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ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ    ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΑΨΑΛΗ (ΔΚ ΙΤΕΑΣ) 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2022 (Επικ 33/17) 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Περιγραφή Οικοπέδου 
Σε οικόπεδο  έκτασης 1872.24 m², στη βορειοδυτική πλευρά της Ιτέας, που 

προέκυψε κατόπιν ρυμοτόμησης εκπονείται μελέτη επισκευής – συντήρησης του 
υπάρχοντος κτιρίου του Πρώην Εκπαιδευτηρίου Καψάλη και μελέτη του περιβάλλοντα 
χώρου. Η πρόταση  δημιουργεί  ένα κτιριακό σύνολο  που  περιλαμβάνει μια αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων, τρεις αίθουσες διδασκαλίας και τους απαραίτητους βοηθητικούς 
χώρους.  

 
Περιγραφή Υπάρχοντος Κτιρίου 
Βασικούς όγκους αποτελούν δύο διαχωρισμένες πτέρυγες αιθουσών με διάδρομο 

που σχηματίζουν μεταξύ τους  διάταξη Τ. Η πιο μακριά πτέρυγα των τεσσάρων (4) 
αιθουσών εκτείνεται στον άξονα Ανατολής - Δύσης και στο βορεινό τμήμα βρίσκεται 
πατάρι. Στο δεύτερο όγκο του άξονα Βορρά- Νότου ισοκατανέμονται τρεις αίθουσες 
διδασκαλίας. Ανάμεσα στα δύο τμήματα παρεμβάλλεται επίμηκες διώροφο τμήμα κτιρίου 
που περιλαμβάνει το κεντρικό κλιμακοστάσιο με απόληξη  στο δώμα, και στην 
προέκταση του οποίου υπάρχει ημιυπαίθριος χώρος.  

Πρόκειται για  κτιριακό σύνολο σύμμεικτης κατασκευής που έχει προκύψει από 
σταδιακές επεμβάσεις. Ισχυρότερο στοιχείο αποτελεί η περιμετρική εμφανής λίθινη 
τοιχοποιία, μέσα στην οποία  σε μεταγενέστερη φάση έχουν κατασκευαστεί 
υποστυλώματα  και δοκοί. Οι μεταγενέστερες προσθήκες είναι κατασκευές από 
τσιμεντόλιθο ή τούβλο και μεταλλικά φύλλα στέγης. Τα δύο κλιμακοστάσια είναι 
κατασκευασμένα από οπλισμένο σκυρόδεμα. Τα κουφώματα είναι είτε ξύλινα είτε 
μεταλλικά, και στις δύο περιπτώσεις όμως είναι σχεδόν κατεστραμμένα. 

 
Αποξηλώσεις - Επεμβάσεις στο Υπάρχον Κτίριο Νέες Κατασκευές - Προσθήκες 
Καθαιρούνται όλες οι μεταγενέστερες προσθήκες. Στην πτέρυγα των 4 αιθουσών 

καταργείται το πατάρι και γίνεται προσθήκη καθ’ύψος, μεταλλικής κατασκευής. Στις 2 
απολήξεις του παρεμβάλλοντα χώρου τοποθετούνται δύο όγκοι - προσθήκες 
κατ’επέκταση συμβατικής κατασκευής που παραλαμβάνουν και σηματοδοτούν τους 
χώρους εισόδου, υποδοχής και κατακόρυφης κίνησης.  
 

Περιγραφή Πρότασης 
Η πραγματοποιημένη δόμηση  μετά την μελέτη  είναι 793,69 τ.μ.  
Παραμένουν ως βασικοί άξονες κίνησης οι δύο διάδρομοι κυκλοφορίας. 
Στο βορεινό τμήμα του ενδιάμεσου χώρου τοποθετείται διώροφη προσθήκη όπου 

στο  ισόγειο παραλαμβάνεται  η είσοδος,  πληροφορίες,  το  κλιμακοστάσιο προς τον 
όροφο,  οι  χώροι υγιεινής, ενώ στον όροφο χωροθετούνται τα γραφεία  καθώς και 
βοηθητικοί χώροι, ενώ υπάρχει πρόσβαση στο δώμα. Στο νότιο τμήμα του η προσθήκη 
είναι ισόγεια και σηματοδοτεί την επικοινωνία με το νότιο προαύλειο χώρο. 

Στο σκέλος των 4 αιθουσών  οι τρεις μονάδες δίνουν τη θέση τους σε αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων – θεατράκι κλιμακωτής διάταξης με δυναμικό 135  θεατές. Η 



2 
  

τέταρτη αίθουσα παραμένει ως έχει και λαμβάνει διπλή χρήση, ως αυτόνομη αίθουσα, 
αλλά και ως χώρος εκτόνωσης και έκθεσης συνδυαστικά με την αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων. Κατά μήκος της πτέρυγας στην πλευρά του διαδρόμου ημιυπαίθρια στοά με 
ελαφρά στέγαση. 

 Στο σκέλος των 3 αιθουσών στον άξονα Β-Ν παραχωρείται τμήμα στη βορεινή 
πλευρά για κατασκευή λεβητοστασίου και μικρού κυλικείου. Ο εναπομείναν χώρος 
ανακατανέμεται σε δύο ίσες ανακαινισμένες αίθουσες διδασκαλίας.  

 
Μελέτη Περιβάλλοντος Χώρου 
 Ο περιβάλλων χώρος έχει - λόγω της θέσης του κτιρίου  στο οικόπεδο-  κατατμηθεί 

σε 2 τμήματα. Το βόρειο τμήμα είναι αυτό της εισόδου, το οποίο περιλαμβάνει  χώρο 
συγκέντρωσης – εκτόνωσης-  και χώρο δραστηριοτήτων  της αίθουσας πολλαπλών,  με  
λίγες κερκίδες. 

Το υπόλοιπο τμήμα του περιβάλλοντος αποτελείται από  ενότητα -  αύλειο χώρο  
συγκέντρωσης – εκτόνωσης. Έχει γίνει πρόβλεψη για  σημαντική περιμετρική φύτευση.  

 
Μελέτη Προσβασιμότητας ΑμεΑ 

Ο χαρακτήρας που επιλέχθηκε να αποδοθεί στον πολυχώρο του Καψαλείου είναι ένα 
ανοικτό κτίριο εκπαιδευτικού χαρακτήρα που απευθύνεται σε όλους και με το σχεδιασμό 
του τους προσκαλεί. Τη διαδικασία ευνόησε το οικόπεδο, που είναι σχετικά ομαλό σε 
κλίση. Για την κύρια είσοδο του κτιρίου ακολουθούν δύο ήπιες και σύντομες ράμπες. Η 
περιήγηση περιμετρικά του κτιρίου είναι εφικτή από αναπηρικό αμαξίδιο, καθώς οι 
κλίσεις που παραλαμβάνονται είναι οι ελάχιστες των ρύσεων. Οι δύο κύριοι προαύλιοι 
χώροι είναι φυσικά ισόπεδοι. Στο εσωτερικό του κτιρίου όλες οι χρήσεις που 
προορίζονται για εκπαίδευση και πνευματική καλλιέργεια έχουν συγκεντρωθεί στο 
ισόγειο, εντός του οποίου οι προσβάσεις είναι ανεμπόδιστες, με φαρδείς και ισόπεδους 
διαδρόμους. Σε εμφανές σημείο έχει τοποθετηθεί χώρος wc, που περιλαμβάνει wc αμέα. 
Υπάρχει δυνατότητα  τοποθέτησης ανελκυστήρα ΑΜΕΑ .  

Προυπολογισμός  

Έχουν κοστολογηθεί όλες οι οικοδομικές εργασίες , οι η-μ εργασίες , ο ακουστικός και 
προβολικός εξοπλισμός της Αίθουσας .  

Άμφισσα 13/01/2022 
Οι συντάξαντες 

 
 
 

Χρήστος Κόκκινος 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

 
 
 

Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε. 
Ειδικός Συνεργάτης Δ. Δελφών 
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