο Ανάδοχος θα επισκεφθεί το χώρο του έργου και θα λάβει υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση του
κτιρίου για την σύνταξη του χρονοδιαγράμματός του. Θα λάβει υπόψη επίσης τις μετεωρολογικές συν-
θήκες την εποχή εκτέλεσης του έργου, τους χώρους προσωρινής εναπόθεσης και φύλαξης του εξοπλι-
σμού του κτιρίου, την πρόσβαση οχημάτων και γενικά κάθε συνθήκη η οποία εκτιμάται ότι θα επηρε-
άσει την εξέλιξη του έργου. Σε περίπτωση που χρειάζονται διευκρινήσεις ή και άλλες ενέργειες για την
εξασφάλιση της πρόσβασης, της εναπόθεσης και της φύλαξης των υλικών θα ενημερώσει εγγράφως
την Υπηρεσία πριν την υποβολή του χρονοδιαγράμματος. 

Επίσης θα λάβει υπόψη ότι θα πρέπει να αναλάβει την έκδοση Άδειας Δόμησης για την εκτέλεση του
έργου, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο Τιμολόγιο Μελέτης και για την οποία θα αποζημιωθεί
απολογιστικά.

Θα προχωρήσει επίσης στην τεκμηρίωση των μεταλλικών στοιχείων σε περίπτωση απόκλισης από τα
σχέδια της Γ. Γ. Αθλητισμού που περιλαμβάνονται στο φάκελο του έργου και θα υποβάλει τα αποτε -
λέσματα στην Υπηρεσία, όπως αναλυτικότερα αναφέρεται επίσης στο Τιμολόγιο Μελέτης.

Οι παρακάτω αναφερόμενες εργασίες κρίνονται προαπαιτούμενες για την στατική ενίσχυση του κτιρί-
ου και μπορούν να γίνουν είτε πριν, είτε κατά την διάρκεια και σύμφωνα με την εξέλιξη των εργασιών
της στατικής ενίσχυσης του κτιρίου, υπό την προϋπόθεση πάντα να μην διαταράσσεται η ομαλή και
έντεχνη εξέλιξη του έργου και η ασφάλεια του προσωπικού και τρίτων.

Οι προαπαιτούμενες αυτές εργασίες είναι:

1. Η προσεκτική αποξήλωση, απομάκρυνση και φύλαξη σε χώρο που θα υποδειχθεί όλων των
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων εσωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου, που βρίσκονται
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σε θέσεις τέτοιες που παρεμποδίζουν ή ενδέχεται να υποστούν ζημίες κατά την εξέλιξη των
υπόλοιπων εργασιών. Περιλαμβάνεται η αποξήλωση των φωτιστικών σωμάτων, των μεγαφω-
νικών εγκαταστάσεων, των κλιματιστικών μονάδων και κάθε άλλης εγκατάστασης ή υλικού,
συμπεριλαμβανομένων των καλωδιώσεων. Οι αρχικές θέσεις θα αποτυπωθούν σε σχέδια ή
φωτογραφίες με τρόπο που να είναι σαφής η θέση τους επί του κτιρίου.

2. Η αποξήλωση και απόρριψη των κάθετων και των οριζόντιων υδρορροών του κτιρίου.

3. Η αρίθμηση και αποτύπωση σε σχέδια ή φωτογραφίες όλων των κουφωμάτων του κτιρίου
που βρίσκονται σε θέσεις τέτοιες που εμποδίζουν ή κινδυνεύουν να καταστραφούν από την
εκτέλεση των εργασιών. Θα ακολουθήσει προσεκτική αποξήλωση των κουφωμάτων, είτε εξ
ολοκλήρου είτε σταδιακά κατά την εξέλιξη των εργασιών. Τα κουφώματα θα μεταφερθούν σε
χώρο που θα υποδειχθεί με τρόπο ώστε να μην υφίστανται φθορές και παραμορφώσεις και θα
σκεπασθούν με φύλλα πλαστικού (νάιλον) για την προστασία τους.

4. Θα αποξηλωθεί με μεγάλη προσοχή του ξύλινο δάπεδο (παρκέ) του αθλητικού χώρου με τον
σκελετό του και θα μεταφερθεί επίσης σε χώρο που θα υποδειχθεί και θα αποθηκευθεί με
τρόπο ανάλογο των κουφωμάτων.

5. Θα καλυφθεί και θα προστατευθεί κάθε επιφάνεια και στοιχείο του κτιρίου, το οποίο κατά την
εκτέλεση των εργασιών ενδέχεται να υποστεί βλάβες. 

4. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ.

Η στατική ενίσχυση του κτιρίου θα γίνει με πιστή εφαρμογή των προβλεπόμενων στην «Μελέτη στατι-
κής επάρκειας Αθλητικού Κέντρου Δήμου Σύρου – Ερμούπολης «Δημήτριος Βικέλας» - Κλειστή Αίθου-
σα Α’». 

Κάθε τυχόν ερώτημα ή αμφιβολία, θα υποβάλλεται εγγράφως στην Διευθύνουσα Υπηρεσία, προκει-
μένου να αποστέλλεται στον μελετητή και για το λόγο αυτό θα πρέπει να γίνεται έγκαιρα.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο για τυχόν προσωρινές αντιστηρίξεις του
κτιρίου στις θέσεις των επεμβάσεων για την προστασία των εργαζομένων και τρίτων. 

Η υφιστάμενος μεταλλικός φορέας του κτιρίου, θα συντηρηθεί και θα χρωματισθεί σύμφωνα με τα
συμβατικά τεύχη. Θα γίνει έλεγχος των συνδέσμων και περίσφιξη των κοχλιών.

5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στατικής ενίσχυσης, τον έλεγχο των εργασιών από την Υπηρε-
σία και την διαπίστωση ότι η μελέτη υλοποιήθηκε, ο Ανάδοχος θα πρέπει να αποκαταστήσει το κτίριο
και να το επαναφέρει σε πλήρη λειτουργία.

Συγκεκριμένα:

1. Θα επανατοποθετήσει προσεκτικά και στις ίδιες θέσεις όπου προϋπήρχαν τα κουφώματα του
κτιρίου. Τυχόν μικροδιαφορές που ενδεχομένως προκύψουν λόγω γεωμετρικών μεταβολών εκ
της ενίσχυσης του κτιρίου, θα συμπληρωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας.

2. Προμήθεια και τοποθέτηση νέων οριζόντιων και κάθετων υδρορροών επί της στέγης και κάθε-
τα του κτιρίου.

3. Θα επανατοποθετηθούν όλες οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις εσωτερικά και εξωτερι-
κά του κτιρίου, θα συνδεθούν στα δίκτυα, θα ελεγχθούν και θα παραδοθούν σε πλήρη λει -
τουργία.

4. Θα εφαρμοσθούν νέα επιχρίσματα και θα γίνει χρωματισμός του κτιρίου.

5. Θα τοποθετηθούν νέες πλάκες πεζοδρομίου περιμετρικά του κτιρίου, όπου αυτές αποξηλω-
θούν για την ενίσχυση των θεμελίων.
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6. Θα επανατοποθετηθεί το ξύλινο δάπεδο του αθλητικού χώρου, θα τριφτεί, στοκαριστεί και
βερνικωθεί. Επίσης θα συμπληρωθεί με νέο όπου αυτό παρουσιάζει σοβαρές παραμορφώσεις
και φθορές, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

7. Τέλος,  θα  απομακρυνθεί  κάθε  κάλυψη και  προσωρινή  εγκατάσταση  και  θα  καθαρισθεί  ο
χώρος.

Στο παρόν αναφέρονται συνοπτικά οι απαραίτητες εργασίες, αλλά ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει
κάθε άλλη εργασία μη αναφερόμενη ρητά, που όμως είναι  απαραίτητη για την άρτια, έντεχνη και
ασφαλή ολοκλήρωση του έργου. Ο ανάδοχος σε κάθε φάση του έργου, οφείλει να δίνει στοιχεία από
την εξέλιξη των εργασιών του στην υπηρεσία όταν του ζητείται και να συνεργάζεται με αυτήν σε κάθε
περίπτωση όπου υπάρχει αμφιβολία ή έλλειψη κάποιου στοιχείου.

Το έργο δεν θα θεωρηθεί ολοκληρωμένο, πριν την υποβολή στην Υπηρεσία όλων των σχεδίων «ΟΠΩΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗΚΕ» όπου θα περιλαμβάνονται ο τύπος και οι προδιαγραφές των υλικών που χρησιμο-
ποιήθηκαν ανά θέση για την στατική ενίσχυση του κτιρίου.

Ο Συντάξας

Μάρκος Μαραγκός
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Διακοδημητρίου Δαυίδ
Πολιτικός Μηχανικός
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