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ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ - ΧΩΡΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Η μελέτη συντάχθηκε σύμφω να με το Π.Δ. 41/2018 "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ" (ΦΕΚ 80/Α/7-5-2018), 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ’ και ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ’ (Άρθρο 3)

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΕΡΓΟ :
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Κανονισμός Πυροπροστασίας Κ τιρ ίω ν ΠΔ 

41/80Α/7-5-2018
Συνημενα αρχ ιτεκτονικα σχεδια

Χ Ρ Η ΣΗ : ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ - ΧΩΡΟΣ 
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

ΠΟΛΗ : ΤΡΙΚΑΛΑ
ΟΔΟΣ : ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ - ΚΙΛΕΛΕΡ, ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΚΑΡΥΕΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ :
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :
Η ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ : ΣΩΚΡΑΤΗ ΜΑΡΚΟ MSc ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

Η χρήση Χώροι συνάθροισης κοινού δεν διαθέτει πληρότητα σύμφωνα με τον πίνακα 2 παράγραφος 4.2.2, επομένως 
εξετάζεται σύμφωνα με τη συγγενέστερη χρήση Εκπαίδευση.

2.1. Φ ορητο ί π υροσβεστήρες ξηρής σκόνης ή βάσης νερού
Σύμφωνα με την παράγραφο 3.6.1 του άρθρου 3 των ειδικών διατάξεων επιβάλλεται η τοποθέτηση ενός (1) πυροσβεστήρα 
ανά 100 τ.μ. μικτής επιφάνειας.
Ανεξάρτητα από τους υπολογισμούς, ο ελάχιστος αριθμός πυροσβεστήρων δεν πρέπει να είναι μικρότερος των δύο (2). 
θα τοποθετηθούν 5 πυροσβεστήρες ( 4 ξηράς σκόνης και 1 CO2)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Κ.Υ.Α 17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218/Β/1-9-2005), κατά τη διαδικασία σήμανσης των πυροσβεστήρων 
στην περίπτωση που πραγματοποιείται ανανέωση και αντικατάσταση του κατασβεστικού υλικού θα τοποθετείται αυτοκόλλητη, 
ανεξήτηλη και ευανάγνωστη ετικέττα επί του πυροσβεστήρα που θα αναγράφει τα πλήρη στοιχεία της αναγνωρισμένης εταιρίας 
που πραγματοποίησε την αντικατάσταση καθώς και το έτος που έγινε η εργασία αυτή. Η ετικέττα αυτή θα έχει διαφορετικό χρώμα 
ανά έτος, ανάλογα με το ψηφίο λήξης του έτους ως εξής: Άσπρο για τα λήγοντα σε 0, Κίτρινο για τα λήγοντα σε 1, Πορτοκαλί για τα 
λήγοντα σε 2, Καφέ για τα λήγοντα σε 3, Πράσινο για τα λήγοντα σε 4, Μπλέ για τα λήγοντα σε 5, Μώβ για τα λήγοντα σε 6, Γκρί 
για τα λήγοντα σε 7, Βυσσινί για τα λήγοντα σε 8, Μαύρο για τα λήγοντα σε 9.

2.2. Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού.
Σύμφωνα με την παράγραφο 4.6.2 του άρθρου 4, Κεφάλαιο Β’ ‘Ειδικές Διατάξεις’ (Π.Δ. 41/2018 "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ" (ΦΕΚ 80/Α/7-5-2018)) δεν απαιτείται η τοποθέτηση χειροκίνητου συστήματος συναγερμού, 
γιατί ο θεωρητικος πληθυσμός δεν είναι πάνω από 50 άτομα.

2.3 Πυρανίχνευση
Σύμφωνα με την παράγραφο 4.6.3 του άρθρου 4, Κεφάλαιο Β’ ‘Ειδικές Διατάξεις’ (Π.Δ. 41/2018 "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ" (ΦΕΚ 80/Α/7-5-2018)) δεν απαιτείται η τοποθέτηση αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης, 
διότι είτε ο χώρος δεν φιλοξενεί παδιά κάτων των 6 ετών ή άτομα με ειδικές ανάγκες, είτε δεν αποτελείται από 4 ή 
περισσότερους ορόφους και δε διαθέτει χώρους όπως εργαστήρια φυσικής-χημείας, αίθουσες Η/Υ, αίθουσες αρχείων και 
βιβλιοθηκών
Λόγω ύπαρξης επικίνδυνων χώρων κατηγορίας Α, πρέπει να εγκατασταθεί αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης στους 
επικίνδυνους χώρους κατηγορίας Α, σύμφωνα με την παράγραφο 7.7.2 ΦΕΚ 41/2018.
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2.4 Μ όνιμο υδροδοτικό π υροσβεστικό δ ίκτυο -  Απλό υδροδοτικό πυροσβεστικό  δίκτυο.

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.6.4 του άρθρου 4, Κεφάλαιο Β’ ‘Ειδικές Διατάξεις’ (Π.Δ. 41/2018 "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ" (ΦΕΚ 80/Α/7-5-2018)) δεν απαιτείται η τοποθέτηση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού 
δικτύου, γιατί το κτίριο δεν αποτελείται από 4 και περισσότεορυς ορόφους με εμβαδό τουλάχιστον 2.000 τ.μ., ούτε το εμβαδό 
είναι τουλάχιστον 2.000 τ.μ.
Εκπαιδευτήρια που δεν υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου υποχρεούνται στην 
εγκατάσταση απλού υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου (πυροσβεστικό ερμάριο).

2.5 Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης.

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.6.5 του άρθρου 4 Κεφάλαιο Β’ ‘Ειδικές Διατάξεις’ (Π.Δ. 41/2018 "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ" (ΦΕΚ 80/Α/7-5-2018)) δεν επιβάλλεται η τοποθέτηση αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης με 
νερό (καταιονισμού ύδατος) γιατί δεν πρόκειται για εκπαιδευτήρια ύψους άνω των 23 μ.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ ΧΩΡΟΙ

Χρήση Κατηγορία Χώρος Σύστημα
καταιονισμού

Εμβαδό (m2) Όγκος (m3)

Γενικές
απαιτήσεις

Α Αποθήκη - 
Υδροστάσιο

ΟΧΙ 18.53 144.54

.................................. 20....

Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Σωκράτης Μάρκος

MSc Μηχανολόγος Μηχανικός
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Που συντάχθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων Π.Δ. 41/2018 (ΦΕΚ 80/Α/7-5-2018), τους 
σχετικούς κανονισμούς του ΕΛΟΤ και βασίζεται στα συνημμένα Αρχιτεκτονικά σχέδια από τον ΣΩΚΡΑΤΗ ΜΑΡΚΟ MSc 
ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΕΡΓΟ :
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων ΠΔ 

41/80Α/7-5-2018
Συνημενα αρχιτεκτονικα σχεδια

ΧΡΗΣΗ : ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ - ΧΩΡΟΣ 
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΑ

ΠΟΛΗ : ΤΡΙΚΑΛΑ
ΟΔΟΣ : ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ - ΚΙΛΕΛΕΡ, ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΚΑΡΥΕΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ :
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :
Η ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ : ΣΩΚΡΑΤΗ ΜΑΡΚΟ MSc ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

Α.ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

1.Αριθμός ορόφω ν κτίσματος : .....................................................[ 1 ]

2.Συνολική επ ιφάνεια  του κτιρ ίου (μ ικτό εμβ.) : ...................... [ 356.81 ] m Ονομασία Οδού & Αριθμός

Έξοδος(1): Όροφος : ΙΣΟΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ πλάτους 4.00 m.
Έξοδος(2): Όροφος : ΙΣΟΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ πλάτους 1.00 m.
Έξοδος(3):
Έξοδος(4):

Κλιμακοστάσιο ή ανελκυστήρας για πρόσβαση πυροσβεστών (Ναι/Όχι) ............. [ ΟΧΙ ]

8.Φ ωτισμός ασφαλείας (Ναι/Όχι) [ΝΑΙ]

Σύμφωνα με την παραγρ.3.4., του Κεφ.Β των Ειδικών διατάξεων, σε χώρους συνάθροισης κοινού:
Επιβάλλεται η εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας των οδεύσεων διαφυγής και των εξόδων κινδύνου.
Ο φωτισμός ασφαλείας σε στεγασμένα ή/και σε υπαίθρια κέντρα διασκέδασης, θέατρα και κινηματογράφους, πρέπει 
κατ’ελάχιστον να είναι φωτεινότητας 2 lux στους χώρους ανοιχτής περιοχής και 5 lux στις οδεύσεις διαφυγής. Κατά τα 
λοιπά ισχύουν οι απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 1838.
Επιβάλλεται η σήμανση ασφαλείας των οδεύσεων διαφυγής, εξόδων κινδύνου και του πυροσβεστικού υλικού/ εξοπλισμού. 
Επιβάλλεται η ανάρτηση σχεδιαγραμμάτων διαφυγής σε χώρους συνάθροισης κοινού που η κύρια χρήση τους 
αναπτύσσεται σε 4 ή περισσότερους ορόφους.
Τα φωτιστικά ασφαλείας και τα φωτιστικά σήμανσης κατεύθυνσης εγκαθίστανται υποχρεωτικά, ανεξαρτήτως ύπαρξης 
εφεδρικής πηγής ενέργειας.
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9.Γειτνίαση

Γειτονικός Χώρος της επιχείρησης

Ανατολικά ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ
Δυτικά ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ
Βόρεια ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ
Νότια ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ
Υπερκείμενος Όροφος
Υποκείμενος Όροφος

10.Οδός Προσπέλασης Πυρ/κών οχημάτω ν στις εγκαταστάσεις της επ ιχείρησης :
ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΥΕΣ)

11.Υδροστόμια:

1) Οδός
2) Οδός

12.Θέση Ηλ.πίνακα: ΒΛΕΠΕ ΣΧΕΔΙΟ

13.Χρήση Υγραερίου (Ν α ι/Ό χ ι)........ [οχι] Π οσότητα ........................ [ ] It

14.Χρήση Φωταερίου (Ν α ι/Ό χ ι)........ [ οχι ]

Β.ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1.Προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας:
Για την απομείωση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς και ταχείας εξάπλωσης αυτής, πρέπει να τηρούνται ορισμένα 

μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας. Τα μέτρα αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην παραγρ. 7.4.1, του Κεφαλαίου Α των 
Γενικών Διατάξεων. Επιπροσθέτως υπάρχουν και ορισμένες μη επιτρεπόμενες ενέργειες που παρουσιάζονται στην 
παραγρ. 7.4.2 του Κεφαλαίου Α των Γενικών Διατάξεων, προκειμένου είτε να αποφευχθεί η εκδήλωση πυρκαγιάς, αλλά 
και για να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη προστασία του κοινού σε περίπτωση φωτιάς.
Ειδικά, για τα κτίρια συνάθροισης κοινού, δεν προβλέπονται επιπλέον προληπτικά μέτρα και μη επιτρεπόμενες ενέργειες.

Aυτόματο Σύστημα Π υρανίχνευσης (Ναι/Όχι).............................................. ......... [ ΝΑΙ ]
Περιοχή που καλύπτει: ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α

Σύστημα Χ ειροκίνητης Α ναγγελίας Πυρκαγιάς (Ναι/Οχι)............................. ........ [ ΟΧΙ ]

2.Κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας:

Αυτόματο Σύστημα Καταιονισμού (Ναι/Όχι) [ΟΧΙ] (Τύπος Καταιον.ΥΓΡΟΥ ΤΥΠΟΥ) [ ]
(Τύπος Καταιον.ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ) [ ]

Αυτόματο σύστημα κατα ιονισμού με παροχή από το δ ίκτυο πόλης(Ναι/Ό χι) [
Μ όνιμο Υδροδοτικό Πυρ/κό Δ ίκτυο  (Ναί/Όχι)... [ ΟΧΙ ]
Κατηγορία Ι / ΙΙ / ΙΙΙ [ ]

(Δίκτυο Πόλης) [ ]
Παροχή Ύδατος : (Αντλητικό Συγκρότημα) [ ]

Αριθμός πυρ/κών φωλεών:... [ ]

Απλό Υδροδοτικό Πυρ/κό Δ ίκτυο  (Ναι/Όχι) [ΝΑΙ]
Αριθμός πυρ/κών ερμαρίων: . [ 2 ]

Αριθ. : 
Αριθ. :
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Πυροσβεστήρες και λοιπά μέσα

Α/Α Είδος 
πυροσβεστήρα 

ή μέσου

Δ ιεθνές
Σύμβολο

Ποσό
τητα

Τρόπος
λειτουργίας

Χρόνος
επιθεώρ

Παρατηρήσεις

1 Ξηρής σκόνης 
φορητός 6 χλγ P

4 Εκτόξευση με 
πίεση αδρανούς 

αερίου

ανά
12μηνον

3 ΣΤΗΝ 
ΑΙΘΟΥΣΑ 
1 ΣΤΟ 

ΥΔΡΟΣΤΑΣΙΟ
2 Ξηρής σκόνης 

φορητός 12 χλγ
P Εκτόξευση με 

πίεση αδρανούς 
αερίου

ανά
12μηνον

3 Ξηρής σκόνης 
τροχήλατος 25 

χλγ

P Εκτόξευση με 
πίεση αδρανούς 

αερίου

ανά
12μηνον

4 Ξηρής σκόνης 
τροχήλατος 50 

χλγ

P Εκτόξευση με 
πίεση αδρανούς 

αερίου

ανά
12μηνον

5 Ξηρής σκόνης 
οροφής 6 χλγ

P Εκτόξευση με 
πίεση αδρανούς 

αερίου

ανά
12μηνον

6 Ξηρής σκόνης 
οροφής 12 χλγ

P Εκτόξευση με 
πίεση σδρανούς 

αερίου

ανά
12μηνον

7 Διοξειδίου 
άνθρακα φορητός 

5 χλγ

C 1 Εκτόξευση, 
εκτόνωση αερίου 

και χιόνος

ανά
6μηνον

ΣΤΟ
ΥΔΡΟΣΤΑΣΙΟ

8 Διοξειδίου 
άνθρακα φορητός 

12 χλγ

C Εκτόξευση, 
εκτόνωση αερίου 

και χιόνος

ανά
6μηνον

9 Διοξειδίου 
άνθρακα οροφής 5 

χλγ

C Εκτόξευση, 
εκτόνωση αερίου 

και χιόνος

ανά
6μηνον

10 Διοξειδίου 
άνθρακα οροφής 

12 χλγ

C Εκτόξευση, 
εκτόνωση αερίου 

και χιόνος

ανά
6μηνον

11 Αφρού μηχανικού 
φορητός 10 

λίτρων

WF Εκτόξευση με 
πίεση αδρανούς 

αερίου

ανά
6μηνον

12 Αναπνευστικές
συσκευές
κλειστού

κυκλώματος
οξυγόνου

13 Αναπνευστικές
συσκευές
ανοικτού
κυκλώματος
πεπιεσμένου

αέρος
14 Ατομικές 

προσωπίδες με 
φίλτρο

15 Στολές αμιάντου 
προσέγγισης

16 Στολές αμιάντου 
διέλευσης

17 Στολές αμμωνίας
18 Φτυάρια
19 Σκαπάνες
20 Σκεπάρνία
21 Λοστοί διάρρηξης
22 Προστατευτικά

κράνη
23 Κουβέρτες

διάσωσης
δυσφλεκτες

24 Ηλεκτρικοί φανοί 
χειρός

Συμπληρώνεται και από τυχόν επιπλέον υλικά που δεν αναφέρονται στον πίνακα.
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Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Κ.Υ.Α 17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218/Β/1-9-2005), κατά τη διαδικασία σήμανσης των 
πυροσβεστήρων στην περίπτωση που πραγματοποιείται ανανέωση και αντικατάσταση του κατασβεστικού υλικού 
θα τοποθετείται αυτοκόλλητη, ανεξήτηλη και ευανάγνωστη ετικέττα επί του πυροσβεστήρα που θα αναγράφει τα 
πλήρη στοιχεία της αναγνωρισμένης εταιρίας που πραγματοποίησε την αντικατάσταση καθώς και το έτος που έγινε 
η εργασία αυτή. Η ετικέττα αυτή θα έχει διαφορετικό χρώμα ανά έτος, ανάλογα με το ψηφίο λήξης του έτους ως 
εξής: Άσπρο για τα λήγοντα σε 0, Κίτρινο για τα λήγοντα σε 1, Πορτοκαλί για τα λήγοντα σε 2, Καφέ για τα λήγοντα 
σε 3, Πράσινο για τα λήγοντα σε 4, Μπλέ για τα λήγοντα σε 5, Μώβ για τα λήγοντα σε 6, Γκρί για τα λήγοντα σε 7, 
Βυσσινί για τα λήγοντα σε 8, Μαύρο για τα λήγοντα σε 9.

Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

Η χρήση Χώροι συνάθροισης κοινού δεν διαθέτει πληρότητα σύμφωνα με τον πίνακα 2 παράγραφος 4.2.2, επομένως 
εξετάζεται σύμφωνα με τη συγγενέστερη χρήση Εκπαίδευση.

2.1. Φ ορητο ί π υροσβεστήρες ξηρής σκόνης ή βάσης νερού
Σύμφωνα με την παράγραφο 3.6.1 του άρθρου 3 των ειδικών διατάξεων επιβάλλεται η τοποθέτηση ενός (1) πυροσβεστήρα 
ανά 100 τ.μ. μικτής επιφάνειας.
Ανεξάρτητα από τους υπολογισμούς, ο ελάχιστος αριθμός πυροσβεστήρων δεν πρέπει να είναι μικρότερος των δύο (2). 
Επομένως, θα τοποθετηθούν 5 πυροσβεστήρες

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Κ.Υ.Α 17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218/Β/1-9-2005), κατά τη διαδικασία σήμανσης των πυροσβεστήρων 
στην περίπτωση που πραγματοποιείται ανανέωση και αντικατάσταση του κατασβεστικού υλικού θα τοποθετείται αυτοκόλλητη, 
ανεξήτηλη και ευανάγνωστη ετικέττα επί του πυροσβεστήρα που θα αναγράφει τα πλήρη στοιχεία της αναγνωρισμένης εταιρίας 
που πραγματοποίησε την αντικατάσταση καθώς και το έτος που έγινε η εργασία αυτή. Η ετικέττα αυτή θα έχει διαφορετικό χρώμα 
ανά έτος, ανάλογα με το ψηφίο λήξης του έτους ως εξής: Άσπρο για τα λήγοντα σε 0, Κίτρινο για τα λήγοντα σε 1, Πορτοκαλί για τα 
λήγοντα σε 2, Καφέ για τα λήγοντα σε 3, Πράσινο για τα λήγοντα σε 4, Μπλέ για τα λήγοντα σε 5, Μώβ για τα λήγοντα σε 6, Γκρί 
για τα λήγοντα σε 7, Βυσσινί για τα λήγοντα σε 8, Μαύρο για τα λήγοντα σε 9.

2.2. Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού.

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.6.2 του άρθρου 4, Κεφάλαιο Β’ ‘Ειδικές Διατάξεις’ (Π.Δ. 41/2018 "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ" (ΦΕΚ 80/Α/7-5-2018)) απαιτείται η τοποθέτηση χειροκίνητου συστήματος συναγερμού, γιατί ο 
θεωρητικος πληθυσμός είναι πάνω από 50 άτομα.

2.3 Πυρανίχνευση

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.6.3 του άρθρου 4, Κεφάλαιο Β’ ‘Ειδικές Διατάξεις’ (Π.Δ. 41/2018 "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ" (ΦΕΚ 80/Α/7-5-2018)) δεν απαιτείται η τοποθέτηση αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης, 
διότι είτε ο χώρος δεν φιλοξενεί παδιά κάτων των 6 ετών ή άτομα με ειδικές ανάγκες, είτε δεν αποτελείται από 4 ή 
περισσότερους ορόφους και δε διαθέτει χώρους όπως εργαστήρια φυσικής-χημείας, αίθουσες Η/Υ, αίθουσες αρχείων και 
βιβλιοθηκών
Λόγω ύπαρξης επικίνδυνων χώρων κατηγορίας Α, πρέπει να εγκατασταθεί αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης στους 
επικίνδυνους χώρους κατηγορίας Α, σύμφωνα με την παράγραφο 7.7.2 ΦΕΚ 41/2018.

2.4 Μ όνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό  δ ίκτυο -  Απλό υδροδοτικό πυροσβεστικό  δίκτυο.

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.6.4 του άρθρου 4, Κεφάλαιο Β’ ‘Ειδικές Διατάξεις’ (Π.Δ. 41/2018 "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ" (ΦΕΚ 80/Α/7-5-2018)) δεν απαιτείται η τοποθέτηση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού 
δικτύου, γιατί το κτίριο δεν αποτελείται από 4 και περισσότεορυς ορόφους με εμβαδό τουλάχιστον 2.000 τ.μ., ούτε το εμβαδό 
είναι τουλάχιστον 2.000 τ.μ.
Εκπαιδευτήρια που δεν υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου υποχρεούνται στην 
εγκατάσταση απλού υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου (πυροσβεστικό ερμάριο).
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2.5 Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης.

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.6.5 του άρθρου 4 Κεφάλαιο Β’ ‘Ειδικές Διατάξεις’ (Π.Δ. 41/2018 "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ" (ΦΕΚ 80/Α/7-5-2018)) δεν επιβάλλεται η τοποθέτηση αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης με 
νερό (καταιονισμού ύδατος) γιατί δεν πρόκειται για εκπαιδευτήρια ύψους άνω των 23 μ.

Δ.ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ.

Α/Α Δευτερεύουσα χρήση Αριθμ. χώρων

Ο Συντάκτης

ΙΟΥΝΙΟΣ 2021 
Σωκράτης Μάρκος 

MSc Μηχανολόγος Μηχανικός

ΘΕΟΔΏΡΑ ΣΑΡΓΙΩΤΗ 
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

........................................20 ......

ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ -7-



ΟΨΗ 2

+-
2.27 1.00 2.00 1.00 ι 0.50 ι

14.55
1.00 . 0.50 1.00 2.00 1.00 2.27

+
+

i
m

ΠΥΡΟ ilAMBPEMA 60mm - Εμβαδου 352,38τ.μ.

ΟΨΗ 1

/■ \
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΠΥΡΑΝ ΙΧΝΕΥΤΗΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥθΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ

ΠΥΡΑΝ ΙΧΝΕΥΤΗΣ ΦΩΤΟΗΑΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΠΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

Α.Υ. ΑΠΛΟ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

1ι
EXIT 

η ΕΞΟΖΙΟΣ
ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΞΟΔΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

< -
ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ και 
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝ 1838

ΜΠΟΥΤΟΝ ΣΕΙΡΗΝΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Ο i
C02
6kg

3 0 i
PA
6kg

3
ΦΟΡΗΤΟΣ PA ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 21A-113B-C 

ΦΟΡΗΤΟΣ "C02" 6kgr ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 55B-C

C0
6kg

ΟΡΟΦΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ "ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ" 12kgr

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΜΒΑΔΩΝ

Ε = 14,54*24,54 = 356,81 μ2
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Εστέγης = 15,14*25,14 = 380,62 μ2 
Εστ. εξώστη = 8,43*2,50 = 21,08 μ2

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΦΑΑ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ:

ΚΑΡΥΕΣ ΤΡΙΚΑΛΑ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:
1. ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΤΣΙΡΑ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ
2. ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΜΗΧ. ΜΗΧ/ΚΟΣ
3. ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΑΡΠΩΤΗ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΗΠΡΟΙΣΤ. Τ.Μ.Κ. Η ΠΡΟΙΣΤ. Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.

ΠΑΝ. ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΑΡΠΩΤΗ
ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ



ΟΨΗ 1
Απόσταση τοίχου από τα όρια του οικοπέδου ή άλλο κτίριο: > 10 μ 
Πυραντίσταση εξωτερικον τοίχου ΧΩΡΙΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Εξωτερική επένδυση:
D-s2,d2 

Ποσοστό Ανοιγμάτων Πλευράς:
•  Επιφάνεια Ανοιγμάτων 3,20X1,00X2+4X3,2 = 6,4+12,8 = 19,2 m2

•  Επιφάνεια Πλευράς: 6,55X14,54+[(14,54+7,67)χ1,20]/2 = 95,23+13,32 = 108,55 τ.μ.
• Ποσοστό Ανοιγμάτων: 17,68% <80% (επιτρεπόμενο)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

Τ) Ανεπίχριστο επεξεργασμένο Μπετόν

5) θερμομονωτικό Πάνελ επένδυσης πλευρικών όψεων

Έγχρωμο Θερμομονωτικό Πάνελ επένδυσης 
πλευρικών όψεων_____________________

(4) Θερμομονωτικό Πάνελ επένδυσης οροφής

2) Κούφωμα αλουμινίου

7 Έγχρωμη Λαμαρίνα

/ - 14.54

ΟΨΗ 1
- ν

ΟΨΗ 2
Απόσταση τοίχου από τα όρια του οικοπέδου ή άλλο κτίριο: > 10 μ 
Πυραντίσταση εξωτερικον τοίχου ΧΩΡΙΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Εξωτερική επένδυση 
D-s2,d2 

Ποσοστό Ανοιγμάτων Πλευράς:
•  Επιφάνεια Ανοιγμάτων 1,00X1,00X4 + 1X2,2 = 4+2,2 = 6,2 m2

•  Επιφάνεια Πλευράς: 6,55Χ14,54+[(14,54+7,67)χ1,20]/2 = 95,23+13,32 = 108,55 τ.μ.
•  Ποσοστό Ανοιγμάτων: 5,70% < 80% (επιτρεπόμενο)
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ΟΨΗ 4-
Απόσταση τοίχου από τα όρια του οικοπέδου ή άλλο κτίριο! > 10 μ 
Πυραντίσταση εξωτερικον τοίχου ΧΩΡΙΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Εξωτερική επένδυση 
D -s2 ,d 2  

Ποσοστό Ανοιγμάτων Πλευράς
•  Επιφάνεια Ανοιγμάτων 1Χ1Χ4+2.2Χ3Χ3+2Χ1Χ2 = 4+19,8+4 = 27,8 m2

• Επιφάνεια Πλευράς: 6,00X24,54 = 147.24 τ.μ.
• Ποσοστό Ανοιγμάτων: 18,88% <80% (επιτρεπόμενο)

+7.78 +7.78

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

ι Ανεπίχριστο επεξεργασμένο Μπετόν

; 2) θερμομονωτικό Πάνελ επένδυσης πλευρικών όψεων

Έγχρωμο Θερμομονωτικό Πάνελ επένδυσης 
πλευρικών όψεων_____________________

3) Θερμομονωτικό Πάνελ επένδυσης οροφής

2) Κούφωμα αλουμινίου

5) Εξώθυρα αλουμινίου

/ Έγχρωμη Λαμαρίνα

ΟΨΗ 4

+7.78 +7.78

ΟΨΗ Β
Απόσταση τοίχου από τα όρια του οικοπέδου ή άλλο κτίριο: > 10 μ 
Πυραντίσταση εξωτερικον τοίχου ΧΩΡΙΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Εξωτερική επένδυση 
D -s2 ,d 2  

Ποσοστό Ανοιγμάτων Πλευράς
•  Επιφάνεια Ανοιγμάτων 1Χ1Χ4+2.2Χ3Χ3+2Χ1Χ2 = 4+19,8+4 = 27,8 m2

• Επιφάνεια Πλευράς: 6,00X24,54 = 147.24 τ.μ.
• Ποσοστό Ανοιγμάτων: 18,88% <80% (επιτρεπόμενο)

ΟΨΗ 3
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Χρήση Κτιρίου : ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ - ΧΩΡΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
: ΜΕ ΟΡΓΑΝΑ 

Διεύθυνση : ΤΡΙΚΑΛΑ
: ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ - ΚΙΛΕΛΕΡ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΥΕΣ 

Ιδιοκτήτης : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Σωκράτης Μάρκος 
MSc Μηχανολόγος Μηχανικός

Θεοδώρα Σαργιώτη 
Πολιτικός Μηχανικός
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ - ΧΩΡΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

1. Γενικά

Η μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με το Π.Δ. 41/2018 "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ" (ΦΕΚ 80/Α/7-5-2018), 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' και ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β', άρθρο 4.

ΕΡΓΟ :
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Κανονισμός Πυροπροστασίας Κ τιρ ίω ν ΠΔ 

41/80Α/7-5-2018
Συνημενα αρχ ιτεκτονικα σχεδια

Χ Ρ Η ΣΗ : ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ - ΧΩΡΟΣ 
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

ΠΟΛΗ : ΤΡΙΚΑΛΑ
ΟΔΟΣ : ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ - ΚΙΛΕΛΕΡ, ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΚΑΡΥΕΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ :
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :
Η ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ : ΣΩΚΡΑΤΗ ΜΑΡΚΟ MSc ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

1.1 Γενική Ο ικοδομική Περιγραφή

ΜΙΑ ΧΡΗΣΗ
ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 
ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ 
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ

ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ 
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΥΡΑΝΤΟΧΑ

Κύρια Χρήση:
Συμπληρωματικές χρήσεις:
Εμπλεκόμενες χρήσεις:
Χρήσεις διαχωρισμένες πυράντοχα:
Έλεγχος πληρότητας: Χώρος Συνάθρ. Κοινου με πληθυσμό 1 <50 (χωρίς πληρ.) 
(Αν χώροι συνάθροισης, εκπαίδευση, προσωρινής διαμονής ή στάθμευσης)

1.2 Περιλαμβανόμενοι χώ ροι

Το μικτό εμβαδόν των χρήσεων είναι 356.81 τμ. Η διαφορά των εμβαδών οφείλεται στο ότι για τον υπολογισμό του θεωρητικού πληθυσμού 
έγινε εμβαδομέτρηση του καθαρού εμβαδού των χώρων, το οποίο είναι: 356.81τμ.

Όροφος Χρήση Χώροι Καθαρό εμβαδό
Ισόγειο Χώροι συνάθροισης κοινού ΥΔΡΟΣΤΑΣΙΟ 4.42
Ισόγειο Χώροι συνάθροισης κοινού ΑΠΟΘΗΚΗ 14.11
Ισόγειο Χώροι συνάθροισης κοινού WC-ΛΟΥΤΡΟ 28.60
Ισόγειο Χώροι συνάθροισης κοινού ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

ΜΕ ΟΡΓΑΝΑ
309.68

(ΝΑΙ)
(ΟΧΙ)
(ΝΑΙ)
(ΟΧΙ)

(ΟΧΙ)
(-)
(ΟΧΙ)

Χώροι συνάθροισης κοινού
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356.81

1.3 Χρήσεις -  Ανάλυση θεω ρητικού πληθυσμού

Περιλαμβάνονται αναλυτικά οι παρακάτω χρήσεις (μικτά εμβαδά χώρων) :

Χρήση Όροφοι Επιφάνεια
χρήσης

(τ.μ.)

Ποσοστό 
χρήσης %

Πληθυσμός
χρήσης

Πληρότητα ΑΡΘΡ
ΧΡΗΣΗΣ
ΚΕΦ.Β

Ειδ.Διατξ
Χώροι

συνάθροισης
κοινού

Ισόγειο 356.81 100.00 63 ΝΑΙ

Σύνολο 356.81 100 63

Ο αναλυτικός υπολογισμός του θεωρητικού πληθυσμού παρουσιάζεται στην εξέταση της κάθε χρήσης.

2. Παθητική Πυροπροστασία 
Α. ΧΩΡΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΟΡΓΑΝΑ

Ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων καθορίζει τις απαιτήσεις και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται στα κτίρια και 
πρωταρχικός στόχος του παραμένει η ασφάλεια του κοινού σε περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς, η οποία επιτυγχάνεται γενικά με 
κατάλληλο σχεδιασμό του κτιρίου και των επιμέρους χώρων του, με την εγκατάσταση ενεργητικών μέσων και συστημάτων, 
καθώς και με την κατάλληλη επιλογή υλικών και εξοπλισμού.
Για το λόγο αυτό στη συνέχεια παρουσιάζονται σε ενότητες οι υπολογισμοί που αφορούν τις οδεύσεις διαφυγής, τον 
υπολογισμό του θεωρητικού πληθυσμού, τις τελικές εξόδους, το φωτισμό, τους επικίνδυνους χώρους κτλ.

Η χρήση Χώροι συνάθροισης κοινού δεν διαθέτει πληρότητα σύμφωνα με τον πίνακα 2 παράγραφος 4.2.2, επομένως 
εξετάζεται σύμφωνα με τη συγγενέστερη χρήση Εκπαίδευση.

Το κτίριο 
εκπαίδευσης 
συνίσταται 

από τα 
παρακάτω 

επίπεδα με τις 
αντίστοιχες 
επιφάνειες 
(^Οροφος

Χώροι Καθαρό εμβαδό

Ισόγειο ΥΔΡΟΣΤΑΣΙΟ 4.42
Ισόγειο ΑΠΟΘΗΚΗ 14.11
Ισόγειο WC-ΛΟΥΤΡΟ 28.60
Ισόγειο ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΟΡΓΑΝΑ 309.68
Σύνολο 356.81

Επίσης, υφίστανται οι παρακάτω βοηθητικοί χώροι :
Όροφος Είδος Εμβαδόν
ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗ 14.11

Ο θεωρητικός πληθυσμός του κτιρίου υπολογίστηκε λαμβάνοντας υπ’ όψη τον Πίνακα 3, της παραγρ. 5.3.1, του του Κεφαλαίου 
Α "Γενικές Διατάξεις":

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

Κατ. Χρήση Χώροι Άτομα

Εστιατόρια, Καφενεία, Ζαχαροπλαστεία, Λέσχες, 
Αίθουσες Συνεδριάσεων, Μουσεία, Εκθεσιακά 
Κέντρα, Αποδυτήρια κ.λπ.

1ατ./1,40 τ.μ. δαπέδου

Για χώρους με σταθερά καθίσματα: 
1 άτομο ανά κάθισμα ή για συνεχή 
καθίσματα (πάγκους) 1 άτομο ανά 
0,45 μ. μήκους καθίσματος

Αμφιθέατρα, Χώροι Συναυλιών- Διαλέξεων- 1ατ./0,65 τ.μ. δαπέδου
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Διδασκαλίας, Δικαστήρια, Θέατρα, 
Κινηματογράφοι, Αθλητικών Εκδηλώσεων, Ναοί, 
Κέντρα Διασκέδασης, BAR

Για χώρους με σταθερά καθίσματα: 
1 άτομο ανά κάθισμα ή για συνεχή 
καθίσματα (πάγκους) 1 άτομο ανά 
0,45 μ. μήκους καθίσματος

Αναμονής Συγκοινωνιακών Μέσων, 
Συνάθροισης ορθίων 1ατ./0,30 τ.μ. δαπέδου

Γυμναστικής με όργανα 1ατ./5 τ.μ. δαπέδου

Γ υμναστικής χωρίς όργανα 1ατ./1,40 τ.μ. δαπέδου

Χώροι
Συνάθροισης

Αγωνιστικοί χώροι 1ατ./40 τ.μ. δαπέδου

Γ Δεξαμενών Κολύμβησης 1ατ./5 τ.μ. επιφάνειας νερού
Κοινού * Περιβάλλων χώρος Κολυμβητικών Δεξαμενών 1ατ./3τ.μ. δαπέδου

Βιβλιοθήκες 1ατ./5 τ.μ. δαπέδου

Σκηνή Θεάτρου 1ατ./1,40 τ.μ. δαπέδου

χώροι διακίνησης 
κοινού 1ατ./9 τ.μ. δαπέδου (μικτό εμβαδόν)

παραλαβής
αποσκευών 1ατ./2 τ.μ. δαπέδου (μικτό εμβαδόν)

Αεροδρόμια

παράδοσης
αποσκευών 1ατ./1,4 τ.μ. δαπέδου (μικτό εμβαδόν)

χώροι αναμονής 1ατ./1,4 τ.μ. δαπέδου (μικτό εμβαδόν)

Για χώρους με σταθερά καθίσματα: 
1 άτομο ανά κάθισμα ή για συνεχή 
καθίσματα(πά- γκους) 1 άτομοανά 
0,45 μ.
μήκους καθίσματος

διαχείρισης
αποσκευών 1ατ./30 τ.μ. δαπέδου (μικτό εμβαδόν)

Στα άτομα αυτά προστίθενται τα άτομα που μπορεί να ορίσει επιπλέον ο μελετητής, σύμφωνα με την παράγρ. 5.3.1 του 
Κεφαλαίου Α, των Ειδικών διατάξεων, λόγω ύπαρξης ειδικών χώρων.

Ο αναλυτικός υπολογισμός του θεωρητικού πληθυσμού γίνεται ως εξής:

Όροφος Περιγραφή - 
δραστηριότητα

Επιφάνεια (τ.μ.) - 
άτομα - 

καθίσματα - 
μήκος (m)

Συντελεστής
Άτομα

ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗ 14.11 τ.μ. 40.00 1
Σύνολο ατόμων: 1

Όροφος Περιγραφή - 
δραστηριότητα

Επιφάνεια (τ.μ.) - 
άτομα - 

καθίσματα - 
μήκος (m)

Συντελεστής
Άτομα

ΙΣΟΓΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 
ΜΕ ΟΡΓΑΝΑ

309,68 τ.μ. 5 62

Σύνολο ατόμων: 62

Έτσι, συνοπτικά, για κάθε επίπεδο ο πληθυσμός φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Όροφος Άτομα ανά Όροφο
Ισόγειο 63 άτομα.
Σύνολο 63 άτομα.
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Α. 1. Ο δεύσεις Δ ιαφυγής

Ο κύριος στόχος του σχεδιασμού των οδεύσεων διαφυγής σε ένα κτίριο είναι η επίτευξη της ασφαλούς εκκένωσης των χρηστών 
του, σε περίπτωση πυρκαγιάς.
Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κεφαλαίου Α "Γενικές Διατάξεις", αλλά και του Κεφαλαίου Β "Ειδικές Διατάξεις" 
του Π.Δ. 41/80/7-5-2018 απαιτούνται οι παρακάτω υπολογισμοί:

Α. 1.1. Πλήθος οδεύσεω ν δ ιαφυγής / τελ ικώ ν εξόδων

Όροφος Πληθ.
Ορόφου

Ελάχιστα
Επιτρεπόμεν

ο
Πλήθος
Εξόδων

Πραγματοπο
ιούμενο
Πλήθος
Εξόδων

Ελάχιστα
Επιτρεπόμεν

ο
Πλάτος
Εξόδων

(m)

Πραγματοπο
ιούμενο
Πλάτος
Εξόδων

(m)

Όδεύσεις Κατάληξη
Οδεύσεων

Ισόγειο 63 1 2 0.90 5.00 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ

Ο έλεγχος των πλατών τελικών εξόδων ανά έξοδο φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί

Έξοδος Επίπεδο Ελάχιστο 
επιτρεπόμενο 
πλάτος (m)

Πραγματοποιούμεν
ο

πλάτος (m)

Οδεύσεις Κατάληξη
Οδεύσεων

1 ΙΣΟΓΕΙΟ 0.90 4.00 ΠΕΡΙΒΑΛΛ 
ΟΝ ΧΩΡΟΣ

2 ΙΣΟΓΕΙΟ 0.90 1.00 ΠΕΡΙΒΑΛΛ 
ΟΝ ΧΩΡΟΣ

Α. 1.2. Πλάτος οδεύσεω ν διαφυγής

Ως πλάτος της όδευσης διαφυγής ορίζεται το ελεύθερο πλάτος στο στενότερο σημείο της και μέχρι ύψους 2.20 μ. Η μονάδα 
πλάτους της όδευσης διαφυγής ορίζεται σε 0,60 του μ.
Το απαιτούμενο ελάχιστο πλάτος οποιασδήποτε όδευσης διαφυγής δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο του 0,70 μ.
Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα επιτρεπόμενα και πραγματοποιούμενα πλάτη των οριζόντιων και κατακόρυφων 
οδεύσεων διαφυγής.

Όροφος Πληθ.
Ορόφου

Πλάτος
οριζοντίων
τμημάτων
οδεύσεων
διαφυγής

(m)

Πλάτος
κατακόρυφων

τμημάτων
οδεύσεων
διαφυγής

(m)

Πλάτος
τελικών
εξόδων

(m)

Ελάχιστα Πραγματοποιού Ελάχιστα Πραγματοποιού
επιτρεπόμενο μενο επιτρεπόμενο μενο

(m) (m) (m) (m)
Ισόγειο 2 0,63 5.000 5,00

Όροφος Έξοδος Πληθυσμός Ελάχιστα
όδευσης όδευσης επιτρεπόμενο

πλάτος
οριζοντίων
τμημάτων
οδεύσεων
διαφυγής

(m)
Ισόγειο ΕΞΟΔΟΣ 1 33 0,63
Ισόγειο ΕΞΟΔΟΣ 2 30 0,63
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Έλεγχος πλάτους οδεύσεων για κάθε τελική έξοδο και όροφο της χρήσης:
Επειδή κάποια όδευση μπορεί να χρησιμοποιείται από περισσότερες από μια χρήσεις, ο υπολογισμός του πλάτους των οδεύσεων γίνεται και 
ανά τελική έξοδο και όροφο της χρήσης, σύμφωνα με την κατανομή των πληθυσμών στην κάθε έξοδο. Συγκεκριμένα:

Κατανομή πληθυσμού οριζοντίων οδεύσεων διαφυγής

Όροφος Όδευση
τελικής
εξόδου

Χρήση 1 Σύνολο

% άτομα

Ισόγειο 1 100.00 32 33
2 100.00 30 32

Α. 1.3. Μ έγιστες αποστάσεις οδεύσεω ν δ ιαφυγής

Όροφος Όδευση Μια Περισσότερες Αδιέξοδο
διαφυγής κατεύθυνση κατευθύνσεις

Μεγ. Πραγμ. Μεγ. Πραγμ. Μεγ. Πραγμ.
επιτρ. (m) επιτρ. (m) επιτρ. (m)

(m) (m) (m)
Ισόγειο ΔΥΟ 18 - 35 13.0 9 9,0

Α. 1.4. Πυροπροστασία οδεύσεω ν δ ιαφυγής

Όροφος Έξοδος Πυροπροσ
τ.

Οδεύσεις
διαφυγής
(Ναι/Οχι)

Πυροπροσ
τατευόμενο

ς
Κοινόχρησ

τος
διάδρομος
(ΟΧΙ/ΝΑΙ)

. 
. 

ς 
τ. 

/ 
ρ

ί 
ιΜ

ί £S
W 

LU 
ω 

 ̂
|Ζ 

D

Πραγμ.
Δείκτης
πυραντ.

Πυροπροσ
τατευμένο
φρεάτιο

κλιμακοστα
σίου

(Ναι/Οχι)

Πυροπροσ
τατευμένος
προθάλαμ

ος
(lobby)

(Ναι/Οχι)

Εξωτερικό
κλιμακοστά

σιο
(Ναι/Οχι)

Κλιμακοστ
άσιο

ή
ανελκυστή

ρας
πυροσβεστ

ών
Ισόγειο 1 ΟΧΙ ΟΧΙ 30 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ
Ισόγειο 2 ΟΧΙ ΟΧΙ 30 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

Α.1.4.1. Κλιμακοστάσ ια
Όλα τα εσωτερικά κλιμακοστάσια που αποτελούν πυροπροστατευμένη όδευση διαφυγής πρέπει να είναι μόνιμης κατασκευής 
και να περιβάλλονται από δομικά στοιχεία με δείκτη πυραντίστασης 60, σύμφωνα με την παραγ. 6.6.2 του Κεφαλαίου Α’ των 
ειδικών διατάξεων.

Λόγω των παραπάνω στοιχείων και σύμφωνα με την παράγραφο 6.6.2, Κεφ.Α των Γενικών Διατάξεων δεν απαιτείται ειδικός προθάλαμος 
(lobby).

Λόγω των παραπάνω στοιχείων και σύμφωνα με την παράγραφο 5.7 των Γενικών Διατάξεων δεν απαιτείται κλιμακοστάσιο ή ανελκυστήρας 
πυροσβεστών.

Α. 1.5. Φ ω τισμός -  Φ ω τισμός ασφαλείας -  Σήμανση

Ο φωτισμός ασφαλείας σχεδιάζεται και εγκαθίσταται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1838: «Εφαρμογές Φωτισμού - 
Φωτιστικά Ασφαλείας», όπως κάθε φορά ισχύει. Επιβάλλεται η εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας των οδεύσεων διαφυγής και 
των εξόδων κινδύνου. Τα φωτιστικά ασφαλείας πρέπει να παρέχουν το 50% της φωτεινότητας μέσα σε 5sec και την πλήρη 
φωτεινότητα μέσα σε 60sec, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1838. Τα φωτιστικά ασφαλείας και τα φωτιστικά σήμανσης κατεύθυνσης 
πρέπει να διατηρούν τον προβλεπόμενο φωτισμό για 1 τουλάχιστον ώρα (hr), σε περίπτωση διακοπής του κανονικού 
φωτισμού.
Στις οδεύσεις διαφυγής πλάτους μέχρι 2μ., η φωτεινότητα του δαπέδου κατά μήκος του κεντρικού άξονα της όδευσης διαφυγής 
δεν θα είναι μικρότερη από 1lx και για την παράπλευρη της όδευσης διαφυγής ζώνη, πλάτους τουλάχιστον το ήμισυ του 
πλάτους της όδευσης διαφυγής, η φωτεινότητα του δαπέδου δεν θα είναι μικρότερη από 0.5lx, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1838.

Επιπλέον, σύμφωνα με την παραγρ.4.4., του Κεφ.Β των Ειδικών διατάξεων, σε κτήρια εκπαίδευσης:
Επιβάλλεται η εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας επί των οδεύσεων διαφυγής και των εξόδων κινδύνου.
Επιβάλλεται η σήμανση ασφαλείας των οδεύσεων διαφυγής, εξόδων κινδύνου και του πυροσβεστικού υλικού/ εξοπλισμού.
Στα εκπαιδευτήρια όπου η κύρια χρήση τους αναπτύσσεται σε τρεις (3) ή περισσότερους ορόφους ή επίπεδα, επιβάλλεται η 
ύπαρξη σχεδιαγραμμάτων διαφυγής σε κάθε χώρο κύριας χρήσης καθώς και στους κοινόχρηστους χώρους.
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Τα φωτιστικά ασφαλείας και τα φωτιστικά σήμανσης κατεύθυνσης εγκαθίστανται υποχρεωτικά, ανεξαρτήτως ύπαρξης εφεδρικής 
πηγής ενέργειας.

Στο κτίριο θα τοποθετηθούν τα παρακάτω στοιχεία φωτισμού και σήμανσης:

Όροφος Τεχνητός Φωτισμός Φωτισμός Ασφαλείας Σήμανση

Απαιτούμεν
°ς

Πραγματοπ
οιούμενος

Απαιτούμεν
°ς

Πραγματοπ
οιούμενος

Αριθμός
φωτιστικών

Απαιτούμεν
η

Πραγματοπ
οιούμενη

Αριθμός
σημάτων

Ισόγειο ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 2 ΝΑΙ ΟΧΙ

Α.2 Δ ομ ική Πυροπροστασία και δείκτες Πυραντίστασης 

Α.2.1. Πυροδιαμερίσματα

Ο διαχωρισμός ενός κτιρίου σε πυροδιαμερίσματα έχει στόχο να περιορίσει την πυρκαγιά μέσα στον χώρο που εκδηλώθηκε και 
να ανασχέσει την οριζόντια ή/και κατακόρυφη εξάπλωσή της στο υπόλοιπο κτίριο. Για κάθε κατηγορία κτιρίου καθορίζεται ένα 
μέγιστο όριο εμβαδού και σε κάποιες ειδικές χρήσεις και ένας μέγιστος όγκος, πέρα από τα οποία απαιτείται υποδιαίρεση του 
κτιρίου σε πυροδιαμερίσματα, σύμφωνα με την παράγρ. 6.5, του Κεφαλαίου Α "Γενικές Διατάξεις".
Επικίνδυνοι χώροι πρέπει υποχρεωτικά να αποτελούν πυροδιαμέρισμα, με δείκτη πυραντίστασης τον απαιτούμενο για το 
υπόλοιπο κτίριο και όχι μικρότερο των 60 λεπτών. Σε υπόγεια κτιρίων που εκτείνονται σε βάθος μεγαλύτερου των 10 μ. υπό τη 
στάθμη του εδάφους, κάθε υπόγειος όροφος πρέπει να αποτελεί ξεχωριστό πυροδιαμέρισμα και να διαχωρίζεται πυράντοχα 
από τους υπόλοιπους υπόγειους ορόφους.
Έτσι, για το κτίριο, ορίζονται τα παρακάτω πυροδιαμερίσματα με τους αντίστοιχους δείκτες πυραντίστασης:

Όροφος Δείκτες
πυραντίστασης

Πυροδιαμερίσματα

πα Ω
=

?
>

π
λ

 
γ

< 
π 

 ̂
ά

ρ 
//

Ο
'.

χ
 

6
 

2

Πραγμ.
Δείκτης
πυραντ.

Εγκατ.
καταιον

(Ναι/Οχι)

Επικίνδ.
χώροι

(Ναι/Οχι)

Κύριοι
χώροι

(Ναι/Οχι)

|Ζ 
ο 

°

2 
ε  ̂

1= 
σ

Επ 
εμ 

υ 
π

Εμβαδό
πυροδ/τος

Ισόγ. 30 60 ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 2000 352.38
Ισόγ. 30 60 ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 2000 4.42

Α.2.2. Κατηγορ ίες εσω τερ ικώ ν τελειω μάτω ν

Κατηγορία
χρήσης
κτιρίων

Τοίχοι
και

Οροφές

Οικοδομικά
διάκενα

σε
τοίχους

Δάπεδα

και
οροφές

Γ Χώροι 
συνάθροιση 

ς κοινού

Πυρ/νες.
οδεύσεις
διαφυγής

Επικίνδυνοι
χώροι

Απροστάτευ
τες

οδεύσεις
διαφυγής

Γενικά Πυρ/νες.
οδεύσεις
διαφυγής

Επικίνδυνοι
χώροι

Απροστάτευ
τες

οδεύσεις
διαφυγής

Επιτρεπόμε
νες

κατηγορίες

A2-s1,d1 C-s1,d1

> 
ο 

^ώ
3

Χ Χώροι <= 
30τμ

C-s1,d0 Bfl-s2 Cfl-s2C-s1,d1 D-s2,d2

Επιτυγχανό
μενες

κατηγορίες

Α2^1 ,d1 C-s1 ,d1 C-s1,d1 C-s1,d0 CFL-s2 CFL-s2
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Α.2.3. Κατηγορ ίες καλω δίω ν

Κατηγορία Χρήση Ευρωκλάσεις
χρήσης
κτιρίων

Δ Εκπαίδευση Επιτρεπόμενες Επιτυγχανόμενες
Γενικά Dca-S2,d2,a2 Dca-s2, d2, a2

Πυροπροστατευόμενες 
οδεύσεις διαφυγής

B2ca-S1,d1,a1 B2ca-s1, d1, a1

3. Δ ομ ική Πυροπροστασία

Οι απαιτήσεις περί δομικής πυροπροστασίας αποσκοπούν στον περιορισμό των κινδύνων μερικής ή ολικής κατάρρευσης του 
κτιρίου εξαιτίας πυρκαγιάς, εξάπλωσης της φωτιάς μέσα στο κτίριο αλλά και μετάδοσης της πυρκαγιάς σε γειτονικά κτίρια ή 
άλλες κατασκευές.

Α.3.1 Δ είκτες π υραντίσ τασης δομικώ ν σ το ιχείω ν
Οι απαιτήσεις πυραντίστασης αφορούν τα φέροντα δομικά στοιχεία του κτιρίου για την εξασφάλιση της μη κατάρρευσής του, τις 
πυροπροστατευμένες οδεύσεις διαφυγής για την ασφαλή εκκένωση των χρηστών του κτιρίου και τα περιβλήματα των 
πυροδιαμερισμάτων στα οποία υποδιαιρείται το κτίριο, για την ανάσχεση της εξάπλωσης 
της φωτιάς εντός αυτού (Παράρτημα Γ).
Ο ελάχιστος δείκτης πυραντίστασης για κάθε χρήση κτιρίου και σε συνάρτηση με το ύψος αυτού, αναγράφεται στον Πίνακα 7, 
του Κεφ.Α "Γενικές Διατάξεις" και στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι επιλεγόμενοι κάθε φορά δείκτες πυραντίστασης.

Χρήση Ελάχιστος δείκτης πυραντίστασης (λεπτά της ώρας)

Υπόγειοι όροφοι Υπέργειοι όροφοι

Εκπαίδευση ύψους > 10μ ύψους <= 10μ έως 2 ορόφ. και 
<=5μ (ανώτ.

στάθμη
επιπέδου)

από 3 έως 6 
ορόφ. και <=15μ

από 7 έως 10 
ορόφ. και <=27μ

>27μ

Απαιτούμενοι 90 60 30 60 90 120
Πραγματοποιού

μενοι
60

Α.3.2 Μετάδοση π υρκαγιάς εκτός κτιρ ίου
Το κτίριο είναι δομημένο έτσι ώστε η ελάχιστη απόσταση όλων των τοίχων από άλλο κτίριο να είναι :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΠΛΕΥΡΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (m) ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΟΙΧΩΝ
(m2)

ΕΜΒΑΔΟΝ ΑΝΟΙΓΜ 
(m2)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜ 
(%)

ΟΨΗ 1 11.0 108.6 19.2 17.69
ΟΨΗ 2 11.0 108.6 6.2 5.71
ΟΨΗ 3 11.0 147.2 27.8 18.88
ΟΨΗ 4 11.0 147.2 27.8 18.88

Οι έλεγχοι των απαιτήσεων ως προς την εξωτερική μετάδοση της φωτιάς γίνονται σύμφωνα με τον πίνακα 15 της παρ.6.9, του 
Κεφαλαίου Α’ των γενικών διατάξεων του κανονισμού και φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΞΩΤ. ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΦΩΤΙΑΣ

ΠΛΕΥΡΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ
ΟΨΗ 1 Δείκτης πυραντίστασης χωρίς απαίτηση 60.0

Κατηγορία αντίδρασης D-s2,d2 D-s2,d2
Ποσοστό ανοιγμάτων <=80.0% 17.7

ΟΨΗ 2 Δείκτης πυραντίστασης χωρίς απαίτηση 60.0
Κατηγορία αντίδρασης D-s2,d2 D-s2,d2
Ποσοστό ανοιγμάτων <=80.0% 5.7
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ΟΨΗ 3 Δείκτης πυραντίστασης χωρίς απαίτηση 60.0

Κατηγορία αντίδρασης D-s2,d2 D-s2,d2
Ποσοστό ανοιγμάτων <=80.0% 18.9

ΟΨΗ 4 Δείκτης πυραντίστασης χωρίς απαίτηση 60.0
Κατηγορία αντίδρασης D-s2,d2 D-s2,d2
Ποσοστό ανοιγμάτων <=80.0% 18.9

Α.4. Προληπτικά μέτρα και απαιτούμενες ενέργειες

Για την απομείωση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς και ταχείας εξάπλωσης αυτής, πρέπει να τηρούνται ορισμένα μέτρα 
προληπτικής πυροπροστασίας. Τα μέτρα αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην παραγρ. 7.4.1, του Κεφαλαίου Α των Γενικών 
Διατάξεων. Επιπροσθέτως υπάρχουν και ορισμένες μη επιτρεπόμενες ενέργειες που παρουσιάζονται στην παραγρ. 7.4.2 του 
Κεφαλαίου Α των Γενικών Διατάξεων, προκειμένου είτε να αποφευχθεί η εκδήλωση πυρκαγιάς, αλλά και για να διασφαλιστεί η 
μεγαλύτερη προστασία του κοινού σε περίπτωση φωτιάς.

Ειδικά, για την κατοικία, σύμφωνα με την παράγραφο 4.5 του Κεφ.Β των "Ειδικών διατάξεων" προβλέπονται τα παρακάτω 
προληπτικά μέτρα και απαιτούμενες ενέργειες:

• Σε εργαστήρια όπου χρησιμοποιούνται εύφλεκτα υγρά και η συνολική ποσότητα αυτών είναι άνω των 501, επιβάλλεται 
επιπροσθέτως η αποθήκευση των περιεκτών τους σε ερμάρια ελάχιστης πυραντίστασης - πυραντοχής 30 min, που 
ικανοποιούν το ΕΝ 14470-1.

• Εφόσον γίνεται χρήση αερίων υπό πίεση σε ποσότητες άνω των 2201 επιβάλλεται επιπροσθέτως η αποθήκευση των 
δοχείων τους σε ερμάρια ελάχιστης πυραντίστασης-πυραντοχής 30 min, που ικανοποιούν το ΕΝ 14470-2.

3. Επικίνδυνοι Χώροι

Σύμφωνα με την παράγραφο 6.5 και 6.7, του Κεφαλαίου Α’ των Γενικών Διατάξεων του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτηρίων, 
οι επικίνδυνοι χώροι πρέπει να αποτελούν αυτοτελές
πυροδιαμέρισμα με πυράντοχο περίβλημα με δείκτη πυραντίστασης ίσο με τον απαιτούμενο για τα πυροδιαμερίσματα του 
κτιρίου και όχι μικρότερο των 60 λεπτών και δεν πρέπει να τοποθετούνται κάτω από ή σε άμεση γειτνίαση με τις τελικές εξόδους 
των κτιρίων. Στην περίπτωση επικίνδυνων χώρων θα πρέπει να υπάρχει ειδική μέριμνα για την αποφυγή διάδοσης του 
καπνικού μίγματος (κατάλληλος εξαερισμός, αυτοκλειόμενες πόρτες, φραγή αρμών κ.ά.).
Οι επικίνδυνοι χώροι διακρίνονται σε δύο κατηγορίες από τις οποίες προκύπτουν τα απαιτούμενα μέσα ενεργητικής 
πυροπροστασίας τους.

Συγκεκριμένα, στο κτίριο υπάρχουν οι παρακάτω επικίνδυνοι χώροι:

Χρήση Κατηγορία Χώρος Σύστημα
καταιονισμού

Εμβαδό (m2) Όγκος (m3)

Γενικές
απαιτήσεις

Α ΥΔΡΟΣΤΑΣΙΟ ΟΧΙ 4,42 144.54

Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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