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ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 

Θ παροφςα Τεχνικι Ρεριγραφι περιλαμβάνει τισ οικοδομικζσ και θλεκτρομθχανολογικζσ 

Εργαςίεσ  Εκςυγχρονιςμοφ και Αναβάκμιςθσ των Κζντρων Υγείασ Δθμθτςάνασ, Τροπαίων και 

Λεωνιδίου τθσ Ρ.Ε. Αρκαδίασ, προχπολογιςμοφ μελζτθσ 563.000,00 € με Φ.Ρ.Α.. 

 Κζντρο Τγείασ Δθμθτςάνασ 

 

1. Γενικά- Τφιςτάμενθ Κατάςταςθ 

Το Κζντρο Υγείασ Δθμθτςάνασ αφορά ιςόγειο και κατά ζνα τμιμα διϊροφο κτίριο ςτθν είςοδο 

του οικιςμοφ από Καρκαλοφ. Υπάρχει ςε ζνα τμιμα θμιυπόγειο ςτο οποίο ζχουν εγκαταςτακεί 

το λεβθτοςτάςιο και θ θλεκτρογεννιτρια. Στο κτίριο γίνεται ςχετικά επαρκισ ςυντιρθςθ και 

οριςμζνα από τα προβλιματα κατά κανόνα αντιμετωπίηονται. Υπάρχουν όμωσ ςθμαντικά 

προβλιματα που πρζπει να αντιμετωπιςτοφν τα κυριότερα εκ των οποίων με βάςθ τισ 

προτεραιότθτεσ που κακορίςτθκαν είναι: 

 Στο κτίριο παρουςιάηονται ςθμαντικά προβλιματα  εμφάνιςθσ υγραςίασ ειδικότερα ςτθ 

βόρεια πλευρά με αποτζλεςμα να ζχουν υποςτεί φκορά οι ςοβάδεσ ςε φψοσ 1.00m. 

Ραράλλθλα θ υγραςία ζχει ειςχωριςει και ςτο εςωτερικό του κτιρίου με ανάλογα 

προβλιματα. Για τθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ απαιτείται ςτεγανοποίθςθ ςτθ 

βόρεια πλευρά κτιρίου. 

 Λόγω των γενικότερων προβλθμάτων μόνωςθσ απαιτοφνται εςωτερικοί και κατά 

τμιματα ςτθ βόρεια πλευρά εξωτερικοί χρωματιςμοί του κτιρίου.  

 Τα εξωτερικά κουφϊματα είναι παλιά ξφλινα με απλά τηάμια και δεν εξαςφαλίηουν 

ικανοποιθτικζσ ςυνκικεσ κερμομόνωςθσ και προςταςίασ από τθν υγραςία και ςυνεπϊσ 

είναι ςκόπιμθ αντικατάςταςι τουσ. Στο κτίριο ζχουν αντικαταςτακεί θ κφρα ειςόδου 

ςτθν ανατολικι πλευρά του ιςογείου του κτιρίου και λίγα κουφϊματα μικρϊν διατάςεων 

με νζα κουφϊματα αλουμινίου με ειδικι απόχρωςθ ξφλου. Είναι απαραίτθτθ θ 

αντικατάςταςθ του ςυνόλου των κουφωμάτων με νζα ενεργειακά κουφϊματα. 

 Θ ςτζγθ του κτιρίου δεν παρουςιάηει ςθμαντικά προβλιματα εκτόσ από το ότι κα πρζπει 

να καταςκευαςτοφν κάποιεσ κατακόρυφεσ αλλά και περιμετρικζσ υδρορροζσ (λοφκια) 

ςτθ βόρεια πλευρά του κτιρίου για να αποφευχκεί θ υγραςία ςτο κτίριο. 

 Στα μπαλκόνια του κτιρίου υπάρχουν ξφλινα κάγκελα τα οποία ζχουν καταςτραφεί και 

πρζπει άμεςα να αντικαταςτακοφν. 

 Με δεδομζνο τισ μαρτυρίεσ του προςωπικοφ για ςυχνζσ διακοπζσ τθσ θλεκτρικισ 

παροχισ λόγω βλαβϊν του δικτφου (από τα πολλά χιόνια) είναι απαραίτθτθ θ ςυχνι 

λειτουργία τθσ εγκατεςτθμζνθσ γεννιτριασ θ οποία είναι χειροκίνθτθ και πρζπει να πάει 

κάποιο από τα μζλθ του προςωπικοφ να τθν εκκινιςει με τθν μίηα). Είναι απαραίτθτθ θ 

αυτοματοποίθςθ τθσ λειτουργίασ τθσ γεννιτριασ με τοποκζτθςθ ςφγχρονου πίνακα 

αυτοματιςμοφ τθσ λειτουργίασ τθσ. 
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 Ο καυςτιρασ τθσ διάταξθσ κζρμανςθσ είναι από τθν καταςκευι του κτιρίου και ζχει 

προβλιματα λειτουργίασ. Κρίνεται ςκόπιμθ θ αντικατάςταςθ του με νζο ςφγχρονο 

καυςτιρα πετρελαίου.  

 Το υφιςτάμενο δάπεδο από πλακίδια που υπάρχει ςτουσ περιςςότερουσ  χϊρουσ τθσ 

Μονάδασ Υγείασ παρουςιάηει φκορζσ που κατά ςθμεία είναι ιδιαιτζρωσ εμφανείσ. Είναι 

ςκόπιμθ θ τοποκζτθςθ νζου δαπζδου με τάπθτα, ιδιαίτερα ςτουσ χϊρουσ με ςθμαντικι 

επιςκεψιμότθτα προςωπικοφ, αςκενϊν και επιςκεπτϊν.  

 Θ περιμετρικι ςυρματοπερίφραξθ του οικοπζδου τθσ Μονάδασ Υγείασ ζχει υποςτεί 

ςθμαντικζσ φκορζσ (πεςμζνα ςφρματα, ςκοφριαςμα) και απαιτείται θ αντικατάςταςθ 

ςτο ςφνολο τθσ.   

 Το ςθμαντικότερο πρόβλθμα του κτιρίου είναι θ διάβρωςθ των υδραυλικϊν 

εγκαταςτάςεων. Το κεντρικό δίκτυο (ηεςτοφ – κρφου) διζρχεται ςτo δάπεδο του κτιρίου 

με ςθμαντικζσ διαρροζσ λόγω τθσ διάβρωςθσ και τθν εμφάνιςθ υγραςίασ ςτο ςφνολο 

του κτιρίου. Λόγω τθσ καταςτροφισ ςθμαντικοφ τμιματοσ του δικτφου διανομισ του 

ηεςτοφ νεροφ, ςτθν φάςθ τθσ αυτοψίασ ηεςτό νερό υπιρχε μόνο ςε δφο ςθμεία ςτον 

όροφο του κτιρίου. Πλο το υπόλοιπο δίκτυο ζχει καταςτραφεί. Θα πρζπει να 

διερευνθκεί θ δυνατότθτα ςυνολικισ αντικατάςταςθσ τθσ υδραυλικισ εγκατάςταςθσ του 

Ηεςτοφ Νεροφ Χριςθσ. 

2. υνοπτικι Περιγραφι Προτεινομζνων Ζργων -Αντικείμενο τθσ Εργολαβίασ  

Οι εργαςίεσ και Εκςυγχρονιςμοφ και Αναβάκμιςθσ του Κζντρου Υγείασ Δθμθτςάνασ ζχουν 

ςυνοπτικά ωσ ακολοφκωσ: 

Οικοδομικζσ Εργαςίεσ 

Αντικατάςταςθ κουφωμάτων: Ρροβλζπεται αντικατάςταςθ του ςυνόλου των εξωτερικϊν 

κυρϊν του κτιρίου για τθν επίτευξθ ικανοποιθτικϊν ςυνκθκϊν κερμομόνωςθσ και 

υγρομόνωςθσ ςε αυτό. Θα αντικαταςτακοφν δζκα(10) ςυνολικά πόρτεσ, μία ςτο θμιυπόγειο, 

ζξι (6) ςτον ιςόγειο χϊρο και τρεισ (3) ςτον όροφο του κτιρίου. Ρροβλζπεται επίςθσ 

αντικατάςταςθ πενιντα οκτϊ (58) εξωτερικϊν ξφλινων υαλοςταςίων με νζα από αλουμίνιο 

θλεκτροςτατικισ βαφισ και διπλοφσ κερμομονωτικοφσ υαλοπίνακεσ. Τα νζα κουφϊματα 

πρζπει να είναι καταςκευισ και απόχρωςθσ αντίςτοιχθσ με τα κουφϊματα αλουμινίου που 

ζχουν ιδθ τοποκετθκεί ςτο κτίριο.  

Ενίςχυςθ ςυςτιματοσ υδρορροϊν: Αφορά εργαςίεσ επζμβαςθσ ςτθν υφιςτάμενθ ςτζγθ του 

Κζντρου  Υγείασ για τθν αποτελεςματικι υγρομόνωςθ κτιρίου. Ρροβλζπεται καταςκευι επτά 

(7) διατάξεων κατακόρυφων υδρορροϊν και τριϊν (3) τμθμάτων οριηόντιων υδρορροϊν ςτθ 

βόρεια πλευρά του κτιρίου.  

Ανακαταςκευι Επιχριςμάτων - Εςωτερικοί και Εξωτερικοί χρωματιςμοί: Ρροβλζπεται μερικι 

ανακαταςκευι- επανατοποκζτθςθ επιχριςμάτων, για αποκατάςταςθ ςακρϊν τμθμάτων που 

αφοροφν τουσ εξωτερικοφσ τοίχουσ του κτιρίου ςτθ βόρεια πλευρά του κτιρίου. Θ 
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ανακαταςκευι των επιχριςμάτων ςτον εξωτερικό τοίχο κα πραγματοποιθκεί ζωσ φψοσ 1,0m 

ςε δφο τμιματα ςυνολικοφ μικουσ ~39,4m.  

Ρροβλζπονται επίςθσ χρωματιςμοί ςτθν εξωτερικι επιφάνεια του ιςογείου του κτιρίου ςτα 

τμιματα όπου προβλζπονται επεμβάςεισ ςτα επιχρίςματα και ανακαίνιςθ των χρωματιςμϊν 

ςτο ςφνολο των  εςωτερικϊν χϊρων θμιυπόγειου ιςογείου και ορόφου.  

Λοιπζσ εργαςίεσ: Ρροβλζπεται αποξιλωςθ και αντικατάςταςθ τθσ εξωτερικισ περίφραξθσ τθσ 

Μονάδασ Υγείασ (~300m) με νζα περίφραξθ  με γαλβανιςμζνουσ ςιδθροςωλινεσ και 

ςυρματόπλεγμα ςε φψοσ 1,0m. Ρροβλζπεται επίςθσ θ αντικατάςταςθ του ςυνόλου των 

ξφλινων καγκζλων ςτισ βεράντεσ του Κ.Υ. με νζα ξφλινα κιγκλιδϊματα.  

Τζλοσ προβλζπεται θ τοποκζτθςθ ςτο χϊρο 0.10.04 που λειτουργεί ωσ χϊροσ τθσ Μαίασ ενόσ 

νιπτιρα από πορςελάνθ μετά των ςυνοδϊν εξαρτθμάτων (εταηζρα, κακρζπτθσ) με παροχι 

ηεςτοφ νεροφ για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ του προςωπικοφ του νοςοκομείου.  

Τοποκζτθςθ νζου δαπζδου: Ρροβλζπεται τοποκζτθςθ ςε επιλεγμζνουσ χϊρουσ του ιςογείου 

του Κζντρου Υγείασ νζου  τάπθτα επί του υφιςτάμενου δαπζδου από ομοιογενζσ PVC, 

αυξθμζνων απαιτιςεων ςε αντοχι- τριβζσ , κατάλλθλο για νοςοκομειακό χϊρο. 

Αντικατάςταςθ δοχείων πλφςεωσ ςε χϊρουσ WC: Ρροβλζπεται αποξιλωςθ των υφιςτάμενων 

και τοποκζτθςθ τριϊν (3) νζων  δοχείων πλφςεωσ υψθλισ πίεςθσ τφπου Νιαγάρα από 

χυτοςίδθρο χωρθτικότθτασ 12lit.  

Επιςκευι - ανακαίνιςθ χϊρων υγιεινισ WC: Ρροβλζπεται θ πλιρθσ εγκατάςταςθ ενόσ (1) ςετ 

αποχωρθτθρίου για Α.Μ.Ε.Α. 
 

Νζο Δίκτυο Ηεςτοφ Νεροφ Χριςθσ: Ρροβλζπεται νζο δίκτυο Η.Ν.Χ. πζντε (5) κλάδων για τθν 

κάλυψθ όλων των Χϊρων του Μονάδασ Υγείασ (37 κζςεισ χριςθσ- ηιτθςθσ) από αγωγοφσ από 

πολυςτρωματικό δικτυωμζνο πολυαικυλζνιο PE-Xb (~272m)και χαλκοςωλινεσ (~178m) με 

πρόβλεψθ ανακυκλοφορίασ ςε τρεισ (3) κλάδουσ. 
 

Θ/Μ Εργαςίεσ 

Αντικατάςταςθ καυςτιρα: Ρροβλζπεται θ αντικατάςταςθ του καυςτιρα του κτιρίου με 

ελαφροφ ακάκαρτου πετρελαίου, ικανότθτασ καφςεωσ από 2.5 ζωσ 7.5kg/h. 

Τοποκζτθςθ πίνακα αυτοματιςμοφ: Ρροβλζπεται τοποκζτθςθ πίνακα αυτοματιςμοφ ϊςτε θ 

υφιςτάμενθ γεννιτρια του Κ.Υ. (25ΚVA) να μπορεί να λειτουργεί αυτόματα ςε περίπτωςθ 

διακοπισ τθσ θλεκτροδότθςθσ.  
 

3. Αναλυτικι Περιγραφι Προτεινομζνων Ζργων 

Αναλυτικότερα και ανά κατθγορία οι εργαςίεσ που προβλζπεται να γίνουν ςτο Κζντρο Υγείασ 

Δθμθτςάνασ περιλαμβάνουν: 

Αντικατάςταςθ εξωτερικών κυρών και εξωτερικών υαλοςταςίων του Κ.Τ. 

Ππωσ ζχει ιδθ αναφερκεί τα εξωτερικά κουφϊματα του Κζντρου Υγείασ Δθμθτςάνασ είναι 

απλά ξφλινα με τηάμια. Εν γζνει τα εξωτερικά κουφϊματα είναι ςε καλι κατάςταςθ ωςτόςο 

δεν εξαςφαλίηουν ικανοποιθτικζσ ςυνκικεσ υγρομόνωςθσ και κερμομόνωςθσ ςτο κτίριο με 

δεδομζνο ότι βρίςκεται ςε μια περιοχι που κατά τθ διάρκεια του χρόνου εμφανίηονται 
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χαμθλζσ κερμοκραςίεσ και ςθμαντικόσ αρικμόσ βροχοπτϊςεων. Ζχει αντικαταςτακεί με κφρα 

αλουμινίου μόνο θ εξωτερικι κφρα ςτθν ανατολικι πλευρά του ιςογείου θ οποία οδθγεί ςτο 

χϊρο ςτάκμευςθσ των αςκενοφόρων και μζςω τθσ οποίασ γίνεται θ είςοδοσ των φορείων 

όπωσ επίςθσ και οριςμζνα κουφϊματα μικρϊν διαςτάςεων με  νζα κουφϊματα αλουμινίου με 

ειδικι απόχρωςθ ξφλου. Ρροβλζπεται θ αντικατάςταςθ του ςυνόλου  των υπόλοιπων 

κουφωμάτων με νζα κουφϊματα. Στο πλαίςιο αυτό τα υφιςτάμενα ξφλινα παράκυρα του 

κτιρίου (πενιντα ζνα (51)  ςε θμιυπόγειο και ιςόγειο χϊρο και επτά(7) ςτον όροφο του 

κτιρίου) κα αποξθλωκοφν και κα αντικαταςτακοφν από νζα υαλοςτάςια με κερμομονωτικοφσ-

θχομονωτικοφσ και ανακλαςτικοφσ υαλοπίνακεσ.  

Θ αποξιλωςθ των κουφωμάτων και καςςϊν πρζπει να γίνει εντζχνωσ και με επιμζλεια ϊςτε 

να περιοριςτοφν κατά το δυνατό οι φορζσ ςτθν τοιχοποιία- επιχρίςματα.  

Θα αποξθλωκοφν και κα αντικαταςτακοφν επίςθσ δζκα εξωτερικζσ κφρεσ  μια ςτο θμιυπόγειο, 

ζξι (6) ςτο ιςόγειο και τρεισ (3) ςτον όροφο του κτιρίου.  

Θ εξωτερικι κφρα του θμιυπογείου (0.8mx2.20m) κα αντικαταςτακεί με νζα μονόφυλλθ κφρα 

από θλεκτροςτατικά βαμμζνο αλουμίνιο, όπωσ παρουςιάηεται ςτο ςχζδιο Α1 τθσ μελζτθσ.  

Οι εξωτερικζσ πόρτεσ ιςογείου και ορόφου (πλάτουσ από 1,0m ζωσ 1,4m και φψουσ 2,5m) κα 

αντικαταςτακοφν με ανοιγόμενεσ υαλόκυρεσ από θλεκτροςτατικά βαμμζνο αλουμίνιο, 

δίφυλλεσ, όπωσ παρουςιάηεται ςτα ςχζδια Α1 και Α3.  

Tα υφιςτάμενα παράκυρα (ποικίλων διαςτάςεων) κα αντικαταςτακοφν με αλουμινζνια 

υαλοςτάςια  μονόφυλλα ι δίφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο άξονα. Στα παράκυρα κα 

τοποκετθκοφν επίςθσ κινθτζσ ςιτεσ αεριςμοφ από γαλβανιςμζνο ςφρμα λεπτοφ βρόχου για 

τθν παρεμπόδιςθ ειςόδου εντόμων, τοποκετοφμενεσ ςε ςκελετό από διατομζσ αλουμινίου. 

Οι προβλεπόμενοι υαλοπίνακεσ κα είναι ενιςχυμζνοι διπλοί κερμομονωτικοί-θχομονωτικοί-

ανακλαςτικοί ςυνολικοφ πάχουσ 22 mm, (κρφςταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρφςταλλο 5 mm) 

λόγω των δυςμενϊν ςυνκθκϊν κερμοκραςίασ και υγραςίασ που επικρατοφν ςε αρκετοφσ 

μινεσ του χρόνου. Θ βαφι των νζων ςτοιχείων αλουμινίου του κτιρίου κα είναι απολφτωσ 

ςυμβατι με τα υπάρχοντα ςτοιχεία αλουμινίου του κτιρίου. 

Τα προσ αντικατάςταςθ εξωτερικά κουφϊματα παρουςιάηονται ςτα ςχζδια Α1 (θμιυπόγειο-

ιςόγειο) και Α3 (όροφοσ) τθσ μελζτθσ και ςυνοπτικά ςτουσ ακόλουκουσ πίνακεσ: 

 

Διαςτάςεισ εξωτερικών κυρών θμιυπογείου-
ιςογείου Κ.Τ. προσ αντικατάςταςθ (ςφνολο 7) 

Διαςτάςεισ εξωτερικών κυρών  ορόφου 
Κ.Τ. προσ αντικατάςταςθ (ςφνολο 1) 

Μονόφυλλθ Ρόρτα Θ3 (1 τεμάχιο): 
1*0.80m*2.20m 

Δίφυλλεσ Ρόρτεσ Θ1 (3 τεμάχιο): 
3*1.00m*2.50m 

Δίφυλλεσ Ρόρτεσ Θ1 (3 τεμάχια): 1*1.00m*2.50m  

Δίφυλλεσ Ρόρτεσ Θ2 (3 τεμάχια): 1*1.40m*2.50m  

Διαςτάςεισ εξωτερικών παρακφρων  θμιυπόγειου 
-ιςογείου Κ.Τ. προσ αντικατάςταςθ (ςφνολο 51) 

Διαςτάςεισ εξωτερικών παρακφρων 
ορόφου Κ.Τ. προσ αντικατάςταςθ 

(ςφνολο 7) 

Μονόφυλλα Ραράκυρα Ρ1 (13 τεμάχια): 0.50*1.50 
Μονόφυλλα Ραράκυρα Ρ1 (4 τεμάχια): 

0.50*1.50 
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Σοποκζτθςθ τάπθτα PVC 

Σε οριςμζνουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ του ιςογείου του Κζντρου Υγείασ και επί των υφιςτάμενων 

δαπζδων από πλακίδια που παρουςιάηουν φκορζσ  προβλζπεται τοποκζτθςθ νζου τάπθτα 

από ομοιογενζσ χλωριοφχο πολυβινφλιο (PVC) ςε ςυνολικι επιφάνεια ~205m2 ωσ ακολοφκωσ. 

Επιςθμαίνεται ότι θ αναφορά ςτον ωσ άνω πίνακα τθσ λειτουργίασ των χϊρων τθσ Μονάδασ 

Υγείασ είναι ςφμφωνα με τα ςχζδια κατόψεων τθσ μελζτθσ εφαρμογισ (οικοδομικισ άδειασ) 

και ενδζχεται ςιμερα θ χριςθ τουσ να ζχει διαφοροποιθκεί. 

Ο τάπθτασ προβλζπεται να είναι κατάλλθλοσ για απαιτιςεισ βαριάσ επαγγελματικισ χριςθσ 

(νοςοκομειακισ χριςθσ), δφςφλεκτοσ, αντιςταςτικόσ με αντοχι ςτα χθμικά, αντοχι ςτθ 

ςκλθρι καταπόνθςθ από τροχιλατα οχιματα, μικροβιοκτόνοσ και υποαλλεργικόσ.  

Σε πρϊτθ φάςθ κα υπάρξει επιμελισ προετοιμαςία και κακαριςμόσ τθσ υφιςτάμενθσ 

επιφάνειασ (πλακίδια).  

Ο τάπθτασ από ομοιογενζσ χλωριοφχο πολυβινφλιο (PVC) κα είναι πάχουσ 2 mm, μονοπαγοφσ 

υφισ (όχι πολλαπλϊν ςτρϊςεων), κατάλλθλου  χρωματιςμοφ, με επικολλιςεισ με ειδικι κόλλα 

ςε λείο, επίπεδο, κακαρό και ςτεγνό υπόςτρωμα. Θ αρμοκόλλθςθ του δαπζδου προβλζπεται 

με τθ μζκοδο τθσ κερμικισ ςυγκόλλθςθσ με ειδικά εργαλεία (φρζηα χάραξθσ μικροφ αφλακα) 

και ειδικό κερμοκολλθτικό κορδόνι ςυγκόλλθςθσ με μζγιςτο πλάτοσ μεταξφ των επιμζρουσ 

φφλλων τάπθτα 3mm. 

Ενίςχυςθ ςυςτιματοσ υδρορροών- απορροισ ομβρίων 

Νζεσ υδρορροζσ  από γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα 

Για τθν βελτίωςθ των ςυνκθκϊν υγρομόνωςθσ του κτιρίου προβλζπεται τοποκζτθςθ νζων  

υδρορροϊν ςτθ βόρεια πλευρά του κτιρίου τόςο ςτθ ςτζγθ του ιςογείου  όςο και ςτο 

ςτζγαςτρο του θμιυπογείου. 

Ριο αναλυτικά προβλζπονται πζντε(5) νζεσ κατακόρυφεσ υδρορροζσ μικουσ 3,2m ζκαςτθ ςτθ 

βόρεια πλευρά του κτιρίου. Οι υδρορροζσ προβλζπονται πλθςίον των κορυφϊν α,β,γ,δ,ε,η τθσ 

κεραμοςκεπισ όπωσ παρουςιάηεται ςτο ςχζδιο Α3 τθσ μελζτθσ. Οι κατακόρυφεσ υδρορροζσ κα 

Μονόφυλλα Ραράκυρα Ρ2 (10 τεμάχια): 0.50*0.60 
Μονόφυλλο Ραράκυρο Ρ2 (1 τεμάχιο): 

0.50*0.60 

Δίφυλλα Ραράκυρα Ρ3 (2 τεμάχια): 1.00*0.60 
Δίφυλλα Ραράκυρα Ρ4 (2 τεμάχια): 

1.00*1.50 

Δίφυλλα Ραράκυρα Ρ4 (26τεμάχια): 1.00*1.50 
 

Χώροι τοποκζτθςθσ νζου τάπθτα από PVC 

Χϊροσ (0.1.3)- Αναμονι: 18.502 Χϊροσ (0.4.2)- Εξεταςτιριο παιδικοφ: 18.25m2 

Χϊροσ (0.2)- Στάςθ Αδελφισ: 15.13m2 Χϊροσ (0.5)- Εξεταςτιριο: 15.75m2 

Χϊροσ (03.1)- Κάρτα Υγείασ: 7.36m2 Χϊροσ (0.6.1)-Εξεταςτιριο: 18.81m2 

Χϊροσ (03.2)- Γραμματεία: 8.05m2 Χϊροσ (0.7.1)-Οδοντιατρικό: 14.85m2 

Χϊροσ (03.Α)- 2.60m2 Χϊροσ (0.7.2)- Αναμονι Οδοντιατρικοφ: 7.26m2 

Χϊροσ (03.3)- Διευκυντισ 15.40m2 Χϊροσ (0.8.1)- Αίκουςα Συγκεντρϊςεων: 30.15m2 

Χϊροσ (0.4.1)- Αναμονι παιδικοφ: 8.50m2 Χϊροσ (0.23.6)- Διάδρομοσ: 22.70m2 

φνολο: 203,31m2 



Δπγαζίερ Δκζςγσπονιζμού και Αναβάθμιζηρ ηων Κένηπων Τγείαρ Γημηηζάναρ, Σποπαίων και Λεωνιδίος ηηρ Π.Δ. Απκαδίαρ 

 

ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ   8 

είναι από γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα ορκογωνικισ κλειςτισ διατομισ πάχουσ 1mm με ςτερζωςθ 

με ειδικοφσ ςυνδζςμουσ. 

Δφο ακόμα κατακόρυφεσ υδρορροζσ προβλζπονται ςτθ ςτζγθ του θμιυπογείου πλθςίον των 

κορυφϊν θ,κ μικουσ 1,3m. 

Ραράλλθλα κα τοποκετθκοφν νζεσ οριηόντιεσ υδρορροζσ ςε τρία (3) τμιματα  τθσ βόρειασ 

πλευράσ τθσ κεραμοςκεπισ(α-β-γ-δ)=27.6m , (η-ε)=11.10m ςυνολικοφ μικουσ 39.1m και (θ-

κ)=10.2m ςτο ςτζγαςτρο του θμιθπογείου, όπωσ παρουςιάηεται ςτα ςχζδιαΑ2 και Α3 τθσ 

μελζτθσ. Οι οριηόντιεσ υδρορροζσ κα είναι από γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα πάχουσ 1.5mm 

αναπτφγματοσ 50cm ενϊ προβλζπονται και εγκάρςιεσ απολιξεισ.  

Ανακαταςκευι τςιμεντοςτρϊςεωσ ςτθ βόρεια πλευρά το κτιρίου 

Θ εμφάνιςθ υγραςιϊν  ςτουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ του Κ.Υ. οφείλεται και ςτο γεγονόσ ότι θ 

τςιμεντόςτρωςθ ςτον περιβάλλοντα χϊρο τθσ βόρειασ πλευράσ του κτιρίου ζχει κλίςθ προσ 

τον κτίριο και όχι προσ τον εξωτερικό μαντρότοιχο με αποτζλεςμα τα όμβρια φδατα να 

οδθγοφνται προσ το κτίριο. Ρροβλζπεται αποξιλωςθ τθσ υφιςτάμενθσ τςιμεντόςτρωςθσ ςε 

επιφάνεια ~ 13m2  ςτο χϊρο υπό ςτοιχεία (Α-Β-Γ-Δ)  εμπρόσ από το θμιυπόγειο του κτιρίου 

όπωσ παρουςιάηεται ςτο ςχζδιο Α2 τθσ μελζτθσ. Θ  νζα τςιμεντόςτρωςθ κα γίνει με 

ςκυρόδεμα κατθγορίασ C16/20 ςε πάχοσ 20cm με διαμόρφωςθ κλίςθσ προσ το εξωτερικό του 

κτιρίου.  

Ανακαταςκευι Επιχριςμάτων - Εξωτερικοί και Εςωτερικοί χρωματιςμοί 

Λόγω τθσ επιβάρυνςθσ που υπάρχει από τθν υγραςία ςτα επιχρίςματαςτθ βόρεια πλευρά του 

κτιρίου προβλζπεται  κακαίρεςθ ςε φψοσ 1.00mκαι επανατοποκζτθςι τουσ ςτα τμιματα που 

παρουςιάηονται ςτο ςχζδιο Α1 τθσ μελζτθσ (α-β)=13.25m, (β-γ)=2.45m, (γ-δ)=11.20m και (ε-

η)=12.50m ιτοι ςυνολικά ςε επιφάνεια 39.4m2.  

Επί τθσ επιφάνειασ των νζων επιχριςμάτων κα γίνει χρωματιςμόσ (εξωτερικϊν επιφανειϊν ) με 

χρϊματα υδατικισ διαςποράσ ακρυλικισ ι ςτυρενιο-ακριλικισ βάςεωσ. Στο υπόλοιπο τμιμα 

πάνω από τα νζα επιχρίςματα (φψοσ 2,2m) κα γίνει ανακαίνιςθ των υφιςτάμενων 

χρωματιςμϊν με αντίςτοιχα χρϊματα κατάλλθλα για εξωτερικοφσ χϊρουσ. Ρριν τισ εργαςίεσ 

ανακαίνιςθσ των χρωματιςμϊν κα προθγθκεί κατάλλθλθ εργαςία απόξεςθσ των παλαιϊν 

χρωμάτων- προετοιμαςίασ των επιφανειϊν. Θ ςυνολικι επιφάνεια ανακαίνιςθσ των 

χρωματιςμϊν ςτουσ εξωτερικοφσ τοίχουσ του ιςογείου του Κ.Υ. ςε δφο πλιρεισ διαςτρϊςεισ 

ανζρχεται ςε ~87m2.  

Αντίςτοιχα ςτουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ του Κ.Υ. κα πραγματοποιθκεί ανακαίνιςθ των 

χρωματιςμϊν ςτο ςφνολο των χϊρων (εςωτερικζσ τοιχοποιίεσ, οροφζσ) με χρϊματα υδατικισ 

διαςποράσ ακρυλικισ ι ςτυρενιο-ακριλικισ βάςεωσ κατάλλθλα για νοςοκομειακοφσ 

εςωτερικοφσ χϊρουσ. Ρριν τισ εργαςίεσ ανακαίνιςθσ των χρωματιςμϊν κα προθγθκεί 

κατάλλθλθ εργαςία απόξεςθσ των παλαιϊν χρωμάτων- προετοιμαςίασ των επιφανειϊν 

αποξιλωςθσ - αποκατάςταςθσ των επιχριςμάτων ειδικότερα ςτα τμιματα τθσ βόρειασ 

πλευράσ του κτιρίου που παρουςιάηονται φκορζσ. Οι επιφάνειεσ ανακαίνιςθσ των 
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χρωματιςμϊν ςτουσ εςωτερικοφσ τοίχουσ και ςτισ οροφζσ των δωματίων του Κ.Υ. 

παρουςιάηονται ςτα ςχζδια Α1 και Α2 τθσ μελζτθσ και ςτουσ ακόλουκουσ πίνακεσ.  

α) Επαναχρωματιςμοί εςωτερικών τοίχων ιςογείου (ςχζδιο Α1) 

Χϊροσ (0.1.1)- Είςοδοσ/ Ανεμοφράκτθσ: 20.40m
2
 Χϊροσ (0.13.3)- Λεβθτοςτάςιο: 40.56m

2
 

Χϊροσ(0.1.2)-Χωλ ειςόδου: 40.65m
2
 Χϊροσ (0.14)- Απορρίμματα: 20.80m

2
 

Χϊροσ (0.2)- Στάςθ Αδελφισ: 34.20m
2
 Χϊροσ (0.15)- Αποκικθ: 45.34m

2
 

Χϊροσ (0.2.1): 47.40m
2
 Χϊροσ (0.16.1)- Αναμονι Μικροβιολογικοφ: 19.72m

2
 

Χϊροσ (0.2.2): 48.60m
2
 Χϊροσ (0.16.2)- Γραφείο Μικροβιολόγου: 25.20m

2
 

Χϊροσ (0.3.1)- Κάρτα Υγείασ: 33.00m
2
 Χϊροσ (0.16.3)- Μικροβιολογικό εργαςτιριο: 39.60m

2
 

Χϊροσ (0.3.2)-Γραμματεία: 34.80m
2
 Χϊροσ (0.17.1)- Είςοδοσ Αϋ Βοθκειϊν: 29.10m

2
 

Χϊροσ (0.3.3)-Διευκυντισ: 47.40m
2
 Χϊροσ (0.17.2)- Αναμονι: 20.70m

2
 

Χϊροσ (0.3.4)- Αναμονι Διοίκθςθσ: 19.72m
2
 Χϊροσ (0.17.4)- Ακάκαρτα: 23.10m

2
 

Χϊροσ (0.4.1)-Αναμονι παιδικοφ: 35.40m
2
 Χϊροσ (0.17.5)- Φορείο: 26.40m

2
 

Χϊροσ (0.4.2)-Εξεταςτιριο παιδικοφ: 48.00m
2
 Χϊροσ (0.17.6)- Αίκουςα Μικροεπεμβάςεων: 47.70m

2
 

Χϊροσ (0.5)-Εξεταςτιριο: 48.00m
2
 Χϊροσ (0.17.7)- Αποςτείρωςθ: 29.40m

2
 

Χϊροσ (0.6.1)-Εξεταςτιριο: 48.00m
2
 Χϊροσ (0.18.1)- Αναμονι Ακτινολογικοφ: 24.00m

2
 

Χϊροσ (0.7.1)-Οδοντιατρικό: 46.80m
2
 Χϊροσ (0.18.2)- Γραφείο Ακτινολόγου: 30.00m

2
 

Χϊροσ (0.7.2)- Αναμονι Οδοντιατρικοφ: 42.00m
2
 Χϊροσ (0.18.3)- Αποδυτιρια: 20.34m

2
 

Χϊροσ (0.8.1)- Αίκουςα Συγκεντρϊςεων: 67.20m
2
 Χϊροσ (0.18.4)- Χϊροσ Ρροςωπικοφ: 22.14m

2
 

Χϊροσ (0.8.1α)- Αποκικθ: 33.30m
2
 Χϊροσ (0.18.5)- Εμφανιςτιριο: 26.34m

2
 

Χϊροσ (0.8.2)- Κουηίνα: 42.30m
2
 Χϊροσ (0.18.6)- Αίκουςα Ακτινολογικοφ: 47.28m

2
 

Χϊροσ (0.9.2)- Φαρμακείο: 39.60m
2
 Χϊροσ (0.20.1)- Θάλαμοσ Μόνωςθσ: 42.00m

2
 

Χϊροσ (0.10.1)- Μαία: 39.44m
2
 Χϊροσ (0.21)- Θάλαμοσ Βραχείασ Νοςθλείασ: 47.40m

2
 

Χϊροσ (0.10.2)- Αναμονι Μαίασ: 32.87m
2
 Χϊροσ (0.22)-Θάλαμοσ Βραχείασ Νοςθλείασ: 48.60m

2
 

Χϊροσ (0.10.3)- Αναμονι Κοιν/κισ Λειτουργοφ: 32.87m
2
 Χϊροσ (0.23.1)- Διάδρομοσ: 52.58m

2
 

Χϊροσ (0.10.4)- Κοινωνικι Λειτουργόσ: 39.44m
2
 Χϊροσ (0.23.2)- Διάδρομοσ: 59.47m

2
 

Χϊροσ (0.12)- Κλιμακοςτάςιο: 44.20m
2
 Χϊροσ (0.23.3)- Διάδρομοσ: 20.50m

2
 

Χϊροσ (0.13): 29.70m
2
 Χϊροσ (0.23.4)- Διάδρομοσ: 81.06m

2
 

Χϊροσ (0.13.1)- Θ/Η: 41.08m
2
 Χϊροσ (0.23.5)- Διάδρομοσ: 45.30m

2
 

Χϊροσ (0.13.2)- Δεξαμενι Ρετρελαίου: 28.60m
2
 Χϊροσ (0.23.6)- Διάδρομοσ: 22.20m

2
 

φνολο:2021.80m2
 

 

β) Επαναχρωμαςτιςμοί οροφισ ιςογείου (ςχζδιο Α2) 

Χϊροσ (0.1.1)- Είςοδοσ/ Ανεμοφράκτθσ: 2.85m
2
 Χϊροσ (0.13.3)- Λεβθτοςτάςιο: 14.96m

2
 

Χϊροσ(0.1.2)-Χωλ ειςόδου: 34.65m
2
 Χϊροσ (0.14)- Απορρίμματα: 3.00m

2
 

Χϊροσ (0.2)- Στάςθ Αδελφισ: 15.71m
2
 Χϊροσ (0.15)- Αποκικθ: 18.36m

2
 

Χϊροσ (0.2.1): 15.30m
2
 Χϊροσ (0.16.1)- Αναμονι Μικροβιολογικοφ: 4.81m

2
 

Χϊροσ (0.2.2): 16.20m
2
 Χϊροσ (0.16.2)- Γραφείο Μικροβιολόγου: 8.64m

2
 

Χϊροσ (0.3.1)- Κάρτα Υγείασ: 7.36m
2
 Χϊροσ (0.16.3)- Μικροβιολογικό εργαςτιριο: 17.28m

2
 

Χϊροσ (0.3.2)-Γραμματεία: 8.05m
2
 Χϊροσ (0.17.1)- Είςοδοσ Αϋ Βοθκειϊν: 10.78m

2
 

Χϊροσ (0.3.3)- Διευκυντισ: 15.40m
2
 Χϊροσ (0.17.2)- Αναμονι: 5.29m

2
 

Χϊροσ (0.3.4)- Αναμονι Διοίκθςθσ: 4.81m
2
 Χϊροσ (0.17.3)- Λουτρό Αςκενϊν: 7.97m

2
 

Χϊροσ (0.4.1)- Αναμονι παιδικοφ: 8.50m
2
 Χϊροσ (0.17.4)- Ακάκαρτα: 3.57m

2
 

Χϊροσ (0.4.2)- Εξεταςτιριο παιδικοφ: 15.75m
2
 Χϊροσ (0.17.5)- Φορείο: 7.36m

2
 

Χϊροσ (0.4.3) -Εξεταςτιριο παιδικοφ: 2.75m
2
 Χϊροσ (0.17.6)- Αίκουςα Μικροεπεμβάςεων: 15.12m

2
 

Χϊροσ (0.5)- Εξεταςτιριο: 15.75m
2
 Χϊροσ (0.17.7)- Αποςτείρωςθ:5.98m

2
 

Χϊροσ (0.6.1)- Εξεταςτιριο: 15.51m
2
 Χϊροσ (0.18.1)- Αναμονι Ακτινολογικοφ: 7.50m

2
 

Χϊροσ (0.6.2)- Εξεταςτιριο: 3.63m
2
 Χϊροσ (0.18.2)- Γραφείο Ακτινολόγου: 6.00m

2
 

Χϊροσ (0.7.1)-Οδοντιατρικό: 14.85m
2
 Χϊροσ (0.18.3)- Αποδυτιρια: 2.39m

2
 

Χϊροσ (0.7.2)- Αναμονι Οδοντιατρικοφ: 12.98m
2
 Χϊροσ (0.18.4)- Χϊροσ Ρροςωπικοφ: 3.11m

2
 

Χϊροσ (0.8.1)- Αίκουςα Συγκεντρϊςεων: 30.15m
2
 Χϊροσ (0.18.5)- Εμφανιςτιριο: 4.78m

2
 

Χϊροσ (0.8.1α)- Αποκικθ: 4.73m
2
 Χϊροσ (0.18.6)- Αίκουςα Ακτινολογικοφ: 15.32m

2
 

Χϊροσ (0.8.2)- Κουηίνα: 11.47m
2
 Χϊροι (0.19.1+0.19.2+0.19.3)-WC Κοινοφ Ανδρϊν: 
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6.28m
2
 

Χϊροσ (0.9.2)- Φαρμακείο: 12.60m
2
 

Χϊροι (0.19.4+0.19.5+0.19.6)-WC Κοινοφ Γυναικϊν: 
6.28m

2
 

Χϊροσ (0.10.1)- Μαία: 9.90m
2
 Χϊροσ (0.20.1)- Θάλαμοσ Μόνωςθσ: 11.49m

2
 

Χϊροσ (0.10.2)- Αναμονι Μαίασ: 6.44m
2
 Χϊροσ (0.20.2)- WC Θαλάμου Μόνωςθσ: 3.17m

2
 

Χϊροσ (0.10.3)- Αναμονι Κοινωνικισ Λειτουργοφ: 
6.44m

2
 Χϊροσ (0.21)- Θάλαμοσ Βραχείασ Νοςθλείασ: 15.30m

2
 

Χϊροσ (0.10.4)- Κοινωνικι Λειτουργόσ: 9.90m
2
 Χϊροσ (0.22)-Θάλαμοσ Βραχείασ Νοςθλείασ: 16.20m

2
 

Χϊροι (0.11.1+0.11.2+0.11.3)-WC Κοινοφ Ανδρϊν: 
9.50m

2
 Χϊροσ (0.23.1)- Διάδρομοσ: 16.06m

2
 

Χϊροι (0.11.4+0.11.5+0.11.6)-WC Κοινοφ Γυναικϊν: 
9.50m

2
 Χϊροσ (0.23.2)- Διάδρομοσ: 18.48m

2
 

Χϊροσ (0.12)- Κλιμακοςτάςιο: 14.95m
2
 Χϊροσ (0.23.3)- Διάδρομοσ: 8.14m

2
 

Χϊροσ (0.13): 18.50m
2
 Χϊροσ (0.23.4)- Διάδρομοσ: 39.27m

2
 

Χϊροσ (0.13.1)- Θ/Η: 15.18m
2
 Χϊροσ (0.23.5)- Διάδρομοσ: 23.10m

2
 

Χϊροσ (0.13.2)- Δεξαμενι Ρετρελαίου: 7.26m
2
 Χϊροσ (0.23.6)- Διάδρομοσ: 16.28m

2
 

φνολο: 718.84m2
 

 

Θ ςυνολικι επιφάνεια ανακαινίςεων χρωματιςμϊν εςωτερικϊν χϊρων ανζρχεται ςε 3160m2. 

Νζο Δίκτυο Ηεςτοφ Νεροφ Χριςθσ (Η.Ν.Χ.) 

Το υφιςτάμενο δίκτυο  ηεςτοφ νεροφ ςτο Κ.Υ. Δθμθτςάνασ τροφοδοτείται από διάταξθ boiler 
(διπλό) που βρίςκεται ςτο χϊρο ςτο Λεβθτοςταςίου  (014). Θ διάταξθ Βoiler διακζτει 
καυςτιρα ζτςι ϊςτε να διατίκεται Ηεςτό Νερό Χριςθσ ςε όλθ τθ  διάρκεια του ζτουσ. Θ 
διάταξθ boiler ενιςχφεται από ςειρά θλιακϊν πλακϊν (8)  που βρίςκονται ςτθ ςτζγθ του 
ιςογείου πάνω από το χϊρο 0.9.2.  Οι διατάξεισ boiler και θλιακϊν πλακϊν βρίςκεται ςε ςειρά.  

Κατά το παρελκόν λόγω φκορϊν που υπζςτθςαν εςωτερικοί αγωγοί του υφιςτάμενου δικτφου 
Ηεςτοφ Νεροφ Χριςθσ  εμφανίςτθκαν ςθμαντικζσ διαρροζσ  με αποτζλεςμα να υπάρχει 
αναγκαιότθτα να αποκοποφν ςθμαντικά τμιματα του δικτφου ϊςτε να περιοριςτοφν οι 
απϊλειεσ. Σιμερα τροφοδοτοφνται με Η.Ν.Χ.  μόνο οι χϊροι 1.5.3 και 1.5.5 (αποδυτιρια). 

Με το νζο προβλεπόμενο δίκτυο Η.Ν.Χ. εξυπθρετείται το ςφνολο των χϊρων ηιτθςθσ ηεςτοφ 
νεροφ (W.C., ντουσ, αποδυτιρια, κουηίνα, εξεταςτιρια, κάλαμοι, κ.α.). Ππωσ παρουςιάηεται  
ςτο ςχζδιο Α4 "ΡΟΜΕΤΘΣΘ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΗΕΣΤΟΥ ΝΕΟΥ ΧΘΣΘΣ" ο ςυνολικόσ αρικμόσ 
κζςεων  ηιτθςθσ Ηεςτοφ νεροφ είναι  τριάντα επτά (37) εκ των οποίων 29 ςτο ιςόγειο 
(ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ νζασ ςτο χϊρο 0.10.4) και 8 ςτον όροφο του κτιρίου.  

Το νζο δίκτυο Η.Ν.Χ. αποτελείται από πζντε (5) ςυνολικά κλάδουσ και παρουςιάηεται ςτο 
ςχζδιο Α4 τθσ παροφςασ.  

Από τθ κζςθ τθσ διάταξθσ boiler κα εκκινεί  χαλκοςωλινασ διαμζτρου 1'' ο οποίοσ κα 
καταλιγει ςε διάταξθ  ςυλλζκτθ κολεκτζρ ςτθν πλάκα οροφισ του ορόφου. Ο ςυλλζκτθσ 

γ)  Επαναχρωματιςμοί εςωτερικών τοίχων ορόφου 
του κτιρίου (ςχζδιο Α2) 

δ) Επαναχρωματιςμοί οροφισ ςτον όροφο του 
κτιρίου (ςχζδιο Α2) 

Χϊροσ (1.1)- Κλιμακοςτάςιο: 36.00m
2
 Χϊροσ (1.1)- Κλιμακοςτάςιο: 11.52m

2
 

Χϊροσ (1.2)- Γραφείο Επιςκζπτριασ αδελφισ: 50.10m
2
 

Χϊροσ (1.2)- Γραφείο Επιςκζπτριασ αδελφισ: 
16.67m

2
 

Χϊροσ (1.3)- Γραφείο Γιατρϊν: 50.10m
2
 Χϊροσ (1.3)- Γραφείο Γιατρϊν: 16.67m

2
 

Χϊροσ (1.4.1)- Δωμάτιο Εφθμερεφοντα: 43.20m
2
 Χϊροσ (1.4.1)- Δωμάτιο Εφθμερεφοντα: 13.92m

2
 

Χϊροσ (1.5.1)- Αποδυτιρια  Γυναικϊν: 32.16m
2
 Χϊροσ (1.4.2)- Δωμάτιο Εφθμερεφοντα: 3.74m

2
 

Χϊροσ (1.5.4)- Αποδυτιρια Ανδρϊν: 32.16m
2
 Χϊροσ (1.5.1)- Αποδυτιρια Γυναικϊν: 6.03m

2
 

Χϊροσ (1.6)- Διάδρομοσ 69.00m
2
 

Χϊροι (1.5.2) και (1.5.3)- WC Αποδυτθρίων  
Γυναικϊν: 3.80m

2
 

φνολο: 312.72m2
 φνολο:102.97m2
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κολεκτζρ κα είναι τουλάχιςτον πζντε  (5) οπϊν 1''.  Από τθ διάταξθ κολεκτζρ κα εκκινοφν οι 
πζντε αγωγοί του δικτφου με βάνεσ ι διακόπτεσ χειριςμοφ.  Θ διάταξθ κολεκτζρ κα 
τοποκετθκεί ςε ξφλινο κιτίο για προςταςία από τθν κερμοκραςία και τθν υγραςία. 

Ο αρικμόσ κζςεων που εξυπθρετεί ο κάκε κλάδοσ του δικτφου ςτο ιςόγειο και ςτον όροφο του 
κτιρίου αναφζρεται ςτον πίνακα που ακολουκεί.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Επιςθμαίνεται ιδιαίτερα ότι το νζο δίκτυο Η.Ν.Χ. ςχεδιάηεται ϊςτε να καλφπτεται το ςφνολο 
των πικανϊν κζςεων ηιτθςθσ ςτο κτίριο ςφμφωνα με τα ςχζδια κάτοψθσ τθσ μελζτθσ 
εφαρμογισ με ίςο κατά το δυνατό αρικμό χριςεων/ ηθτιςεων ανά κλάδο. Ενδεχόμενεσ 
διαφοροποιιςεισ των χριςεων των δωματίων ι μθ αναγκαιότθτα ςφνδεςθσ κάποιου χϊρου με 
το νζο δίκτυο κα ςυνεκτιμθκεί κατά το ςτάδιο τθσ καταςκευισ.   

Ρροκειμζνου να περιοριςτοφν οι εργαςίεσ ςτο εςωτερικοφ του κτιρίου κρίκθκε ςκόπιμο οι 
κεντρικοί αγωγοί να διζλκουν από τισ πλάκεσ οροφισ ορόφου- ιςογείου και να ακολουκιςει 
κάκοδοσ με οπζσ  ςτισ πλάκεσ προσ τισ κζςεισ ηιτθςθσ.  

Οι ςωλθνϊςεισ  μεταφοράσ ςτισ πλάκεσ οροφισ του κτιρίου προβλζπονται από 
πολυςτρωματικοφσ ςωλινεσ από πολυςτρωματικόδικτυωμζνο πολυαικυλζνιο (PE-Xb) για 
ιςοδφναμεσ διαμζτρουσ 1ϋϋ, ¾ϋϋ, ½’’ δθλαδι Φ32 (πάχοσ: 4,5-5mm,) , Φ26 (πάχοσ: 3,0-3,5mm) 
και Φ16 (2mm) κατάλλθλο για πόςιμο νερό για πίεςθ λειτουργίασ 10bar και κερμοκραςία 95οC 
(ενδεικτικά FIV-PEX, PEXALι ανάλογο). 

Οι κατακόρυφεσ ςωλθνϊςεισ και οι ςωλθνϊςεισ εντόσ των δωματίων  προβλζπονται από 
χαλκοςωλινεσ 3/4'' (22mm) και 1/2'' (18mm). Οι χάλκινοι ςωλινεσ κα είναι χωρίσ ραφι 
(soliddrawn) και κα είναι καταςκευαςμζνοι από υλικό κατά EN 1057. Τα εξαρτιματα κα είναι 
είτε τριχοειδοφσ ςυγκόλλθςθσ, είτε με ςυμπίεςθ βιδωτά ι φλαντηωτά, ςφμφωνα με τουσ 
γερμανικοφσ κανονιςμοφσ. Οι καμπφλεσ κα καταςκευαςτοφν από υλικό των ιδίων 
προδιαγραφϊν με τον παρακείμενο ςωλινα. Στουσ ςωλινεσ κα πρζπει να αναγράφεται θ 
διάμετροσ, το πάχοσ τοιχϊματοσ, τισ προδιαγραφζσ που πλθροφν (πχ. DIN κτλ).  

Οι ςωλινεσ PE-Xb ςτισ πλάκεσ οροφισ του κτιρίου κα μονωκοφν με προκαταςκευαςμζνα 
τεμάχια μονωτικοφ υλικοφ, μορφισ εφκαμπτου ςωλινα, από αφρϊδεσ πλαςτικό 
(ελαςτομερζσ) υλικό πάχουσ 13mm, «κλειςτισ κυψελοειδοφσ δομισ», με ςυντελεςτι κερμικισ 
αγωγιμότθτασ λ = 0,026 Kcal/mhoC ςε 0oC, κατάλλθλου για κερμοκραςίεσ από -75oC μζχρι 
+105oC,  ενδεικτικοφ τφπου  ARMAFLEX, Isopipe ι ανάλογο. Oι χαλκοςωλινεσ εντόσ του 
κτιρίου κα μονωκοφν με μονωτικό υλικό πάχουσ 9mm. Μποροφν να τοποκετθκοφν ζτοιμεσ 
μονωμζνεσ ςωλθνϊςεισ  (PE-Xb, χαλκοςωλινεσ) εφόςον παρζχονται από τουσ προμθκευτζσ 
ςτισ προβλεπόμενεσ διαςτάςεισ και πάχθ μόνωςθσ. 

Κλάδοσ Χριςεισ Ιςογείου Χριςεισ ορόφου φνολο Χριςεων 

1 
3, 6, 7 1, 2, 4, 5 

7 
Σφνολο: 3 Σφνολο: 4 

2 
1,6 2, 3, 4, 5, 7, 8 

8 
Σφνολο: 2 Σφνολο: 6 

3 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

- 8 
Σφνολο: 8 

4 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - 

 
7 

Σφνολο: 7 

5 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

- 7 
Σφνολο: 7 

φνολο: 37 
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Θ μόνωςθ κα περιλαμβάνει και όλα τα επί των ςωλθνϊςεων ειδικά τεμάχια, εξαρτιματα και 
ςυςκευζσ, όπωσ καμπφλεσ, ταφ, διακόπτεσ κλπ., με χριςθ τεμαχίων μονϊςεωσ ςωλινων 
μεγαλφτερθσ διαμζτρου και μονωτικϊν αυτοκόλλθτων ταινιϊν του αυτοφ υλικοφ. 

Ειδικά για τουσ διακόπτεσ κα λθφκοφν κατάλλθλα μζτρα για τθν εφκολθ αποςυναρμολόγθςθ 
τθσ μονϊςεωσ, χωρίσ να καταςτραφεί αυτι, προσ επικεϊρθςθ και τυχόν επιςκευι. 

Οι ςωλινεσ PE-Xbςε όλεσ τισ οδεφςεισ τουσ κα περιβάλλονται από πλαςτικοφσ ςπιράλ ςωλινεσ 
δικτυωμζνου πολυαικυλενίου κατάλλθλθσ διαμζτρου και πάχουσ.  

Οι ςωλινεσ ςτισ διελεφςεισ τουσ από οικοδομικά ςτοιχεία (πλάκεσ beton, τοιχία κλπ) κα 
περιβάλλονται από πλαςτικό ςωλινα μεγαλφτερθσ διατομισ τζτοιασ ϊςτε θ εςωτερικι του 
διάμετροσ να επιτρζπει τθν άνετθ διζλευςθ του ςωλινα και τθσ μόνωςισ του. Οι μονϊςεισ των 
ςωλινων δεν κα διακόπτονται  ςε αυτζσ τισ διελεφςεισ οικοδομικϊν ςτοιχείων. Το κενό μεταξφ 
του εςωτερικοφ ςωλινα και του ςωλινα προςταςίασ κα πλθροφται με αςφαλτικι μαςτίχα. 

Σε όλουσ τουσ αγωγοφσ προβλζπονται τα κατάλλθλα ςυνοδευτικά είδθ (ρακόρ, ςτθρίγματα, 
καμπφλα ι θμικάμπυλα, ταυ ιςομερι ι ςυςτολικά, ςφικτιρεσ, βανοειδι απομόνωςθσ κλάδων) 
κατάλλθλοι για χαλκοςωλινεσ και πολυςτρωματικοφσ πλαςτικοφσ ςωλινεσ αντίςτοιχα.  

Λόγω του μεγάλου μικουσ των κλάδων 3,4 και 5 και λόγω του γεγονότοσ ότι εν γζνει 
εξυπθρετοφν χϊρουσ του Κ.Υ. απομακρυςμζνουσ από τισ διατάξεισ boiler προβλζπεται θ 
επανακυκλοφορία των αγωγϊν μζςω ςωλθνϊςεων χαλκοςωλινα 1/2" (εντόσ του κτιρίου και 
ανόδου) και αγωγοφ PE-Xb Φ16 ςτθν πλάκα οροφισ. Οι τρεισ αγωγοί επακυκλοφορίασ κα 
ενϊνονται ςε διάταξθ ςυλλζκτθ κολεκτζρ  πλθςίον του πρϊτου και ςτθ ςυνζχεια με αγωγό 
(3/4'') και κυκλοφορθτι το νερό κα οδθγείται ςτο boiler.    

Ιδιαίτερθ μζριμνα πρζπει να δοκεί ςτισ κζςεισ οπϊν ςτισ πλάκεσ οροφισ ιςογείου και ορόφου 
τόςο κατά τθ διάτρθςθ όςο κυρίωσ κατά τθ ςφράγιςθ και ςτεγάνωςθ τθσ όπθσ. Θα 
χρθςιμοποιθκεί ειδικι ρθτίνθ ςφράγιςθσ οπϊν ςε ςκυρόδεμα. 

Συνολικά προβλζπονται  δεκατρείσ οπζσ τθσ άνω πλάκασ του ιςογείου  για τθν εξυπθρζτθςθ 
των χϊρων του ιςογείου, επτά οπζσ των πλακϊν ορόφου και ιςογείου ςε ςυνζχεια και μία οπι 
ςτθν άνω πλάκα του ορόφου για τθν εξυπθρζτθςθ των χϊρων του ορόφου. Στουσ πζντε 
αγωγοφσ προβλζπονται αντίςτοιχα 3,4,6, 3 και 4 οπζσ αντίςτοιχα και μια για τθ ςφνδεςθ τθσ 
διάταξθσ boiler με τα κολλεκτζρ εκκίνθςθσ και επανακυκλοφορίασ.   

Ο αρικμόσ των οπϊν μπορεί να διαφοροποιθκεί μειωτικά ι αυξθτικά ανάλογα με τθν τελικι 
διαμόρφωςθ του δικτφου και τισ ιδιαίτερεσ καταςκευαςτικζσ ςυνκικεσ ι τθν αναγκαιότθτα 
μείωςθσ των οχλιςεων ςτο χϊρο τθσ Μονάδασ Υγείασ.  

Στουσ πίνακεσ που ακολουκοφν παρουςιάηονται αρχικά για κάκε ζναν από τουσ πζντε (5) 
κλάδουσ τα ςυνολικά μικθ αγωγϊν για τθ διαμόρφωςθ του δικτφου ςφμφωνα με το ςχζδιο Α4 
τθσ μελζτθσ και εν ςυνεχεία τα ςυνολικά μικθ ανά κατθγορία και διάμετρο ςωλθνϊςεων. 
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ΚΛΑΔΟ ΔΙΚΣΤΟΤ Η.Ν.Χ. 1 
Hιζ (m) Hoπ (m)

Φ32- 1'' Φ26- 3/4'' Φ16- 1/2'' 3/4'' 1/2'' 3/4'' 1/2'' 3/4'' 1/2'' Μήκορ (m) 3.20 3.05

Κολλεκηέπ 1 1.0

Θέζη Κ1 1.1 1.1 ωλήνερ PE-Xb Υαλκοζωλήναρ

Θέζη (Α) 3.05 3.1 Φ32 1΄΄ (28mm)

Υπήζη 1 1.1 1.1 Φ26 3/4'' (22mm)

Υπήζη 2 0.5 0.5 Φ16 1/2'' (15mm)

Από θέζη Κ1 0.6 0.6

Θέζη (Β) 6.25 6.3

Υπήζη 3 1.0 1.0

Από θέζη (Β) 0.9 0.9

Θέζη (Γ) 3.05 3.1

1.3 1.3

Υπήζη 4 0.2 0.2

Υπήζη 5 0.9 0.9

Θέζη (Γ) 6.25 6.3

2.1 2.1

Υπήζη 6 0.1 0.1

Υπήζη 7 0.8 0.8 30.2

1 7.1 3.5 0 0 6.1 0 6.25 6.25 0 30.2

1 19.45 9.75

Αγωγοί από  Πολςζηπωμαηικούρ ζωλήνερ δικηςωμένος πολςαιθςλενίος (PE-Xb) 

Φ32- 1'' Φ26- 3/4'' Φ16- 1/2'' Αγωγοί από σαλκοζωλήνερ 

ωλήνερ PE-Xb 1 2.6 0 3.6

Υαλκοζωλήνερ 0 16.85 9.75 26.6

1 19.45 9.75 30.2

Kάθοδορ  (ΗΟΓΔΗΟ) Kάθοδορ (ΟΡ) Kάθοδορ  (Η+ΟΡ)
ΚΛΑΓΟ 1

Ανακςκλοθοπία 

(Φ16-1/2'')

Ανηιζηοίσιζη

 

ΚΛΑΔΟ ΔΙΚΣΤΟΤ Η.Ν.Χ. 2 

Φ32- 1'' Φ26- 3/4'' Φ16- 1/2'' 3/4'' 1/2'' 3/4'' 1/2'' 3/4'' 1/2'' Μήκορ (m)

Κολλεκηέπ 3.3 3.3 ωλήνερ PE-Xb Υαλκοζωλήναρ

Θέζη (Α) 6.25 6.3 Φ32 1΄΄ (28mm)

Υπήζη 1 0.9 0.9 Φ26 3/4'' (22mm)

Από Θέζη (Α) 1.2 1.2 Φ16 1/2'' (15mm)

Θέζη (Β) 3.05 3.1

1.3 1.3

Υπήζη 2 0.1 0.1

Υπήζη 3 0.9 0.9

Θέζη (Β) 6.25 6.3

2.1 2.1

Υπήζη 4 0.1 0.1

Υπήζη 5 0.9 0.9

Από Θέζη (Β) 8.7 8.7

Θέζη Γ 6.25 6.3

Υπήζη 6 0.7 0.7

Από Θέζη (Β) 9.3 9.3

Θέζη (Γ) 3.05 3.1

Υπήζη 7 0.4 0.4

Υπήζη 8 1.0 1.0
4.5 12.7 13.7 0 0 6.1 0 6.25 12.5 0 55.8

4.5 25.05 26.2 55.8

Φ32- 1'' Φ26- 3/4'' Φ16- 1/2'' Αγωγοί από  Πολςζηπωμαηικούρ ζωλήνερ δικηςωμένος πολςαιθςλενίος (PE-Xb) 

ωλήνερ PE-Xb 4.5 9.3 8.7 22.5 Αγωγοί από σαλκοζωλήνερ 

Υαλκοζωλήνερ 0 15.75 17.50 33.25

4.5 25.05 26.2 55.75

ΚΛΑΓΟ 2
Kάθοδορ  (ΗΟΓΔΗΟ) Kάθοδορ  (ΟΡ) Ανακςκλοθοπία 

(Φ16-1/2'')

Kάθοδορ  (Η+ΟΡ)

Ανηιζηοίσιζη

 

ΚΛΑΔΟ ΔΙΚΣΤΟΤ Η.Ν.Χ. 3 

Φ32- 1'' Φ26- 3/4'' Φ16- 1/2'' 3/4'' 1/2'' 3/4'' 1/2'' 3/4'' 1/2'' Μήκορ (m)

11.95 12.0 ωλήνερ PE-Xb Υαλκοζωλήναρ

Θέζη (Α) 3.2 3.2 Φ32 1΄΄ (28mm)

2.0 2.0 Φ26 3/4'' (22mm)

Υπήζη 1 0.1 0.1 Φ16 1/2'' (15mm)

Υπήζη 2 0.6 0.6

13.2 13.2

Θέζη (Β) 3.2 3.2

1.2 1.2

Υπήζη 3 0.1 0.1

Υπήζη 4 2.2 2.2

9.5 9.5

Θέζη (Γ) 3.2 3.2

Υπήζη 5 3.6 3.6

3.4 3.4

Θέζη (Γ) 3.2 3.2

Υπήζη 6 2.5 2.5

2.5 2.5

Θέζη (Δ) 3.2 3.2

Υπήζη 7 0.5 0.5

4.5 4.5

Θέζη (Ε) 3.2 3.2

Υπήζη 8 2.1 2.1

6.25 6.3

38.20 38.2

25.15 18.6 16.2 6.4 12.8 0 0 0 0 44.45 123.6

25.15 25 73.45 123.6

Φ32- 1'' Φ26- 3/4'' Φ16- 1/2''

ωλήνερ PE-Xb 25.15 12 42.70 79.85 Αγωγοί από  Πολςζηπωμαηικούρ ζωλήνερ δικηςωμένος πολςαιθςλενίος (PE-Xb) 

Υαλκοζωλήνερ 0 13.00 30.75 43.75 Αγωγοί από σαλκοζωλήνερ 

25.15 25.00 73.45 123.60

ΚΛΑΓΟ 3
Kάθοδορ  (ΟΡ) Ανακςκλοθοπία 

(Φ16-1/2'')

Kάθοδορ  (ΗΟΓΔΗΟ)

Ανηιζηοίσιζη

Kάθοδορ  (Η+ΟΡ)
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ΚΛΑΔΟ ΔΙΚΣΤΟΤ Η.Ν.Χ. 4 

 

Φ32- 1'' Φ26- 3/4'' Φ16- 1/2'' 3/4'' 1/2'' 3/4'' 1/2'' 3/4'' 1/2'' Μήκορ (m)

29.75 29.75 ωλήνερ PE-Xb Υαλκοζωλήναρ

Θέζη (Α) 3.2 3.2 Φ32 1΄΄ (28mm)

Υπήζη 1 0.8 0.8 Φ26 3/4'' (22mm)

0.8 0.8 Φ16 1/2'' (15mm)

Υπήζη 2 0.1 0.1

1.1 1.1

Υπήζη 3 0.1 0.1

Υπήζη 4 1.5 1.5

6.1 6.1

Θέζη (Β) 3.2 3.2

Υπήζη 5 0.5 0.5

Από θέζη (Γ) 11.3 11.3

3.2 3.2

Υπήζη 6 0.5 0.5

Υπήζη 7 2.9 2.9

6.25 6.25

37.3 37.3

29.75 13.7 12 3.2 6.4 0 0 0 0 43.55 108.6

29.75 16.9 61.95

Φ32- 1'' Φ26- 3/4'' Φ16- 1/2'' Αγωγοί από  Πολςζηπωμαηικούρ ζωλήνερ δικηςωμένος πολςαιθςλενίος (PE-Xb) 

ωλήνερ PE-Xb 29.75 11.8 43.4 85.0 Αγωγοί από σαλκοζωλήνερ 

Υαλκοζωλήνερ 0 5.10 18.1 23.15

29.75 16.9 61.45 108.1

ΚΛΑΓΟ 4
Kάθοδορ  (ΗΟΓΔΗΟ) Kάθοδορ  (ΟΡ) Kάθοδορ  (Η+ΟΡ) Ανακςκλοθοπία 

(Φ16-1/2'') Ανηιζηοίσιζη

 

ΚΛΑΔΟ ΔΙΚΣΤΟΤ Η.Ν.Χ. 5 

 

Φ32- 1'' Φ26- 3/4'' Φ16- 1/2'' 3/4'' 1/2'' 3/4'' 1/2'' 3/4'' 1/2'' Μήκορ (m)

22.95 22.95 ωλήνερ PE-Xb Υαλκοζωλήναρ

4.4 4.4 Φ32 1΄΄ (28mm)

Θέζη (Α) 3.2 3.2 Φ26 3/4'' (22mm)

1.9 1.9 Φ16 1/2'' (15mm)

Υπήζη 1 0.1 0.1

Υπήζη 2 0.4 0.4

3.7 3.7

Θέζη (Β) 3.2 3.2

Υπήζη 3 1.2 1.2

1.7 1.7

Θέζη (Γ) 3.2 3.2

Υπήζη 4 1.7 1.7

Υπήζη 5 2.0 2

10.3 10.3

Θέζη (Γ) 3.2 3.2

2.7 2.7

Υπήζη 6 0.1 0.1

Υπήζη 7 0.6 0.6

6.25 6.25

38.1 38.1

27.35 20.4 6 9.6 3.2 0 0 0 0 44.35 110.9

27.35 30.0       53.55

Φ32- 1'' Φ26- 3/4'' Φ16- 1/2'' Αγωγοί από  Πολςζηπωμαηικούρ ζωλήνερ δικηςωμένος πολςαιθςλενίος (PE-Xb) 

ωλήνερ PE-Xb 27.35 15.7 38.1 81.2 Αγωγοί από σαλκοζωλήνερ 

Υαλκοζωλήνερ 0 14.30 15.5 29.75

27.35 30.0 53.55 110.9

Ανηιζηοίσιζη
ΚΛΑΓΟ 5

Kάθοδορ  (ΗΟΓΔΗΟ) Kάθοδορ  (ΟΡ) Kάθοδορ  (Η+ΟΡ) Ανακςκλοθοπία 

(Φ16-1/2'')

 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ - ΙΟΔΤΝΑΜΕ ΔΙΑΣΑΕΙ  
      

 
ΚΛΑΔΟ 1 ΚΛΑΔΟ 2 ΚΛΑΔΟ 3 

 
1''  3/4'' 1/2'' 1''  3/4'' 1/2'' 1''  3/4'' 1/2'' 

ωλινεσ PE-Xb (m) 1 2.6 0 4.5 9.3 8.7 25.15 12 42.7 

Χαλκοςωλινεσ (m) 0 16.85 9.75 0 15.8 17.5 0 13 30.75 

φνολο (m) 1 19.45 9.75 4.5 25.05 26.2 25.15 25 73.45 

υνολικό Μικοσ (m) 30.2 55.8 123.6 

 
ΚΛΑΔΟ 4 ΚΛΑΔΟ 5 

 

 
1''  3/4'' 1/2'' 1''  3/4'' 1/2'' ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΘ 

ωλινεσ PE-Xb (m) 29.75 11.8 43.4 27.35 15.7 38.1 
ωλινεσ

PE-Xb 
Χαλκο- 

ςωλινεσ 

Χαλκοςωλινεσ (m) 0 5.1 18.05 0 14.3 15.45 Φ32 1΄΄ (28mm) 

φνολο (m) 29.75 16.9 61.45 27.35 30 53.55 Φ26 3/4''(22mm) 

υνολικό Μικοσ (m) 108.1 110.9 Φ16 1/2'' (15mm) 
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ωλινεσ PE-Xb (m) Χαλκοςωλινεσ (m) 

 

 
Φ32 Φ26 Φ16 

1'' 
(28mm)  

3/4'' 
(22mm) 

1/2'' 
(15mm) 

 
87.75 51.4 132.9 12 74.3 91.5 

 
φνολο: 272.1m φνολο: 177.8m 

 
υνολικό μικοσ: 449.9m 

Λοιπζσ εργαςίεσ 
Ρροβλζπεται αποξιλωςθ των υφιςτάμενων ξφλινων κιγκλιδωμάτων ςτουσ εξϊςτεσ ιςογείου 

και ορόφου και αντικατάςταςι τουσ με νζα ξφλινα κιγκλιδϊματα. Ριο ςυγκεκριμζνα κα 

αποξθλωκοφν τα κιγκλιδϊματα ςτον δυτικό (L=10.4m) εξϊςτθ του ιςογείου, και ςτουσ τρεισ 

του ορόφου (δφο ςτθ νότια πλευρά και ζνασ ςτθ νότια) με ςυνολικό μικοσ 13.7m όπωσ 

παρουςιάηεται ςτα ςχζδια Α1 και Α3 τθσ μελζτθσ. Τα νζα κιγκλιδϊματα κα είναι από ξυλεία 

τφπου Σουθδίασ, ευκφγραμμα, απλοφ ςχεδίου, με φψοσ 1,00 m, κουπαςτι 9x9cm και κάτω 

πζλμα 6x6 cm ι ανάλογα, με μζγιςτθ  απόςταςθ των καγκζλων 15 cm με απλι διαμόρφωςθ 

όλων των τμθμάτων. Για τθ ςτιριξθ των ςτεγάςτρων προβλζπονται ξυλοδοκοί πλευράσ πάνω 

από 15 cm. 

Ρροβλζπεται επίςθσ ςτα νζα κιγκλιδϊματα εφαρμογι επί των ξφλινων επιφανειϊν 

βερνικοχρϊματοσ νίτρου ενόσ ςυςτατικοφ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ Ε.Τ.Ε.Ρ. 

 Αντικατάςταςθ περιμετρικισ περίφραξθσ 

Ππωσ ζχει ιδθ αναφερκεί θ υφιςτάμενθ περίφραξθ του εξωτερικοφ χϊρου του Κ.Υ. 

παρουςιάηει ςθμαντικζσ φκορζσ με τα ςφρματα και τουσ μεταλλικοφσ παςςάλουσ να ζχουν 

πζςει κατά τμιματα αλλά και να ζχουν ςκουριάςει. Ρροβλζπεται θ πλιρθσ αποξιλωςθ τθσ 

υφιςτάμενθσ περίφραξθσ και θ τοποκζτθςθ νζασ.  

Θ νζα περίφραξθ κα ζχει μικοσ 298m και κα καταςκευαςτεί από γαλβανιςμζνουσ 

ςιδθροςωλινεσκιγλιδωμάτων διαμζτρου Φ 1 1/2" οι οποίοι κα τοποκετθκοφν ςε αποςτάςεισ 

των 4m.  Οι γαλβανιςμζνοι ςωλινεσ κα φζρουν αντιςκωριακι επίςτρωςθ με βαφι βάςεωσ 

ψευδαργφρου ςε δφο ςτρϊςεισ. Το ςυρματόπλεγμα κα είναι ρομβοειδοφσ οπισ, διαςτάςεων 

2,5 cm και βάρουσ 1.0 kg/m2.  

 Τοποκζτθςθ Νιπτιρα ςτο Χϊρο (0.10.4) 

Για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ του προςωπικοφ του Κ.Υ. προβλζπεται θ τοποκζτθςθ ςτο 

χϊρο (0.10.4) του Κ.Υ. (λειτουργεί ωσ χϊροσ τθσ Μαίασ) ενόσ νιπτιρα με παροχι ηεςτοφ 

νεροφ. Ο νιπτιρασ κα είναι πορςελάνθσ διαςτάςεων 40x50cm, με ςτιλθ, με βαλβίδα χρωμζ 

(ςταγγιςτιρα), πϊμα με άλυςο και ςιφὡνιχρωμἑ Φ 1 1/4 ins. Ραράλλθλα προβλζπεται να 

τοποκετθκοφν: 

- Ορειχάλκινοσ επιχρωμιωμζνοσ αναμικτιρασ (μπαταρία) κερμοφ-ψυχροφ φδατοσ ο 

οποίοσ τοποκετείται επί του νιπτιρα. 

- Ορειχάλκινεσ βαλβίδεσ διακοπισ (διακόπτεσ) κερμοφ- ψυχροφ φδατοσ. 

- Εταηζρα νιπτιρα πορςελάνθσ μικουσ 50cm. 

- Κακρζπτθσ τοίχου πάχουσ 4mm μπιηουτἑ διαςτάςεων 42x60cm ςτερεοφμενοσ με 2 ι 4 

κοχλίεσ. 



Δπγαζίερ Δκζςγσπονιζμού και Αναβάθμιζηρ ηων Κένηπων Τγείαρ Γημηηζάναρ, Σποπαίων και Λεωνιδίος ηηρ Π.Δ. Απκαδίαρ 

 

ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ   16 

- Διπλό εντοιχιςμζνο άγγιςτρο (γάντηο) αναρτιςεωσ από πορςελάνθ. 

- Ρλιρωσ επιχρωμιωμζνθ χαρτοκικθ. 

- Σαπωνοκικθ πορςελάνθσ διαςτάςεων 7.5x15cm. 

- Ρλιρεσ επιχρωμιωμζνο δοχείο ςαπουνιοφ ςε υγρι μορφι. 

 Αντικατάςταςθ Δοχείων πλφςεωσ 

Θα αποξθλωκοφν και κα αντικαταςτακοφν τα υφιςτάμενα δοχεία πλφςεωσ υψθλισ πιζςεωσ 
τφπου Νιαγάρα των χϊρων 0.19.1, 0.19.4 και 1.4.2 με νζα δοχεία υψθλισ πιζςεωσ δοχεία 
από χυτοςίδθροχωριτικότθτασ 12lt.  

 

 Διαμόρφωςθ χϊρου WC Α.Μ.Ε.Α.  
Ρροβλζπεται προμικεια προςκόμιςθ και τοποκζτθςθ ενόσ πλιρουσ ςετ WC για άτομα με 

ειδικζσ ανάγκεσ (Α.Μ.Ε.Α.). 

Το ςετ WC για Α.Μ.Ε.Α. κα περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτο: 

i) τθ λεκάνθ ειδικοφ τφπου, από λευκι πορςελάνθ χαμθλισ πιζςεωσ, με το δοχείο πλφςεωσ 

(καηανάκι) και με εφχρθςτο χειριςτιριο,  

ii) μπαταρία τφπου ντουσ πλθςίον τθσ λεκάνθσ,  

iii) οριηόντιεσ χειρολαβζσ εκ των οποίων θ μία είναι ανακλινόμενθ και μία κα φζρει κικθ 

χαρτιοφ,  

iv) νιπτιρα ρθχό από πορςελάνθ, ειδικοφ τφπου, χωρίσ κολϊνα,  

v) μπαταρία νιπτιροσ με μακρφ ρουξοφνι ι με φωτοκφτταρο,  

vi) μεγάλο κακρζπτθ με τθν κάτω ακμι ςτο ζνα μζτρο από του δαπζδου, 

vii) κλιςθ βοικειασ με ςφςτθμα κλιςεωσ, που κα διακζτει και κορδόνι περιμετρικά και 
παράλλθλα με το δάπεδο, ςε φψοσ 0,15m - 0,20m από αυτό. 

 
 

Θ/Μ Εργαςίεσ 

Αντικατάςταςθ Καυςτιρα ςυςτιματοσ Κεντρικισ Θζρμανςθσ  

Ρροβλζπεται θ προμικεια και πλιρθσ τοποκζτθςθ νζου καυςτιρα πετρελαίου. Σε πρϊτθ 

φάςθ κα πραγματοποιθκεί αποξιλωςθ του υφιςτάμενου καυςτιρα. Ο νζοσ καυςτιρα κα είναι  

ελαφροφ ακάκαρτου πετρελαίου, ικανότθτασ καφςεωσ από 2.5 ζωσ 7.5kg/h, αυτόματου 

τφπου, με τον απαιτοφμενο θλεκτροκινθτιρα τα όργανα αυτοματιςμοφ, κατάλλθλοσ για 

λζβθτα κεντρικισ κζρμανςθσ με όλα τα εξαρτιματα ςφνδεςθσ με τα δίκτυα πετρελαίου και του 

θλεκτρικοφ ρεφματοσ. 

Σοποκζτθςθ Πίνακα Αυτοματιςμοφ τθσ υφιςτάμενθσ γεννιτριασ 

Ππωσ ζχει αναφερκεί θ υφιςτάμενθ γεννιτρια του Κ.Υ. (τφποσ Markon, 25KVA,50HZ, 

1500r/min) είναι χειροκίνθτθ. Ζτςι ςε πολλζσ περιπτϊςεισ λόγω των ςυχνϊν διακοπϊν τθσ 

θλεκτροδότθςθσ (ιδιαίτερα τθ χειμερινι περίοδο λόγω των χιονιϊν) είναι απαραίτθτθ θ ςυχνι 

λειτουργία τθσ εγκατεςτθμζνθσ γεννιτριασ τθν οποία πρζπει να βάλει μπροσ με μίηα κάποιο 

μζλοσ του προςωπικοφ του Κ.Υ.. Για τθν αυτοματοποίθςθ τθσ εκκίνθςθσ τθσ γεννιτριασ κατά 
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τθν διακοπι τθσ θλεκτροδότθςθσ προβλζπεται τοποκζτθςθ Ρίνακα αυτοματιςμοφ 

(γεννιτριασ), με αυτόματθ αλλαγι Δ.Ε.Θ. – Γεννιτρια- Δ.Ε.Θ. πλακζτα ελζγχου και φορτιςτι 

μπαταρίασ. Ο Ρίνακασ κα είναι επίτοιχοσ, ιςχφοσ 30 KVA-12V- 45A, ςτεγανόσ προςταςίασ P 43, 

με μεταλλικό κιβϊτιο 400x650x200 (ενδεικτικά) αποτελοφμενοσ από πλακζτα ελζγχου του 

αυτοματιςμοφ τθσ DIESEL γεννιτριασ μπαταρίασ. Ο Ρίνακασ κα φζρει διακόπτθ για αυτόματθ 

και χειροκίνθτθ λειτουργία (ςτθν κζςθ αυτόματο να λειτουργεί όταν διακοπεί το δίκτυο τθσ 

Δ.Ε.Θ. όπου ανοίγει θ μαγνθτικι βαλβίδα πετρελαίου και αρχίηει θ μίηα τισ προςπάκειεσ τθσ), 

LED  για τθν ζνδειξθ λειτουργίασ και βλάβθσ, ρελζ με επαφι 30A DC για απευκείασ 

τροφοδότθςθ ςτο μπουτόν τθσ μίηασ, βοθκθτικζσ καλωδιϊςεισ, χρονικι κακυςτζρθςθ και 

επαναφορά Δ.Ε.Θ. – γεννιτρια- Δ.Ε.Θ.. αςφάλεια τετραπολικι Δ.Ε.Θ., αςφάλεια τετραπολικι 

γεννιτρια, επιτθρθτι τάςεωσ, δφο ρελζτετραπολικά με μθχανικι και θλεκτρικι μανδάλωςθ. 

Στθν μπροςτινι όψθ του πίνακα θ διάταξθ κα ζχει αμπερόμετρο- βολτόμετρο- ενδεικτικζσ 

λυχνίεσ και ωρομετρθτι. 

 

4. Τλικά - Πθγζσ Τλικών 

Τα απαιτοφμενα υλικά των προβλεπόμενων εργαςιϊν ζχουν ωσ εξισ: 

α/α Τλικό Μονάδα Ποςότθτα 

Α.1 Σκυρόδεμα κατθγορίασ C16/20. m
3
 3.00 

Α.2 Επιχρίςματα τριπτά - τριβιδιςτά με τςιμεντοκονίαμα.  m
2
 290.00 

Α.3 

Νιπτιρασ πορςελάνθσ διαςτάςεων 40x50cm με κολϊνα 
Κακρζπτθσ τοίχου πάχουσ 4mm μπιηουτζ διαςτάςεων 42x60cm. 
Εταηζρα νιπτιρα πλιρθσ, πορςελάνθσ 50cm. 
Σαπωνοκικθ πορςελάνθσ διαςτάςεων 7.5x15cm  
Δοχείο ρευςτοφ ςάπωνα επιχρωμιωμζνο. 
Άγγιςτρο αναρτιςεωσ διπλό από πορςελάνθ. 
Χαρτοκικθ  επιχρωμιωμζνθ απλι. 

τεμ. 1 

Α.4 Δοχείο πλφςεωσ αποχωρθτθρίου υψθλισ πίεςθσ από χυτοςίδθρο 12lt. τεμ. 3 

Α.5α Σωλινεσ από πολυςτρωματικό δικτυωμζνο πολυαικυλζνιο PE-Xb Φ32. μ.μ. 88 

Α.5Α Σωλινεσ από πολυςτρωματικό δικτυωμζνο πολυαικυλζνιο PE-Xb Φ26. μ.μ. 51 

Α.5γ Σωλινεσ από πολυςτρωματικό δικτυωμζνο πολυαικυλζνιο PE-Xb Φ16. μ.μ. 133 

Α.6α Χαλκοςωλινεσ 28mm. μ.μ. 27 

Α.6Α Χαλκοςωλινεσ 22mm. μ.μ. 74 

Α.6γ Χαλκοςωλινεσ 15mm. μ.μ. 92 

Α.7 Ρίνακασ αυτοματιςμοφ γεννιτριασ (ιςχφσ γεννιτριασ 25ΚW). τεμ. 1 

Α.8 Καυςτιρασ πετρελαίου ικανότθτασ καφςεωσ από 2.5 ζωσ 7.5kgr/h. τεμ. 1 

Α.9 Κατακόρυφθ ορκογωνικι υδρορροι κλειςτισ διατομισ πάχουσ 1mm. μ.μ. 19.0 

Α.10 Οριηόντια ορκογωνικι υδρορροι από γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα πάχουσ 1.5mm. m
2
 25.0 

Α.11 
Τάπθτασ από ομοιογενζσ χλωριοφχο πολυβινφλιο (PVC) κατάλλθλοσ για 
νοςοκομειακό χϊρο. 

m
2
 205.0 

Α.12 Ρλαςτικό βινυλικό ςοβατεπί ειδικισ διατομισ. μ.μ. 160.0 

Α.13 Κιγκλιδϊματα εξωςτϊν. μ.μ. 25 

Α.14 Σιδθροδοκοί ι κοιλοδοκοί φψουσ ι πλευράσ > 160 mm. kg 625 

Α.15 Σιδθροςωλινεσ κιγκλιδωμάτων  γαλβανιςμζνοι Φ 1 1/2". μ.μ. 105 

Α.16 Συρματόπλεγμα με ρομβοειδι μορφι. m
2
 360 

Α.17 Υαλόκυρεσ από θλεκτροςτατικά βαμμζνο αλουμίνιο  ανοιγόμενεσ. m
2
 2.0 

Α.18 Υαλόκυρεσ από θλεκτροςτατικά βαμμζνο αλουμίνιο  ανοιγόμενεσ δίφυλλεσ. m
2
 26.0 

Α.19 Υαλοςτάςια Αλουμινίου μεμονωμζνα, μονόφυλλα ανοιγόμενα. m
2
 24.0 
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Α.20 Υαλοςτάςια Αλουμινίου μεμονωμζνα, δίφυλλα ανοιγόμενα. m
2
 44.0 

Α.21 Κινθτζσ ςίτεσ αεριςμοφ. m
2
 68.0 

Α.22 Μθχανιςμόσ απλόσ επαναφοράσ κφρασ. τεμ. 6 

Α.23 
Χειρολαβζσ κυρϊν ςτρεπτζσ Ευρωπαϊκισ προζλευςθσ από ςωλινα ναφλων 
ζγχρωμο.   

τεμ. 3 

Α.24 Κλειδαριά αςφαλείασ κυρϊν, χωνευτι. τεμ. 3 

Α.25 
Διπλοί υαλοπίνακεσ ςυνολικοφ πάχουσ 22 mm, (κρφςταλλο 5 mm, κενό 12 mm, 
κρφςταλλο 5 mm). 

m
2
 95.0 

Α.26 Ρροετοιμαςία επιχριςμζνων επιφανειϊν τοίχων για χρωματιςμοφσ. m
2
 290.0 

Α.27 Σπατουλάριςμα προετοιμαςμζνων επιφανειϊν επιχριςμάτων ι ςκυροδεμάτων. m
2
 290.0 

Α.28 
Βερνικοχρωματιςμοίξυλίνων επιφανειϊν με βερνικόχρωμα νίτρου ενόσ 
ςυςτατικοφ. 

m
2
 25.0 

Α.29 
Ανακαίνιςθ χρωματιςμϊν εςωτερικϊν επιφανειϊν με χριςθ χρωμάτων, 
ακρυλικισ ςτυρενιοακρυλικισ- ακρυλικισ ι πολυβινυλικισ βάςεωσ. 

m
2
 3200.0 

Α.30 
Χρωματιςμοί εξωτερικϊν επιφανειϊν με χριςθ χρωμάτων, ακρυλικισ ι 
ςτυρενιο-ακριλικισ βάςεωσ. 

m
2
 40.0 

Α.31 
Ανακαίνιςθ χρωματιςμϊν εξωτερικϊν επιφανειϊν με χριςθ χρωμάτων, 
ακρυλικισ ι ςτυρενιο-ακριλικισ βάςεωσ. 

m
2
 90.0 

Α.32 Σετ αποχωρθτθρίου για Α.Μ.Ε.Α. τεμ. 1 

 

 

 Κζντρο Τγείασ Σροπαίων 

 

1. Γενικά- Τφιςτάμενθ Κατάςταςθ 

Το Κζντρο Υγείασ Τροπαίων αφορά τριϊροφο κτίριο (~295m2) με υπόγειο ςτο κζντρο του 

οικιςμοφ. Τα ςθμαντικότερα προβλιματα τα οποία χριηουν αντιμετϊπιςθσ αποτελοφν:  

 Στεγανοποίθςθ και μόνωςθ τθσ ςτζγθσ. Θ ςτζγθ είναι πάνω ςε πλάκα με αποτζλεςμα να 

εμφανίηεται υγραςία εξαιτίασ τθσ οποία ζχουν διαβρωκεί ςοβάδεσ ςτον 2ο όροφο ενϊ 

παρατθροφνται και προβλιματα ςτα πλακάκια επενδφςεωσ τοίχου ςε οριςμζνουσ 

χϊρουσ του κτιρίου. Είναι ςκόπιμθ θ αντικατάςταςθ τθσ ςτζγθσ (κεραμοςκεπι) και θ 

ςτεγανοποίθςθ τθσ οροφισ του κτιρίου (πλάκα).  

 Λόγω των γενικότερων προβλθμάτων μόνωςθσ απαιτοφνται εςωτερικοί χρωματιςμοί του 

κτιρίου και αντικατάςταςθ πλακιδίων επενδφςεωσ τοίχου ςε οριςμζνουσ χϊρουσ του 

κτιρίου.  

 Τα κουφϊματα είναι ξφλινα με απλά τηάμια και ξφλινα παντηοφρια και δεν εξαςφαλίηουν 

ικανοποιθτικζσ ςυνκικεσ κερμομόνωςθσ και προςταςίασ από τθν υγραςία. Ζχουν 

αντικαταςτακεί θ κεντρικι είςοδοσ με αλουμίνιο, δφο ακόμα κφρεσ με νζεσ αλουμινίου 

και ζχουν προςτεκεί αλουμινζνια παντηοφρια κυρίωσ ςτθ νότια πλευρά του κτιρίου. 

Είναι ςκόπιμθ θ ςυνολικι αντικατάςταςθ των κουφωμάτων  με ενεργειακά κουφϊματα-

τηάμια και νζα παντηοφρια από αλουμίνιο. 

 Στο κλιμακοςτάςιο υπάρχει ενιαία μεταλλικι ςκουριαςμζνθ τηαμαρία φψουσ ~ 8m με 

τηάμια με φκορζσ και προβλιματα ςτεγανότθτασ, θ οποία πρζπει να αντικαταςτακεί 
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δεδομζνου ότι παρουςιάηει επιπλζον επικινδυνότθτα για τουσ χριςτεσ του 

κλιμακοςταςίου. 

 Το υφιςτάμενο δάπεδο από πλακίδια που υπάρχει ςε οριςμζνουσ χϊρουσ τθσ Μονάδασ 

Υγείασ παρουςιάηει φκορζσ που κατά ςθμεία είναι ιδιαιτζρωσ εμφανείσ. Είναι ςκόπιμθ θ 

τοποκζτθςθ νζου δαπζδου με τάπθτα, ιδιαίτερα ςτουσ χϊρουσ με ςθμαντικι 

επιςκεψιμότθτα προςωπικοφ, αςκενϊν και επιςκεπτϊν.  
 

 

 

2. υνοπτικι Περιγραφι Προτεινομζνων Ζργων -Αντικείμενο τθσ Εργολαβίασ  

Οι εργαςίεσ και Εκςυγχρονιςμοφ και Αναβάκμιςθσ του Κζντρου Υγείασ Τροπαίων διακρίνονται 

ςε πζντε (5) κφριεσ ομάδεσ ωσ ακολοφκωσ: 

Αντικατάςταςθ κουφωμάτων: Ρροβλζπεται αντικατάςταςθ των εξωτερικϊν ξφλινων κυρϊν 

που ζχουν υποςτεί φκορά για αποκατάςταςθ τθσ λειτουργικότθτασ τουσ και τθν εξαςφάλιςθ 

καλφτερων ςυνκθκϊν υγρομόνωςθσ και κερμομόνωςθσ ςτο κτίριο. Θα αντικαταςτακοφν τρεισ 

(3) ςυνολικά πόρτεσ δφο (2) ςτον υπόγειο χϊρο και μία (1) ςτο ιςόγειο του κτιρίου (εςωτερικι 

τθσ κεντρικισ ειςόδου). Ρροβλζπεται επίςθσ αντικατάςταςθ εξιντα ενόσ (61) εξωτερικϊν 

ξφλινων υαλοςταςίων με νζα από αλουμίνιο θλεκτροςτατικισ βαφισ και διπλοφσ 

κερμομονωτικοφσ υαλοπίνακεσ όπωσ επίςθσ και των παντηουριϊν με νζα από αλουμίνιο ςε 

όςα παράκυρα δεν ζχει γίνει ιδθ αντικατάςταςθ (48 παράκυρα). Θ βαφι των νζων ςτοιχείων 

αλουμινίου του κτιρίου κα είναι απολφτωσ ςυμβατι με τα υπάρχοντα ςτοιχεία αλουμινίου του 

κτιρίου. 

Επιςκευι ςτζγθσ-Ξφλινεσ καταςκευζσ -Μονϊςεισ - Ενίςχυςθ ςυςτιματοσ υδρορροϊν: Αφορά 

εργαςίεσ αντικατάςταςθσ τθσ υφιςτάμενθσ ςτζγθσ του Κζντρου Υγείασ για τθν αποτελεςματικι 

υγρομόνωςθ και κερμομόνωςθ του κτιρίου. Ρροβλζπεται πλιρθσ κακαίρεςθ τθσ υφιςτάμενθσ 

κεραμοςκεπισ χωρίσ απαιτιςεισ  επαναχρθςιμοποίθςθσ των κεραμιδιϊν τθσ υφιςτάμενθσ 

ςτζγθσ, τοποκζτθςθ νζασ ξυλείασ και καταςκευι νζασ κεραμοςκεπισ (επιφάνεια ~340m2) με 

κεραμίδια ρωμαϊκοφ τφπου. 

Θα αντικαταςτακεί επίςθσ και το υπόςτεγο (κεραμοςκεπζσ) τθσ πόρτασ του υπογείου ςτθ 

βόρεια πλευρά του κτιρίου όπωσ παρουςιάηεται ςτα τεχνικά ςχζδια τθσ μελζτθσ.  

Ανακαταςκευι Οροφοκονιαμάτων- Εςωτερικοί χρωματιςμοί: Ρροβλζπεται κακαίρεςθ- 

αντικατάςταςθ οροφοκονιαμάτων ςτο χϊρο (1.6)- Αίκουςα Ρολλαπλϊν Χριςεων του 1ου 

ορόφου ςε ςυνολικι επιφάνεια 22m2.  

Ρροβλζπεται ανακαίνιςθ των χρωματιςμϊν ςε όλουσ τουσ  εςωτερικοφσ χϊρουσ ιςογείου και 

ορόφων (εςωτερικοί τοίχοι και οροφζσ) και ςε επιλεγμζνουσ χϊρουσ του υπογείου ςε 

ςυνολικι επιφάνεια 2700m2. 

Αντικαταςτάτθ πλακιδίων επενδφςεωσ  τοίχων: Αποξιλωςθ πλακιδίων επενδφςεωσ τοίχου και 

αντικατάςταςθ τουσ  με νζα κεραμικά πλακίδια διαςτάςεων 20cmx20cm ςε δφο χϊρουσ του 
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υπογείου (Λουτρό, Μικροεπεμβάςεισ), ςτουσ χϊρουσ υγιεινισ-WC ςτο ιςόγειο και ςτθν 

κουηίνα ςτον 2ο όροφο του κτιρίου.   

Τοποκζτθςθ νζου δαπζδου: Ρροβλζπεται ςε τρεισ χϊρουσ του Κζντρου Υγείασ του ιςογείου 

επί του υφιςτάμενου δαπζδου από πλαςτικά πλακίδια τοποκζτθςθ νζου  τάπθτα από 

ομοιογενζσ PVC, αυξθμζνων απαιτιςεων ςε αντοχι- τριβζσ , κατάλλθλο για νοςοκομειακό 

χϊρο. 

Επιςκευι - ανακαίνιςθ χϊρων υγιεινισ WC: Ρροβλζπεται θ πλιρθσ εγκατάςταςθ ενόσ (1) ςετ 

αποχωρθτθρίου για Α.Μ.Ε.Α. 

 

3. Αναλυτικι Περιγραφι Προτεινομζνων Ζργων 

Αναλυτικότερα και ανά κατθγορία οι εργαςίεσ που προβλζπεται να γίνουν ςτο Κζντρο Υγείασ 

Τροπαίων Διμου Γορτυνίασ περιλαμβάνουν: 

Αντικατάςταςθ επιλεγμζνων κυρών και εξωτερικών υαλοςταςίων του Κ.Τ. 

Τα υφιςτάμενα παλαιά ξφλινα εξωτερικά παράκυρα του κτιρίου (δζκα (10) ςτο υπόγειο, 

δεκατρία (13) ςτον ιςόγειο χϊρο και από δζκα εννζα (19) ςτον 1ο και 2ο όροφο του κτιρίου) κα 

αποξθλωκοφν και κα αντικαταςτακοφν από νζα υαλοςτάςια με κερμομονωτικοφσ-

θχομονωτικοφσ και ανακλαςτικοφσ υαλοπίνακεσ βαμμζνουσ ςε χρϊμα ανοικτό καφζ όπωσ 

δθλαδι ζχουν τα κουφϊματα του κτιρίου που ζχουν ιδθ αντικαταςτακεί με κουφϊματα 

αλουμινίου.  Θ αποξιλωςθ των κουφωμάτων και καςςϊν πρζπει να γίνει εντζχνωσ και με 

επιμζλεια ϊςτε να περιοριςτοφν κατά το δυνατό οι φκορζσ ςτθν τοιχοποιία- επιχρίςματα.  

Θα αποξθλωκοφν και κα αντικαταςτακοφν επίςθσ τρεισ κφρεσ, δφο  (2) ςτον υπόγειο χϊρο ςτθ 

βόρεια και τθ δυτικι πλευρά  του κτιρίου και  θ εςωτερικι κφρα τθσ κεντρικισ ειςόδου ςτο 

ιςόγειο του κτιρίου. Οι εξωτερικζσ πόρτεσ (πλάτουσ από 1,0m ζωσ 1,6m και φψουσ 2,2m) κα 

αντικαταςτακοφν με ανοιγόμενεσ υαλόκυρεσ από θλεκτροςτατικά βαμμζνο αλουμίνιο, 

μονόφυλλεσ ι δίφυλλεσ κατά περίπτωςθ χωρίσ φεγγίτθ.  

 Στισ εξωτερικζσ κφρεσ προβλζπεται κλειδαριά αςφαλείασ απλι χωρίσ γλωςςίδι, χωνευτι και 

χειρολαβζσ.  

Tα υφιςτάμενα παράκυρα (ποικίλων διαςτάςεων) κα αντικαταςτακοφν με αλουμινζνια 

υαλοςτάςια δίφυλλα ι μονόφυλλα κατά περίπτωςθ ανοιγόμενα περί κατακόρυφο άξονα. Στα 

παράκυρα κα τοποκετθκοφν επίςθσ κινθτζσ ςιτεσ αεριςμοφ από γαλβανιςμζνο ςφρμα λεπτοφ 

βρόχου για τθν παρεμπόδιςθ ειςόδου εντόμων, τοποκετοφμενεσ ςε ςκελετό από διατομζσ 

αλουμινίου. 

Οι προβλεπόμενοι υαλοπίνακεσ κα είναι διπλοί κερμομονωτικοί-θχομονωτικοί-ανακλαςτικοί 

ςυνολικοφ πάχουσ 22 mm, (κρφςταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρφςταλλο 5 mm). 

Σε ότι αφορά τα παντηοφρια ςτο κτίριο ζχουν αντικαταςτακεί ςε δεκατρία (5 ςτο ιςόγειο και 

από 4 ςε 1ο και 2ο όροφο) ςυνολικά κουφϊματα τα παλαιά ξφλινα παντηοφρια με νζα 

αλουμινίου. Στα υπόλοιπα ςαράντα οκτϊ (48) παράκυρα κα αποξθλωκοφν και 
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αντικαταςτακοφν τα υφιςτάμενα παντηοφρια με νζα από αλουμίνιο ςτισ αποχρϊςεισ ςτισ 

οποίεσ ζχει γίνει ιδθ αναφορά.   

 Τα προσ αντικατάςταςθ εξωτερικά κουφϊματα παρουςιάηονται ςτα ςχζδια Α1 (υπόγειο), Α2 

(ιςόγειο), Α3 (1οσ όροφοσ) και Α5 (2οσ όροφοσ) τθσ μελζτθσ και ςυνοπτικά ςτουσ ακόλουκουσ 

πίνακεσ με ςτοιχεία για τον αρικμό των κουφωμάτων ςτα οποία κα γίνει αντικατάςταςθ των 

παντηουριϊν: 

 

 

 

 

Ρροβλζπεται επίςθσ θ αντικατάςταςθ τθσ μεγάλθσ τηαμαρίασ του κλιμακοςταςίου ςτθ δυτικι 

πλευρά του κτιρίου που περιλαμβάνει δφο τμιματα διαςτάςεων 2.00mx8.30m και 2.00x1.00m 

Διαςτάςεισ εξωτερικών παρακφρων  
υπογείου  Κ.Τ. προσ αντικατάςταςθ 

(ςφνολο 10) 

Διαςτάςεισ εξωτερικών παρακφρων ιςογείου 
Κ.Τ. προσ αντικατάςταςθ (ςφνολο 13) 

Ραράκυρο W4  (1 τεμάχιο): 1*(0.50*1.40) 

Με αντικατάςταςθ παντηουριϊν 

Ραράκυρο W7 (1 τεμάχιο): 1*(0.55*1.00)  

Με αντικατάςταςθ παντηουριϊν 

Ραράκυρα W5  (8 τεμάχια): 8*(1.00*1.40) 

Με αντικατάςταςθ παντηουριϊν 

Ραράκυρα W1 (6 τεμάχια): 6*(1.20*1.40) 

Αντικατάςταςθ παντηουριϊν ςε 4 από τα 6 
παράκυρα 

Ραράκυρα W6  (1 τεμάχιο): 1*(1.10*1.40) 

Με αντικατάςταςθ παντηουριϊν 

Ραράκυρα W2  (4 τεμάχια): 4*(1.50*1.40) 

Αντικατάςταςθ παντηουριϊν ςε 3 από τα 4 
παράκυρα 

  

Ραράκυρα W3  (2 τεμάχια): 2*(2.00*1.40)  

Χωρίσ αντικατάςταςθ παντηουριϊν 

Διαςτάςεισ εξωτερικών παρακφρων 1ου 

ορόφου  Κ.Τ. προσ αντικατάςταςθ 
(ςφνολο 19) 

Διαςτάςεισ εξωτερικών παρακφρων 2ου 

ορόφου  Κ.Τ. προσ αντικατάςταςθ 
(ςφνολο 19) 

Ραράκυρα W1 (8 τεμάχια): 8*(1.20*1.40) 

Αντικατάςταςθ παντηουριϊν ςε 5 από τα 8 
παράκυρα 

Ραράκυρα W1 (8 τεμάχια): 8*(1.20*1.40) 

Αντικατάςταςθ παντηουριϊν ςε 5 από τα 8 
παράκυρα 

Ραράκυρα W2  (2 τεμάχια): 2*(1.50*1.40) 

Με αντικατάςταςθ παντηουριϊν 

Ραράκυρα W2  (2 τεμάχια): 2*(1.50*1.40) 

Με αντικατάςταςθ παντηουριϊν 

Ραράκυρα W3  (2 τεμάχια): 2*(2.00*1.40) 

Αντικατάςταςθ παντηουριϊν ςε 1 από τα 2 
παράκυρα 

Ραράκυρα W3  (2 τεμάχια): 2*(2.00*1.40) 

Αντικατάςταςθ παντηουριϊν ςε 1 από τα 2 
παράκυρα 

Ραράκυρο W4  (5 τεμάχια): 5*(0.50*1.40) 

Με αντικατάςταςθ παντηουριϊν 

Ραράκυρο W4  (5 τεμάχια): 5*(0.50*1.40) 

Με αντικατάςταςθ παντηουριϊν 

Ραράκυρα W5  (2 τεμάχια): 2*(1.00*1.40) 

Με αντικατάςταςθ παντηουριϊν 

Ραράκυρα W5  (2 τεμάχια): 2*(1.00*1.40) 

Με αντικατάςταςθ παντηουριϊν 

Διαςτάςεισ εξωτερικών κυρών ιςογείου Κ.Τ. 
προσ αντικατάςταςθ (ςφνολο 2) 

Διαςτάςεισ εξωτερικών κυρών  ιςογείου  
Κ.Τ. προσ αντικατάςταςθ (ςφνολο 1) 

Μονόφυλλθ Ρόρτα D2 (1 τεμάχιο): 
1*1.00m*2.20m 

Δίφυλλθ Ρόρτα D1 (1 τεμάχιo): 
1*1.60m*2.20m 

Δίφυλλθ Ρόρτα D3 (1 τεμάχιο): 1*1.50m*2.20m  
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(πλάτοσx φψοσ) αντίςτοιχα. Θ νζα τηαμαρία περιλαμβάνει ςφςτθμα ςυνεχοφσ υαλοπετάςματοσ 

για όψεισ κτιρίου από αλουμίνιο, με ςτακερά και προβαλλόμενα προσ τα ζξω υαλοςτάςια. Θ 

μορφι και θ διάταξθ των μεταλλικϊν μερϊν τθσ καταςκευισ και θ εμφανι ι μθ διάταξθ 

υποδοχισ διπλϊν υαλοπινάκων  κα είναι τθσ επιλογισ τθσ Υπθρεςίασ με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ 

των υπευκφνων τθσ Μονάδασ Υγείασ. Θ  θλεκτροςτατικι βαφι κα είναι απόχρωςθσ 

κατάλλθλθσ για νοςοκομειακό χϊρο  και ςυμβατι με τα υπόλοιπα κουφϊματα του κτιρίου 

από αλουμίνιο. Το ςφςτθμα ςυνεχοφσ υαλοπετάςματοσ κα περιλαμβάνει μθχανιςμοφσ 

λειτουργίασ και αςφαλείασ κακϊσ και τον  τυχόν απαιτοφμενο πρόςκετο ςκελετό 

ςτακεροποίθςθσ του ςυςτιματοσ ςφμφωνα με τθν μελζτθ εφαρμογισ που κα ςυνταχκεί από 

τον προμθκευτι του ςυςτιματοσ με τθν αποδοχι τθσ πρόταςθσ από τθν Υπθρεςία. 

Επιςκευι - Αντικατάςταςθ ςτζγθσ 

Θ ςτζγθ του κτιρίου του Κ.Υ. Τροπαίων δεν είναι ςε καλι κατάςταςθ και δεν υπάρχει επαρκισ 

υγρομόνωςθ. Αποτζλεςμα είναι να μπαίνουν όμβρια από τα φκαρμζνα κεραμίδια, και ζτςι 

ςυςςωρεφεται υγραςία ςτθν πλάκα τθσ οροφισ του κτιρίου.  

Οι εργαςίεσ επιςκευισ τθσ ςτζγθσ τθσ Μονάδασ Υγείασ  περιλαμβάνουν τισ ακόλουκεσ 

εργαςίεσ: 

 Κακαίρεςθ επικεραμϊςεων ςτζγθσ χωρίσ τθν απαίτθςθ για τθν εξαγωγι ακεραίων 

κεράμων κακϊσ τα κεραμίδια κα αντικαταςτακοφν ςτο ςφνολό τουσ. Θ επιφάνεια 

κάτοψθσ τθσ ςτζγθσ (ςχζδιο Α6) υπό ςτοιχεία (Α-Β-Γ-Δ-Ε-Η-Θ-Θ-Α) είναι ~304,4m2 και θ 

κεκλιμζνθ επιφάνεια ~340,0m2. 

 Κακαριςμόσ του εςωτερικοφ τθσ ςτζγθσ. 

 Καταςκευι νζασ ςτζγθσ. Θ τεγίδωςθ κα γίνει με πριςτι δομικι ξυλεία αποτελοφμενθ από 

τον ςκελετό τθσ επιςτζγαςθσ από τεγίδεσ και επιτεγίδεσ τοποκετθμζνεσ ςτα ηευκτά τθσ 

ςτζγθσ. Ρροβλζπεται καταςκευι ςανιδϊματοσ με τάβλεσ πάχουσ 1,8cm. Θ επικεράμωςθ 

κα γίνει με νζα κεραμίδια ρωμαϊκοφ τφπου. Επί των ακμϊν τθσ κεραμοςκεπισ (Α-

Ι)=4.50m, (Β-Κ)=4.50m κα τοποκετθκοφν επιςτεγάςεισ (ντερζδεσ). Οι επιςτεγάςεισ 

προβλζπονται με γαλβανιςμζνθ επίπεδθ λαμαρίνα πάχουσ 1,00 mm, αναπτφγματοσ 60cm, 

με επικάλυψθ των φφλλων με ςτερζωςθ των φφλλων με γαλβανιςμζνεσ ξυλόβιδεσ. 

 Ανακαταςκευι-ενίςχυςθ υφιςτάμενων υδρορροϊν: Ρροβλζπονται ζξι (6) νζεσ 

κατακόρυφεσ υδρορροζσ. Οι υδρορροζσ πλθςίον των κορυφϊν Η, Ε, Θ, Θ κα ζχουν μικοσ 

~13.4m φτάνοντασ ζωσ το επίπεδο του υπογείου του κτιρίου ενϊ ςτισ κορυφζσ  Γ,Δ 

10.35m. Οι κατακόρυφεσ υδρορροζσ κα είναι από γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα ορκογωνικισ 

κλειςτισ διατομισ πάχουσ 1mm με ςτερζωςθ με ειδικοφσ ςυνδζςμουσ. 

 Ραράλλθλα κα τοποκετθκοφν νζεσ οριηόντιεσ υδρορροζσ (ι κα ςυμπλθρωκοφν οι 

υφιςτάμενεσ) επί των πλευρϊν (Α-Β)=6.30m, (Β-Γ)=3.25m,  (Γ-Δ)= 6.35m, (Δ-Ε)=16.20m, (Ε-

Η)=18.20m, (Η-Θ)= 16.20m, (Θ-Θ)=5.55m, (Θ-Α)=3.30m με ςυνολικό μικοσ ~38m όπωσ 

παρουςιάηεται ςτο ςχζδιο Α6 τθσ μελζτθσ. Οι οριηόντιεσ υδρορροζσ κα είναι από 

γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα πάχουσ 1.5mm ενϊ προβλζπονται και εγκάρςιεσ απολιξεισ.  
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 Θερμομόνωςθ των κεκλιμζνων πλευρϊν τθσ ςκεπισ με πλάκεσ από αφρϊδθ εξθλαςμζνθ 

πολυςτερίνθ πάχουσ 50 mm, με επικόλλθςθ των πλακϊν με κερμι άςφαλτο. Για τθν 

υγρομόνωςθ τθσ ξφλινθσ ςτζγθσ προβλζπεται επίςτρωςθ με ελαφρά ελαςτομερι 

αςφαλτικι μεμβράνθ βάρουσ 0,5 kg/m2, υδρατμοπερατι, ειδικι για ςτεγάνωςθ ξφλινθσ 

ςτζγθσ, με πυρινα από μθ υφαντζσ ίνεσ πολυπροπυλενίου. 

Εςωτερικοί χρωματιςμοί- Ανακαταςκευι Οροφοκονιαμάτων 

Ρροβλζπεται κακαίρεςθ- αντικατάςταςθ οροφοκονιαμάτων ςτο χϊρο (1.6)- Αίκουςα 

Ρολλαπλϊν Χριςεων του 1ου ορόφου με δεδομζνο ότι βρίςκεται κάτω από χϊρουσ WC του 2ου 

ορόφου και ζχει ειςχωριςει ςτθν πλάκα ορόφου υγραςία. Θ επιφάνεια κακαίρεςθσ- 

επανατοποκζτθςθσ των οροφοκονιαμάτων  επιςθμαίνεται ςτο ςχζδιο Α4 και είναι ~22m2. 
 

Εςωτερικοί Επαναχρωματιςμοί 

Στουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ του Κ.Υ. κα πραγματοποιθκεί ανακαίνιςθ των χρωματιςμϊν ςτο 

ςφνολο των δωματίων του ιςογείου και των δφο ορόφων με χρϊματα υδατικισ διαςποράσ 

ακρυλικισ ι ςτυρενιο-ακριλικισ βάςεωσ κατάλλθλα για εςωτερικοφσ χϊρουσ. Ανακαίνιςθ 

χρωματιςμϊν κα πραγματοποιθκεί και ςε επιλεγμζνουσ χϊρουσ του υπογείου. Ρριν τισ 

εργαςίεσ ανακαίνιςθσ των χρωματιςμϊν κα προθγθκεί κατάλλθλθ προετοιμαςία απόξεςθσ 

των παλαιϊν χρωμάτων. Οι εςωτερικοί χρωματιςμοί περιλαμβάνουν δφο ςτρϊςεισ αλκυδικισ 

ι ακρυλικισ «ριπολίνθσ νεροφ» ςατινζ κατά ΕΝ 71 και κατάλλθλο υπόςτρωμα. Θ “ριπολίνθ 

νεροφ” κα ζχει παραςιτοκτόνεσ και υποαλλεργικζσ ιδιότθτεσ. Οι επιφάνειεσ ανακαίνιςθσ των 

χρωματιςμϊν ςε δφο πλιρεισ διαςτρϊςεισ ςτουσ εςωτερικοφσ τοίχουσ και ςτισ οροφζσ των 

χϊρων (δωματίων) του Κ.Υ. παρουςιάηονται ςτα ςχζδια Α1, Α2, Α4, Α5 τθσ μελζτθσ και 

ςυνοπτικά ςτουσ ακόλουκουσ πίνακεσ. Επιςθμαίνεται ότι οι χριςεισ των χϊρων του Κ.Υ. που 

αναφζρονται είναι ςφμφωνα με τθν Άδεια και ενδζχεται να ζχουν διαφοροποιθκεί.  

 

 

 

α) Επαναχρωματιςμοί εςωτερικών τοίχων 
υπογείου (ςχζδιο Α1) 

β) Επαναχρωματιςμοί οροφισ υπογείου 
(ςχζδιο Α1) 

Χϊροσ (Υ.1)- Αναμονι: 18.40m
2
 Χϊροσ (Υ.1)- Αναμονι: 9.33m

2
 

Χϊροσ (Υ.2)- Ρροκάλαμοσ Φορείο: 17.48m
2
 Χϊροσ (Υ.2)- Ρροκάλαμοσ Φορείο: 7.85m

2
 

Χϊροσ (Υ.3)- Λουτρό 15.92m
2
 Χϊροσ (Υ.3)- Λουτρό 11.30m

2
 

Χϊροσ (Υ.14) -Αναμονι: 23.50m
2
 Χϊροσ (Υ.4)- Μικροεπεμβάςεισ: 18.39m

2
 

Χϊροσ (Υ.20)- Οδοντιατρείο: 43.80m
2
 Χϊροσ (Υ.14) -Αναμονι: 6.60m

2
 

Χϊροσ (Υ.23)-Αναμονι: 17.54m
2
 Χϊροσ (Υ.20)- Οδοντιατρείο: 13.50m

2
 

Χϊροσ (Υ.24)- Αναμονι: 25.51m
2
 Χϊροσ (Υ.23)-Αναμονι: 8.60m

2
 

Κλιμακοςτάςιο: 17.36m
2
 Χϊροσ (Υ.24)- Αναμονι: 9.00m

2
 

Διάδρομοσ: 35.59m
2
 Διάδρομοσ: 20.05m

2
 

φνολο: 215.10m2
 φνολο: 104.62m2
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γ) Επαναχρωματιςμοί εςωτερικών τοίχων ιςογείου (ςχζδιο Α2) 

Χϊροσ (0.1)- Είςοδοσ: 41.88m
2
 Χϊροσ  (0.11)- Εξεταςτιριο: 66.83m

2
 

Χϊροσ (0.2)- Αναμονι: 55.44m
2
 Χϊροσ (0.12)- Χϊροσ Υγιεινισ:  7.10m

2
 

Χϊροσ (0.3)- Εξεταςτιριο: 52.26m
2
 Χϊροσ (0.13)- Αναμονι: 38.53m

2
 

Χϊροσ (0.4=0.4/1+0.4/2)- Χϊροσ Υγιεινισ: 9.84m
2
 

Χϊροι (0.15)- Χϊροσ Υγιεινισ A.M.E.A.,(0.16= 

0.16/1+0.16/2+0.16/3)-WC Κοινοφ Ανδρϊν, (0.17 
=0.17/1+0.17/2+0.17/3)-WC Κοινοφ Γυναικϊν, 
(0.18)- Ρροκάλαμοσ Κοινοφ: 44.92m

2
 

Χϊροσ (0.5)- Εξεταςτιριο: 52.26m
2
 

Χϊροσ (0.6)- Αναμονι: 41.04m
2
 

Χϊροι (0.7 και 0.8)- Στάςθ Αδελφισ, Γραφείο 
Διοίκθςθσ: 71.86m

2
 

Χϊροσ (0.9=0.9/1+0.9/2)- Χϊροσ Υγιεινισ: 
10.34m

2
 Κλιμακοςτάςιο: 21.70m

2
 

Χϊροσ (0.10)- Εξεταςτιριο: 51.26m
2
 φνολο: 565.26m2 

 

δ) Επαναχρωμαςτιςμοί οροφισ ιςογείου (ςχζδιο Α2) 

Χϊροσ (0.1)- Είςοδοσ: 36.98m
2
 

Χϊροι (0.7 και 0.8)- Στάςθ Αδελφισ, Γραφείο 
Διοίκθςθσ: 27.00m

2
 

Χϊροσ (0.2)- Αναμονι: 20.75m
2
 Χϊροσ (0.9=0.9/1+0.9/2)- Χϊροσ Υγιεινισ: 4.32m

2
 

Χϊροσ (0.3)- Εξεταςτιριο: 14.50m
2
 Χϊροσ (0.10)- Εξεταςτιριο: 14.30m

2
 

Χϊροσ (0.4=0.4/1+0.4/2)- Χϊροσ Υγιεινισ:4.05m
2
 Χϊροσ  (0.11)- Εξεταςτιριο:16.12m

2
 

Χϊροσ (0.5)- Εξεταςτιριο: 14.50m
2
 Χϊροσ (0.12)- Χϊροσ Υγιεινισ:  4.23m

2
 

Χϊροσ (0.6)- Αναμονι: 13.48m
2
 Χϊροσ (0.13)- Αναμονι: 10.94m

2
 

Χϊροι (0.7 και 0.8)- Στάςθ Αδελφισ, Γραφείο 
Διοίκθςθσ: 27.00m

2
 

Χϊροι (0.15)+(0.16)+(0.17)+(0.18) ωσ άνω: 
25.65m

2
 

 

φνολο: 205.02m2 

 

 

ε) Επαναχρωματιςμοί εςωτερικών τοίχων 1ου ορόφου του κτιρίου (ςχζδιο Α4) 

Χϊροσ: (1.1)- Διάδρομοσ: 94.24m
2
 

Χϊροσ (1.10)- Γραφείο Κοινωνικισ Λειτουργοφ: 
41.23m

2
 

Χϊροσ (1.2=1.2/1+1.2/2)- Χϊροι Υγιεινισ 
Γυναικϊν: 20.30m

2
 Χϊροσ (1.11)- Γραφείο Μαίασ: 46.50m

2
 

Χϊροσ (1.3)=1.3/1+1.3/2)- Χϊροι Υγιεινισ 
Ανδρϊν: 21.28m

2
 Χϊροσ (1.12)- Αναμονι: 34.57m

2
 

Χϊροσ (1.4)- Γραμματεία: 45.88m
2
 Χϊροσ (1.13)- Διάδρομοσ: 29.14m

2
 

Χϊροσ (1.5)- Γραφείο Διοίκθςθσ: 49.60m
2
 Χϊροσ (1.14)- Διάδρομοσ: 19.84m

2
 

Χϊροσ (1.6)- Αίκουςα Ρολλαπλϊν χριςεων: 
80.91m

2
 Κλιμακοςτάςιο: 21.70m

2
 

Χϊροσ (1.7)- Αποκικθ: 26.66m
2
 Χϊροσ (1.9)- Φαρμακείο: 12.20m

2
 

Χϊροσ (1.8)- Γραφείο Αδελφϊν: 50.53m
2
 φνολο: 594.58m2

 

 
 

ςτ) Επαναχρωματιςμοί οροφισ ςτον 1ο όροφο του κτιρίου (ςχζδιο Α4) 

Χϊροσ: (1.1)- Διάδρομοσ: 27.52m
2
 Χϊροσ (1.9)- Φαρμακείο: 9.30m

2
 

Χϊροσ (1.2=1.2/1+1.2/2)- Χϊροι Υγιεινισ Γυναικϊν: 
14.96m

2
 

Χϊροσ (1.10)- Γραφείο Κοινωνικισ Λειτουργοφ: 
11.00m

2
 

Χϊροσ (1.3)=1.3/1+1.3/2)- Χϊροι Υγιεινισ Ανδρϊν: 
15.07m

2
 Χϊροσ (1.11)- Γραφείο Μαίασ: 13.30m

2
 

Χϊροσ (1.4)- Γραμματεία: 13.50m
2
 Χϊροσ (1.12)- Αναμονι: 13.10m

2
 

Χϊροσ (1.5)- Γραφείο Διοίκθςθσ: 14.30m
2
 Χϊροσ (1.13)- Διάδρομοσ: 4.20m

2
 

Χϊροσ (1.6)- Αίκουςα Ρολλαπλϊν χριςεων: 
40.70m

2
 Χϊροσ (1.14)- Διάδρομοσ: 2.92m

2
 

Χϊροσ (1.7)- Αποκικθ: 4.00m
2
 Κλιμακοςτάςιο: 10.54m

2
 

Χϊροσ (1.8)- Γραφείο Αδελφϊν: 15.60m
2
 φνολο: 210.01m

2
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η) Επαναχρωματιςμοί εςωτερικών τοίχων 2ου ορόφου του κτιρίου (ςχζδιο Α5) 

Χϊροσ (2.1)- Διάδρομοσ: 93.31m
2
 Χϊροσ (2.9)- Θάλαμοσ: 48.67m

2
 

Χϊροσ (2.2)- Γραφείο Ιατρϊν: 48.98m
2
 Χϊροσ (2.10)- Θάλαμοσ: 48.36m

2
 

Χϊροσ (2.3)- Γραφεία Ιατρϊν: 51.46m
2
 Χϊροσ (2.11)- Θάλαμοσ Μόνωςθσ: 64.64m

2
 

Χϊροσ (2.4)- Χϊροσ Υγιεινισ: 4.81m
2
 Χϊροσ (2.12)- Χϊροσ Υγιεινισ: 6.68m

2
 

Χϊροσ (2.5)- Γραφείο Εφθμερεφοντοσ ιατροφ: 
53.32m

2
 Χϊροσ (2.13)- Ραραςκευαςτιριο: 33.02m

2
 

Χϊροσ (2.6=2.6+2.6/1)- Χϊροσ Υγιεινισ 
Ανδρϊν:  12.68m

2
 Χϊροσ (2.14)- Αναψυκτιριο: 28.68m

2
 

Χϊροσ (2.7=2.7+2.7/1)- Χϊροσ Υγιεινισ 
Γυναικϊν: 12.68m

2
 Κλιμακοςτάςιο: 21.70m

2
 

Χϊροσ (2.8)- Θάλαμοσ: 50.84m
2
 φνολο: 579.83m

2
 

 

θ) Επαναχρωματιςμοί εςωτερικών ορόφου 2ου ορόφου του κτιρίου (ςχζδιο Α5) 

Χϊροσ (2.1)- Διάδρομοσ: 32.80m
2
 Χϊροσ (2.9)- Θάλαμοσ: 15.00m

2
 

Χϊροσ (2.2)- Γραφείο Ιατρϊν: 15.30m
2
 Χϊροσ (2.10)- Θάλαμοσ: 14.60m

2
 

Χϊροσ (2.3)- Γραφεία Ιατρϊν: 16.10m
2
 Χϊροσ (2.11)- Θάλαμοσ Μόνωςθσ: 17.00m

2
 

Χϊροσ (2.4)- Χϊροσ Υγιεινισ: 2.64m
2
 Χϊροσ (2.12)- Χϊροσ Υγιεινισ: 3.74m

2
 

Χϊροσ (2.5)- Γραφείο Εφθμερεφοντοσ ιατροφ: 14.40m
2
 Χϊροσ (2.13)- Ραραςκευαςτιριο: 13.80m

2
 

Χϊροσ (2.6=2.6+2.6/1)- Χϊροσ Υγιεινισ Ανδρϊν: 6.71m
2
 Χϊροσ (2.14)- Αναψυκτιριο: 21.00m

2
 

Χϊροσ (2.7=2.7+2.7/1)- Χϊροσ Υγιεινισ Γυναικϊν:6.71m
2
 Κλιμακοςτάςιο: 10.54m

2
 

Χϊροσ (2.8)- Θάλαμοσ: 16.10m
2
 φνολο: 206.44m

2
 

 

Θ ςυνολικι επιφάνεια ανακαινίςεων χρωματιςμϊν εςωτερικϊν χϊρων ανζρχεται ςε 

~2.700m2. 

Επιςθμαίνεται ότι οι εςωτερικοί επαναχρωματιςμοί κα γίνουν ςε δφο (2) πλιρεισ διαςτρϊςεισ 

όπωσ ορίηεται και ςτο ςχετικό άρκρο του τιμολογίου μελζτθσ. 

Σοποκζτθςθ νζου τάπθτα PVC 

Στουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ (0.3), (0.7), (0.8) τθσ Μονάδασ Υγείασ προβλζπεται τοποκζτθςθ 

νζου τάπθτα από ομοιογενζσ χλωριοφχο πολυβινφλιο (PVC) επί των υφιςτάμενων πλακιδίων 

ςε ςυνολικι επιφάνεια ~42m2 ωσ ακολοφκωσ: 

 Χϊροσ (0.3)  Εξεταςτιριο: 14.7m2 

 Χϊροι (0.7) ,(0.8) Στάςθ Αδελφισ και Γραφείο Διοίκθςθσ: 26.60m2 

Ο τάπθτασ προβλζπεται να είναι κατάλλθλοσ για απαιτιςεισ βαριάσ επαγγελματικισ χριςθσ 

(νοςοκομειακισ χριςθσ), δφςφλεκτοσ, αντιςταςτικόσ με αντοχι ςτα χθμικά, αντοχι ςτθ 

ςκλθρι καταπόνθςθ από τροχιλατα οχιματα, μικροβιοκτόνοσ και υποαλλεργικόσ.  

Σε πρϊτθ φάςθ κα υπάρξει επιμελισ προετοιμαςία, κακαριςμόσ και ελαφρά λείανςθ τθσ 

υφιςτάμενθσ επιφάνειασ (πλακίδια).  

Ο τάπθτασ από ομοιογενζσ χλωριοφχο πολυβινφλιο (PVC) κα είναι πάχουσ 2 mm, μονοπαγοφσ 

υφισ (όχι πολλαπλϊν ςτρϊςεων), κατάλλθλου  χρωματιςμοφ, με επικολλιςεισ με ειδικι κόλλα 

ςε λείο, επίπεδο, κακαρό και ςτεγνό υπόςτρωμα. Θ αρμοκόλλθςθ του δαπζδου προβλζπεται 

με τθ μζκοδο τθσ κερμικισ ςυγκόλλθςθσ με ειδικά εργαλεία (και ειδικό κερμοκολλθτικό 

κορδόνι ςυγκόλλθςθσ με μζγιςτο πλάτοσ μεταξφ των δφο ςυγκολλοφμενων φφλλων 3mm.  

Για τθ ςφνδεςθ με τουσ τοίχουσ προβλζπεται τοποκζτθςθ ειδικοφ ςοβατεπί από φυςικό 

βινφλιο ειδικισ διατομισ.  
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Αντικατάςταςθ πλακιδίων Επενδφςεωσ Σοίχων 

Λόγω των προβλθμάτων υγραςίασ που εμφανίηονται ςτο κτίριο υπάρχουν προβλιματα 

αποκόλλθςθσ πλακιδίων επενδφςεωσ τοίχων ςε οριςμζνουσ χϊρουσ του κτιρίου. Ρροβλζπεται 

αντικατάςταςθ των πλακιδίων ςτουσ χϊρουσ όπου παρουςιάηονται τα μεγαλφτερα προβλιματα 

ςε ςυνδυαςμό με το βακμό επιςκεψιμότθτασ-χρθςιμοποίθςθσ των χϊρων αυτϊν. Αρχικά κα 

γίνει κακαίρεςθ (χωρίσ απαιτιςεισ για εξαγωγι ακζραιων τεμαχίων) και αντικατάςταςθ των 

υφιςτάμενων πλακιδίων επενδφςεωσ τοίχου και εν ςυνεχεία επενδφςεισ  με πλακίδια “GROUP 

1”, διαςτάςεων 20cmx20cm ςε ςυνολικι επιφάνεια ~292.00 m2). Τα χρϊματα και ςχζδια των 

κεραμικϊν πλακιδίων κα είναι κατάλλθλα για νοςοκομειακό χϊρο. Ρροβλζπονται περικϊρια 

(ςοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια οποιουδιποτε τφπου διαςτάςεων 7,5 x40 cm ι 7,5 x 30 

cm ι 7,5x20 cm,  μονόχρωμα ι ζγχρωμα, με αρμοφσ πλάτουσ 2 mm. Θ δόμθςθ και θ 

αρμολόγθςθ, κα γίνει με κατάλλθλθ τςιμεντοκονία ι κόλλα. 

Οι χϊροι αντικατάςταςθσ των πλακιδίων ζχουν ωσ ακολοφκωσ: 

Υπόγειο (ςχζδιο Α1): Θα γίνει αντικατάςταςθ πλακιδίων ςτουσ χϊρουσ  (Υ.3)- Λουτρό με φψοσ 

τοποκζτθςθσ πλακιδίων 2.20m και (Υ.4)- Μικροεπεμβάςεισ με φψοσ τοποκζτθςθσ πλακιδίων 

3.4m ςτο ςφνολο δθλαδι τθσ επιφάνειασ των πλευρικϊν τοίχων του δωματίου.  

Ιςόγειο (ςχζδιο Α3): Θα γίνει αντικατάςταςθ πλακιδίων ςτουσ χϊρουσ Υγιεινισ-WC 

(0.15+0.16+0.17+0.18) ςτθν βορειοδυτικι πλευρά του κτιρίου με φψοσ αντικατάςταςθσ- 

επανατοποκζτθςθσ πλακιδίων 2.2m. Θ ςυνολικι επιφάνεια αντικατάςταςθσ των πλακιδίων 

ανζρχεται ςε ~86m2.   

2oσ όροφοσ (ςχζδιο Α5):  Θα γίνει αντικατάςταςθ πλακιδίων ςτο χϊρο τθσ Κουηίνασ ςε ςυνολικι 

επιφάνεια ~18m2. 

Τα χρϊματα- ςχζδια των νζων πλακιδίων κα είναι αντίςτοιχα των υφιςτάμενων και ςε κάκε 

περίπτωςθ ςυμβατά με τουσ υπόλοιπουσ χϊρουσ του κτιρίου και τθ φφςθ του ωσ νοςοκομειακόσ 

χϊροσ. 

 

Διαμόρφωςθ χώρου WC Α.Μ.Ε.Α.  

Ρροβλζπεται προμικεια προςκόμιςθ και τοποκζτθςθ ενόσ πλιρουσ ςετ WC για άτομα με 

ειδικζσ ανάγκεσ (Α.Μ.Ε.Α.). 

Το ςετ WC για Α.Μ.Ε.Α. κα περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτο: 

i) τθ λεκάνθ ειδικοφ τφπου, από λευκι πορςελάνθ χαμθλισ πιζςεωσ, με το δοχείο πλφςεωσ 

(καηανάκι) και με εφχρθςτο χειριςτιριο,  

ii) μπαταρία τφπου ντουσ πλθςίον τθσ λεκάνθσ,  

iii) οριηόντιεσ χειρολαβζσ εκ των οποίων θ μία είναι ανακλινόμενθ και μία κα φζρει κικθ 

χαρτιοφ,  

iv) νιπτιρα ρθχό από πορςελάνθ, ειδικοφ τφπου, χωρίσ κολϊνα,  

v) μπαταρία νιπτιροσ με μακρφ ρουξοφνι ι με φωτοκφτταρο,  
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vi) μεγάλο κακρζπτθ με τθν κάτω ακμι ςτο ζνα μζτρο από του δαπζδου, 

vii) κλιςθ βοικειασ με ςφςτθμα κλιςεωσ, που κα διακζτει και κορδόνι περιμετρικά και 

παράλλθλα με το δάπεδο, ςε φψοσ 0,15m - 0,20m από αυτό. 

8. Τλικά- Πθγζσ Τλικών 

Τα απαιτοφμενα υλικά των προβλεπόμενων εργαςιϊν ζχουν ωσ εξισ: 

α/α Περιγραφι Μονάδα Ποςότθτα 

Β.1 Επιχρίςματα τριπτά - τριβιδιςτά με τςιμεντοκονίαμα.  m
2
 80,00 

Β.2 Επιχρίςματα τριπτά - τριβιδιςτά με μαρμαροκονίαμα. m
2
 22,00 

Β.3 Κεραμίδια (επικεράμωςθσ) ρωμαϊκοφ τφπου.  m
2
 340,00 

Β.4 Γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα πάχουσ 1,00 mm. m
2
 6,00 

Β.5 Κατακόρυφθ ορκογωνικι υδρορροι κλειςτισ διατομισ πάχουσ 1mm. μ.μ. 75,00 

Β.6 
Οριηόντια ορκογωνικι υδρορροι από γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα πάχουσ 
1.5mm. 

m
2
 38,00 

Β.7 Κεραμικά πλακίδια επενδφςεωσ τοίχων GROUP 1, διαςτάςεων 20x20 cm. m
2
 186,00 

Β.8 Ρερικϊρια (ςοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια. μ.μ. 73,00 

Β.9 
Τάπθτασ από ομοιογενζσ χλωριοφχο πολυβινφλιο (PVC) κατάλλθλοσ για 
νοςοκομειακό χϊρο. 

m
2
 45,00 

Β.10 Ρλαςτικό βινυλικό ςοβατεπί ειδικισ διατομισ. μ.μ. 40,00 

Β.11 Τεγίδωςθ από ξυλεία πριςτι. m
3
 7,00 

Β.12 Μιςόταβλεσ ςανιδϊματοσ ςτζγθσ πάχουσ 1,8 cm. m
2
 340,00 

Β.13 
Υαλόκυρεσ Αλουμινίου ανοιγόμενεσ, μονόφυλλεσ από θλεκτροςτατικά 
βαμμζνο αλουμίνιο.  

m
2
 2,50 

Β.14 
Υαλόκυρεσ Αλουμινίου ανοιγόμενεσ, δίφυλλεσ από θλεκτροςτατικά 
βαμμζνο αλουμίνιο.  

m
2
 7,00 

Β.15 
Υαλοςτάςια Αλουμινίου μεμονωμζνα μονόφυλλα ανοιγόμενα περί 
κατακόρυφο ι οριηόντιο άξονα. 

m
2
 12,00 

Β.16 
Υαλοςτάςια Αλουμινίου μεμονωμζνα δίφυλλα ανοιγόμενα περί 
κατακόρυφο ι οριηόντιο άξονα. 

m
2
 89,00 

Β.17 
Συςτιματα ςυνεχοφσ υαλοπετάςματοσ όψεων κτιρίου από αλουμίνιο με 
εμφανι διατομι αλουμινίου. 

m
2
 19,00 

Β.18 Κινθτζσ ςίτεσ αεριςμοφ. m
2
 101,00 

Β.19 Ραντηοφρια αλουμινίου ανοιγόμενα και κάςεσ αυτϊν. m
2
 75,00 

Β.20 Μθχανιςμόσ απλόσ επαναφοράσ κφρασ. τεμ. 5 

Β.21 
Χειρολαβζσ κυρϊν ςτρεπτζσ Ευρωπαϊκισ προζλευςθσ από ςωλινα 
ναφλων ζγχρωμο.   

τεμ. 5 

Β.22 Κλειδαριά αςφαλείασ κυρϊν, χωνευτι. τεμ. 3 

Β.23 Διπλοί υαλοπίνακεσ ςυνολικοφ πάχουσ 22 mm m
2
 110,00 

Β.24 
Ανακαίνιςθ χρωματιςμϊν εςωτερικϊν επιφανειϊν με χριςθ χρωμάτων, 
ακρυλικισ ςτυρενιοακρυλικισ- ακρυλικισ ι πολυβινυλικισ βάςεωσ. 

m
2
 2700,00 

Β.25 Μυκθτοκτόνεσ επαλείψεισ ξυλίνων επιφανειϊν. m
2
 340,00 

Β.26 Λεπτι ελαςτομερι υδρατμοπερατι μεμβράνθ ςτεγάνωςθσ. m
2
 340,00 

Β.27 Αφρϊδθ εξθλαςμζνθ πολυςτερίνθ  κερμομόνωςθσ πάχουσ 50 mm. m
2
 340,00 

Β.28 Σετ αποχωρθτθρίου για Α.Μ.Ε.Α. τεμ. 1 
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 Κζντρο Τγείασ Λεωνιδίου 

 

1. Γενικά- Τφιςτάμενθ Κατάςταςθ 

Το Κζντρο Υγείασ Λεωνιδίου αφορά διϊροφο κτίριο ςτο βόρειο τμιμα του οικιςμοφ. Στο 

Κζντρο Υγείασ γίνεται ςχετικά επαρκισ ςυντιρθςθ και τα περιςςότερα προβλιματα κατά 

κανόνα αντιμετωπίηονται. Τα προθγοφμενα χρόνια ζχουν γίνει ςτο κτίριο αρκετζσ βελτιϊςεισ 

(ςε δάπεδα και ςε διαμόρφωςθ χϊρων νζων ιατρείων) και ςε γενικζσ γραμμζσ είναι 

λειτουργικό. Υπάρχουν όμωσ προβλιματα που πρζπει να αντιμετωπιςτοφν ςτο πλαίςιο 

εργολαβίασ τα κυριότερα εκ των οποίων με βάςθ τισ προτεραιότθτεσ που κακορίςτθκαν είναι: 

- Στα WC του Κ.Υ. υπάρχουν φκορζσ ςτα πλακίδια δαπζδου και τοίχων και είναι ςκόπιμθ θ 

αντικατάςταςι τουσ. Στα WC που αφοροφν χϊρουσ προςωπικοφ – επιςκεπτϊν και των 

εφθμεριϊν απαιτείται αντικατάςταςθ των ειδϊν υγιεινισ. Επίςθσ απαιτείται θ πλιρθσ 

εγκατάςταςθ ενόσ (1) ςετ αποχωρθτθρίου για Α.Μ.Ε.Α. 

- Λόγω των τοπικϊν προβλθμάτων μόνωςθσ απαιτοφνται εςωτερικοί χρωματιςμοί του 

κτιρίου ςτον ιςόγειο και τον όροφο του κτιρίου.  

- Τα εξωτερικά κουφϊματα είναι ξφλινα με απλά τηάμια είναι όμωσ εν γζνει ςε καλι 

κατάςταςθ πλθν των χρωματιςμϊν οι οποίοι παρουςιάηουν φκορζσ και ςυνεπϊσ τα 

κουφϊματα χριηουν επαναχρωματιςμοφ με κατάλλθλα χρϊματα. 
 

2. υνοπτικι Περιγραφι Προτεινομζνων Ζργων -Αντικείμενο τθσ Εργολαβίασ  

Οι εργαςίεσ και Εκςυγχρονιςμοφ και Αναβάκμιςθσ του Κζντρου Υγείασ Λεωνιδίου ζχουν 

ςυνοπτικά ωσ ακολοφκωσ: 

Ελαιοχρωματιςμοί εξωτερικϊν κουφωμάτων Κ.Υ.: Σε όλα τα εξωτερικά κουφϊματα του 

Κζντρου Υγείασ (δεκαζξι (16) εξϊκυρεσ και εξιντα πζντε (65) παράκυρα) κα 

πραγματοποιθκοφν εργαςίεσ επαναχρωματιςμοφ ςτο ίδιο χρϊμα των ξφλινων επιφανειϊν με 

αφαίρεςθ των παλαιϊν χρωμάτων και χρωματιςμό με κατάλλθλα για ξφλινεσ επιφάνειεσ 

χρϊματα.  

Εςωτερικοί χρωματιςμοί: Ρροβλζπεται ανακαίνιςθ των χρωματιςμϊν ςτουσ εςωτερικοφσ 

χϊρουσ ιςογείου και ορόφου (τοιχοποιίεσ και οροφζσ) με χρϊματα ακρυλικισ 

ςτυρενιοακρυλικισ- ακρυλικισ ι πολυβινυλικισ βάςεωσ ςε ςυνολικι επιφάνεια 5400m2. 

Επιςκευι- ανακαίνιςθ χϊρων υγιεινισ WC: Ρροβλζπεται αποξιλωςθ πλακιδίων επενδφςεων 

τοίχου και δαπζδου ςε είκοςι δφο (22) χϊρουσ υγιεινισ του Κζντρου Υγείασ (12 ςτο ιςόγειο και 

10 ςτον όροφο) και αντικατάςταςθ τουσ με νζα κεραμικά πλακίδια διαςτάςεων 20cmx20cm.  

Σε ζντεκα (11) χϊρουσ υγιεινισ του Κ.Υ. προβλζπεται παράλλθλα αποξιλωςθ των 

υφιςτάμενων ειδϊν υγιεινισ (λεκάνεσ αποχωρθτθρίου, δοχεία πλφςεωσ, νιπτιρεσ, λεκάνεσ 

ντουσ, κ.α.) και αντικατάςταςι τουσ με νζα ςφγχρονα είδθ υγιεινισ κατάλλθλα για 
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νοςοκομειακό χϊρο. Επίςθσ απαιτείται θ πλιρθσ εγκατάςταςθ ενόσ (1) ςετ αποχωρθτθρίου 

για Α.Μ.Ε.Α. 

Θλεκτρολογικζσ Εργαςίεσ- Αντικατάςταςθ Φωτιςτικϊν Σωμάτων: Ρροβλζπεται αποξιλωςθ των 

παλαιϊν φωτιςτικϊν ςωμάτων και αντικατάςταςι τουσ με νζα φωτιςτικά ςϊματα LED 

οροφισ, κατάλλθλα για εςωτερικοφσ χϊρουσ, τετράγωνα ι επιμικθ κατά περίπτωςθ. Θα 

τοποκετθκοφν επίςθσ νζα φωτιςτικά ςϊματα LED ςτουσ εξωτερικοφσ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ.  

Αναβατόριο ΑΜΕΑ: Ρροβλζπεται θ τοποκζτθςθ αναβατορίου τφπου πλατφόρμα για τθν 

εξαςφάλιςθ προςβαςιμότθτασ ςτο WC ΑΜΕΑ από τον Α’ όροφο του κτιρίου. 

 

3. Αναλυτικι Περιγραφι Προτεινομζνων Ζργων 

Αναλυτικότερα και ανά κατθγορία οι εργαςίεσ που προβλζπεται να γίνουν ςτο Κζντρο Υγείασ 

Λεωνιδίου περιλαμβάνουν: 

Ανακαίνιςθ χρωματιςμών εξωτερικών κουφωμάτων 

Τα υφιςτάμενα ξφλινα εξωτερικά κουφϊματα του κτιρίου (εξϊκυρεσ, παράκυρα) είναι εν γζνει 

ςε καλι κατάςταςθ εξαςφαλίηοντασ ςχετικά ικανοποιθτικζσ ςυνκικεσ κερμομόνωςθσ. Λόγω 

παλαιότθτασ και χριςθσ ζχουν υποςτεί φορά οι χρωματιςμοί των κουφωμάτων και απαιτείται 

επαναχρωματιςμόσ τουσ ςτο ίδιο χρϊμα.  

Οι εργαςίεσ επαναχρωματιςμοφ αφοροφν δεκαζξι εξϊκυρεσ (8 ςε ιςόγειο και 8 ςτον όροφο) 

και εξιντα πζντε παράκυρα (31 ςτο ιςόγειο και 35 ςτον όροφο του κτιρίου). 

Σε πρϊτθ φάςθ κα πραγματοποιθκεί αφαίρεςθ των παλαιϊν χρωμάτων των 

ελαιοχρωματιςμζνων επιφανειϊν των κουφωμάτων. Θ αφαίρεςθ κα γίνει με καφςθ των 

παλαιϊν χρωμάτων με καμινζττο και απόξεςι τουσ με ςπάτουλα. Θ εργαςία πρζπει να γίνει με 

ιδιαίτερθ επιμζλεια λαμβάνοντασ μζτρα πυραςφάλειασ με δεδομζνο ότι θ εργαςία αφορά 

νοςοκομειακό χϊρο.  

Ακολοφκωσ του κακαριςμοφ των παλαιϊν χρωμάτων κα πραγματοποιθκεί ελαιοχρωματιςμόσ 

των ξφλινων επιφανειϊν ςτο ίδιο με το αρχικό χρϊμα με χρϊματα αλκυδικϊν ι ακρυλικϊν 

ρθτινϊν. 

Τα κουφϊματα του ςτα οποία κα πραγματοποιθκεί αφαίρεςθ των παλαιϊν χρωμάτων και 

επαναχρωματιςμόσ παρουςιάηονται ςτα ςχζδια Α2 και Α4 τθσ μελζτθσ και ςυνοπτικά 

ακολοφκωσ:  

 

 
 

Διαςτάςεισ εξωτερικών κυρών ιςογείου 
Κ.Τ. προσ επαναχρωματιςμό 

(χζδιο Α2, ςφνολο 8) 

Διαςτάςεισ εξωτερικών κυρών ορόφου 
Κ.Τ. προσ επαναχρωματιςμό 

(χζδιο Α4, ςφνολο 8) 
Εξϊκυρα Θ1 (1 τεμάχιο): 1*(1.30*2.65) Εξϊκυρα Θ1 (1 τεμάχιο): 1*(1.30*2.65) 

Εξϊκυρεσ Θ2 (2 τεμάχια): 2*(3.20*2.65) Εξϊκυρεσ Θ2 (2 τεμάχια): 2*(1.50*2.65) 

Εξϊκυρεσ Θ3  (4 τεμάχια): 4*(0.90*2.25) Εξϊκυρεσ Θ3 (5 τεμάχια): 5*(1.20*2.65) 

Εξϊκυρα Θ4  (1 τεμάχιο): 1*(1.50*2.25)  
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Εςωτερικοί χρωματιςμοί 

Στουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ του Κ.Υ. Λεωνιδίου κα πραγματοποιθκεί ανακαίνιςθ των 

χρωματιςμϊν ςτο ςφνολο των δωματίων με χρϊματα υδατικισ διαςποράσ ακρυλικισ ι 

ςτυρενιο-ακριλικισ βάςεωσ κατάλλθλα για εςωτερικοφσ χϊρουσ. Ρριν τισ εργαςίεσ 

ανακαίνιςθσ των χρωματιςμϊν κα προθγθκεί κατάλλθλθ προετοιμαςία απόξεςθσ των 

παλαιϊν χρωμάτων και προετοιμαςίασ των επιφανειϊν για τουσ νζουσ χρωματιςμοφσ. Οι 

εςωτερικοί χρωματιςμοί περιλαμβάνουν δφο ςτρϊςεισ αλκυδικισ ι ακρυλικισ «ριπολίνθσ 

νεροφ» ςατινζ κατά ΕΝ 71 και κατάλλθλο υπόςτρωμα. Θ “ριπολίνθ νεροφ” κα ζχει 

παραςιτοκτόνεσ και υποαλλεργικζσ ιδιότθτεσ. Οι επιφάνειεσ ανακαίνιςθσ των χρωματιςμϊν  

ςε δφο πλιρεισ διαςτρϊςεισ ςτουσ εςωτερικοφσ τοίχουσ και ςτισ οροφζσ των δωματίων του 

Κ.Υ. παρουςιάηονται ςτα ςχζδια Α2 και Α4 τθσ μελζτθσ και ςυνοπτικά ςτουσ ακόλουκουσ 

πίνακεσ. Οι ονομαςίεσ των χϊρων είναι ςφμφωνα με τα ςχζδια Κατόψεων τθσ Οικοδομικισ 

Άδειασ.  

α) Επαναχρωματιςμοί εςωτερικών τοίχων ιςογείου (ςχζδιο Α2) 

Χϊροσ (0.1): 49.30m2 Χϊροσ (0.17): 21.62m2 Χϊροσ (0.29): 48.34m2 

Χϊροσ (0.2): 41.02m2 Χϊροσ (0.18): 36.57m2 Χϊροσ (0.30): 79.82m2 

Χϊροσ (0.3): 32.44m2 Χϊροσ (0.20): 35.93m2 Χϊροσ (0.31): 75.84m2 

Χϊροσ (0.4): 59.78m2 Χϊροσ (0.21): 35.93m2 Χϊροσ (0.32): 34.66m2 

Χϊροσ (0.5): 39.11m2 Χϊροσ (0.22): 55.33m2 Χϊροσ (0.33): 32.44m2 

Χϊροσ (0.6): 38.80m2 Χϊροσ (0.23): 24.17m2 Χϊροσ (0.35): 58.83m2 

Χϊροσ (0.7): 56.29m2 Χϊροσ (0.24): 23.53m2 Χϊροσ (0.36): 60.42m2 

Χϊροσ (0.9): 77.91m2 
Χϊροσ (0.24, διάδρομοσ): 
175.54m2 Χϊροσ (0.37): 62.65m2 

Χϊροσ (0.11): 56.29m2 Χϊροσ (0.25): 73.46m2 Χϊροσ (0.41): 45.79m2 

Χϊροσ (0.13): 56.29m2 Χϊροσ (0.26):62.96m2 Χϊροσ (0.42): 43.25m2 

Χϊροσ (0.14): 66.46m2 Χϊροσ (0.27): 26.72m2 Χϊροσ (0.43):92.54m2 

Χϊροσ (0.16): 36.57m2 Χϊροσ (0.28): 26.08m2 Κλιμακοςτάςιο:21.53m2 

φνολο: 1864.21m2 
 

β) Επαναχρωμαςτιςμοί οροφισ ιςογείου (ςχζδιο Α2) 

Χϊροσ (0.1): 14.84m2 Χϊροσ (0.15): 25.89m2 Χϊροσ (0.28): 4.62m2 

Χϊροσ (0.2): 10.35m2 Χϊροσ (0.16): 5.94m2 Χϊροσ (0.29): 14.35m2 

Χϊροσ (0.3): 5.60m2 Χϊροσ (0.17): 2.73m2 Χϊροσ (0.30): 29.18m2 

Χϊροσ (0.4): 20.65m2 Χϊροσ (0.18): 5.94m2 Χϊροσ (0.31): 25.07m2 

Χϊροσ (0.5): 9.32m2 Χϊροσ (0.19): 25.89m2 Χϊροσ (0.32): 7.39m2 

Χϊροσ (0.6): 9.14m2 Χϊροσ (0.20): 7.65m2 Χϊροσ (0.33): 6.38m2 

Διαςτάςεισ εξωτερικών παρακφρων 
ιςογείου Κ.Τ. προσ επαναχρωματιςμό 

(χζδιο Α2, ςφνολο 31) 

Διαςτάςεισ εξωτερικών παρακφρων 
ορόφου Κ.Τ. προσ επαναχρωματιςμό 

(χζδιο Α4, ςφνολο 34) 
Ραράκυρα Ρ1  (1τεμάχιο): 1*(0.60*0.55) Ραράκυρα Ρ1 (25 τεμάχια): 25*(0.90*1.50) 

Ραράκυρα Ρ2  (5 τεμάχια): 5*(1.80*0.55) Ραράκυρα Ρ2  (2 τεμάχια): 2*(0.60*1.50) 

Ραράκυρα Ρ3  (12 τεμάχια): 12*(0.90*1.50) Ραράκυρα Ρ3  (7 τεμάχια): 7*(0.60*1.10) 

Ραράκυρα Ρ4  (5 τεμάχια): 5*(0.60*1.10) 

 

Ραράκυρα Ρ5  (4 τεμάχια): 4*(2.10*0.55) 

Ραράκυρα Ρ6  (4 τεμάχια): 4*(0.90*0.55) 
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Χϊροσ (0.7): 14.86m2 Χϊροσ (0.21): 7.65m2 Χϊροσ (0.34): 22.87m2 

Χϊροσ (0.8): 9.32m2 Χϊροσ (0.22): 16.82m2 Χϊροσ (0.35): 14.77m2 

Χϊροσ (0.9): 16.12m2 Χϊροσ (0.23): 3.60m2 Χϊροσ (0.36): 22.36m2 

Χϊροσ (0.10): 9.32m2 Χϊροσ (0.24): 3.42m2 Χϊροσ (0.37): 12.06m2 

Χϊροσ (0.11): 14.86m2 Χϊροσ (0.24, διάδρομοσ): 46.77m2 Χϊροι (0.38)+(0.39)+(0.40): 74.30m2 

Χϊροσ (0.12): 9.70m2 Χϊροσ (0.25):29.14m2 Χϊροσ (0.41): 11.95m2 

Χϊροσ (0.13): 14.86m3 Χϊροσ (0.26): 19.20m2 Χϊροσ (0.42):10.92m2 

Χϊροσ (0.14): 24.15m2 Χϊροσ (0.27): 4.40m2 Χϊροσ (0.43): 37.52m2 

φνολο: 681.87m2 

 

 

Θ ςυνολικι επιφάνεια ανακαινίςεων χρωματιςμϊν εςωτερικϊν χϊρων ανζρχεται ςε ~5380m2. 

Ανακαίνιςθ- Επιςκευι χώρων Τγιεινισ 

Στο Κζντρο Υγείασ Λεωνιδίου υπάρχουν ςυνολικά 15 χϊροι υγιεινισ επτά (7) ςτο ιςόγειο 

(χϊροι 0.8, 0.10, 0.12, 0.15, 0.19, 0.34, (0.38)+(0.39)+(0.40)), και οκτϊ (8) ςτον όροφο (χϊροι 

1.10, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.27, 1.30, 1.45) . Οι εργαςίεσ ανακαίνιςθσ ςτουσ χϊρουσ υγιεινισ 

γ) Επαναχρωματιςμοί εςωτερικών τοίχων ορόφου του κτιρίου (ςχζδιο Α4) 

Χϊροσ (1.1): 62.31m2 Χϊροσ (1.16): 63.65m2 Χϊροσ (1.36): 52.60m2 

Χϊροσ (1.2): 58.96m2 Χϊροσ (1.17): 63.65m2 Χϊροσ (1.37): 110.18m2 

Χϊροσ (1.3): 42.55m2 Χϊροσ (1.18): 63.65m2 Χϊροσ (1.38): 83.08m2 

Χϊροσ (1.4): 24.12m2 Χϊροσ (1.19): 63.65m2 Χϊροσ (1.39): 44.56m2 

Χϊροσ (1.5): 56.62m2 Χϊροσ (124): 46.06m2 Χϊροσ (1.40): 20.44m2 

Χϊροσ (1.6): 47.57m2 Χϊροσ (1.25): 27.47m2 Χϊροσ (1.41): 30.15m2 

Χϊροσ (1.7): 65.66m2 Χϊροσ (1.26): 26.13m2 Χϊροσ (1.42): 51.92m2 

Χϊροσ (1.8): 21.78m2 Χϊροσ (1.28): 44.22m2 Χϊροσ (1.43): 213.40m2 

Χϊροσ (1.9): 47.57m2 Χϊροσ (1.29): 26.13m2 Χϊροσ (1.44): 18.09m2 

Χϊροσ (1.11): 20.77m2 Χϊροσ (1.31): 38.19m2 Χϊροσ (1.46): 30.15m2 

Χϊροσ (1.12): 46.23m2 Χϊροσ (1.32): 41.87m2 Χϊροσ (1.47): 60.63m2 

Χϊροσ (1.13): 113.23m2 Χϊροσ (1.33): 115.24m2 Κλιμακοςτάςιο: 15.00m2 

Χϊροσ (1.15): 62.31m2 Χϊροσ (1.34): 66.67m2 φνολο: 2086.46m2    

δ) Επαναχρωματιςμοί οροφισ ςτον όροφο του κτιρίου (ςχζδιο Α4) 

Χϊροσ (0.1): 14.84m2 Χϊροσ (0.15): 25.89m2 Χϊροσ (0.28): 4.62m2 

Χϊροσ (0.2): 10.35m2 Χϊροσ (0.16): 5.94m2 Χϊροσ (0.29): 14.35m2 

Χϊροσ (0.3): 5.60m2 Χϊροσ (0.17): 2.73m2 Χϊροσ (0.30): 29.18m2 

Χϊροσ (0.4): 20.65m2 Χϊροσ (0.18): 5.94m2 Χϊροσ (0.31): 25.07m2 

Χϊροσ (0.5): 9.32m2 Χϊροσ (0.19): 25.89m2 Χϊροσ (0.32): 7.39m2 

Χϊροσ (0.6): 9.14m2 Χϊροσ (0.20): 7.65m2 Χϊροσ (0.33): 6.38m2 

Χϊροσ (0.7): 14.86m2 Χϊροσ (0.21): 7.65m2 Χϊροσ (0.34): 22.87m2 

Χϊροσ (0.8): 9.32m2 Χϊροσ (0.22): 16.82m2 Χϊροσ (0.35): 14.77m2 

Χϊροσ (0.9): 16.12m2 Χϊροσ (0.23): 3.60m2 Χϊροσ (0.36): 22.36m2 

Χϊροσ (0.10): 9.32m2 Χϊροσ (0.24): 3.42m2 Χϊροσ (0.37): 12.06m2 

Χϊροσ (0.11): 14.86m2 Χϊροσ (0.24, διάδρομοσ): 46.77m2 Χϊροσ (0.38)+(0.39)+(0.40): 74.30m2 

Χϊροσ (0.12): 9.70m2 Χϊροσ (0.25): 29.14m2 Χϊροσ (0.41): 11.95m2 

Χϊροσ (0.13): 14.86m3 Χϊροσ (0.26): 19.20m2 Χϊροσ (0.42): 10.92m2 

Χϊροσ (0.14): 24.15m2 Χϊροσ (0.27): 4.40m2 Χϊροσ (0.43): 37.52m2 

φνολο: 742.76m2 
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περιλαμβάνουν τθν αντικατάςταςθ των υφιςτάμενων πλακιδίων δαπζδου και τοίχων ςτο 

ςφνολο των παραπάνω χϊρων όπωσ επίςθσ και τθν αντικατάςταςθ των ειδϊν υγιεινισ ςε 

κάποιουσ από του χϊρουσ αυτοφσ.  

 Αντικατάςταςθ πλακιδίων 

Σε όλουσ χϊρουσ υγιεινισ του ιςογείου 0.8, 0.10, 0.12, 0.15, 0.19, 0.34, (0.38)+(0.39)+(0.40)) 

και 1.10, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.27, 1.30, 1.45 του ορόφου κα γίνει κακαίρεςθ (χωρίσ 

απαιτιςεισ για εξαγωγι ακζραιων τεμαχίων) με το κονίαμα ςτρϊςεωσ αυτϊν και 

αντικατάςταςθ των υφιςτάμενων πλακιδίων επζνδυςθσ δαπζδου και επίςτρωςθσ τοίχου. Στο 

δάπεδο των χϊρων (~93m2 ςυνολικά) κα τοποκετθκοφν κεραμικά πλακίδια 1θσ ποιότθτασ 

ανυάλωτα, κατάλλθλου χρωματιςμοφ, υδατοαπορροφθτικοτθτασ ζωσ 0,5%, αντοχισ ςε 

απότριψθ "GROUP 4”, διαςτάςεων 20cmx20cm ενϊ ςτουσ τοίχουσ και ςε φψοσ 2,0m 

προβλζπονται επενδφςεισ με πλακίδια εφυαλωμζνα, κατάλλθλου χρωματιςμοφ, αντοχισ ςε 

απότριψθ “GROUP 1”, διαςτάςεων 20cmx20cm ςε ςυνολικι επιφάνεια ~460m2. Οι εργαςίεσ 

κα γίνουν ςφμφωνα με τθν ςχετικι ΕΤΕΡ. Το χρϊμα και το ςχζδιο εφαρμογισ των πλακιδίων 

πρζπει να είναι κατάλλθλο για νοςοκομειακό χϊρο.  

Οι επιφάνειεσ τοποκζτθςθσ νζων κεραμικϊν πλακιδίων παρουςιάηονται ςτα ςχζδια Α1 και Α3 

τθσ μελζτθσ και ςυνοπτικά ακολοφκωσ:  

α) Αντικατάςταςθ πλακιδίων δαπζδου ςτουσ χώρουσ  
υγιεινισ (WC) του ιςογείου (ςχζδιο Α1) 

β) Αντικατάςταςθ πλακιδίων δαπζδου ςτουσ 
 χώρουσ υγιεινισ (WC) του ορόφου (ςχζδιο Α3)  

Χϊροσ (0.8): 2.24m2 Χϊροσ (1.10): 2.38m2 

Χϊροσ (0.10): 2.24m2 Χϊροσ (1.20): 2.44m2 

Χϊροσ (0.12): 2.38m2 Χϊροσ (1.21): 9.75m2 

Χϊροσ (0.15): 7.48m2 Χϊροσ (1.22): 11.22m2 

Χϊροσ (0.19): 7.48m2 Χϊροσ (1.23): 6.31m2 

Χϊροσ (0.34): 5.76m2 Χϊροσ (1.27): 2.52m2 

Χϊροι (0.38)+(0.39)+(0.40): 19.78m2 Χϊροσ (1.30): 2.24m2 

 
Χϊροσ (1.35): 6.48m2 

 
Χϊροσ (1.45): 1.62m2 

φνολο: 47.36m2 φνολο: 44.96m2 

φνολο επιςτρώςεων δαπζδου με κεραμικά πλακίδια 20cmx20cm: 92.32 m2
 

 

α) Αντικατάςταςθ πλακιδίων τοίχου ςτουσ χώρουσ  
υγιεινισ (WC) του ιςογείου (ςχζδιο Α1) 

β) Αντικατάςταςθ πλακιδίων τοίχου ςτουσ 
 χώρουσ υγιεινισ (WC) του ορόφου (ςχζδιο Α3)  

Χϊροσ (0.8): 12.00m2 Χϊροσ (1.10): 12.40m2 

Χϊροσ (0.10): 12.00m2 Χϊροσ (1.20): 12.80m2 

Χϊροσ (0.12): 12.40m2 Χϊροσ (1.21): 54.80m2 

Χϊροσ (0.15): 31.20m2 Χϊροσ (1.22): 53.80m2 

Χϊροσ (0.19): 31.20m2 Χϊροσ (1.23): 21.00m2 

Χϊροσ (0.34): 29.00m2 Χϊροσ (1.27): 12.80m2 

Χϊροι (0.38)+(0.39)+(0.40): 92.40m2 Χϊροσ (1.30): 12.00m2 

 
Χϊροσ (1.35): 36.20m2 

 
Χϊροσ (1.45): 22.00m2 

φνολο: 220.20m2 φνολο: 237.80m2 

φνολο επενδφςεων  τοίχου με κεραμικά πλακίδια 20cmx20cm: 460.00 m2
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 Αντικατάςταςθ υδραυλικϊν εγκαταςτάςεων και ειδϊν υγιεινισ ςε WC 

Αντικατάςταςθ υδραυλικϊν εγκαταςτάςεων 

Λόγω τθσ αναβάκμιςθσ που προβλζπεται ςτουσ χϊρουσ υγιεινισ τθσ Μονάδα Υγείασ 

απαιτείται αποκατάςταςθ των παροχϊν υδροδότθςθσ τουσ με τοποκζτθςθ χαλκοςωλινων 

Φ15mm με πάχοσ τοιχϊματοσ 0.75mm (~135m) και Φ20mm με πάχοσ τοιχϊματοσ 0.80mm 

(~85m). Για τθ κερμομόνωςθ των χαλκοςωλινων προβλζπεται τοποκζτθςθ αφρϊδουσ 

πλαςτικοφ υλικοφ τφπου Armaflex με εργαςία ςτεγανοποίθςθσ. 

Αντικατάςταςθ ειδϊν υγιεινισ 

Αρχικά κα πραγματοποιθκεί αποξιλωςθ των υφιςτάμενων ειδϊν υγιεινισ (νιπτιρεσ, λεκάνεσ 

αποχωρθτθρίου, δοχεία πλφςεωσ, λεκάνεσ ντουσ, κ.λ.π.) ςτουσ 11 χϊρουσ WC δθλαδι ςτουσ 

χϊρουσ 0.8, 0.10, 0.12, 0.15, 0.19, 0.34, 0.39 (διπλό Γυναικϊν), 0.40 (διπλό Ανδρϊν) και 1.45. 

Ρροβλζπεται αποξιλωςθ των υφιςτάμενων υδραυλικϊν εγκαταςτάςεων ςτουσ χϊρουσ 

υγιεινισ, απομόνωςθ των δικτφων, προετοιμαςία τουσ για ςφνδεςθ με τα νζα είδθ υγιεινισ, 

και απομάκρυνςθ των άχρθςτων υλικϊν ςτουσ χϊρουσ φόρτωςθσ.  

Τα νζα είδθ που κα τοποκετθκοφν ςτουσ ζντεκα  χϊρουσ υγιεινισ περιλαμβάνουν: 

 Λεκάνθ αποχωρθτθρίου από πορςελάνθ "Ευρωπαϊκοφ τφπου (κακιμενου)" με δοχείο 

πλφςεωσ χαμθλισ πιζςεωσ και τα εξαρτιματά του κακϊσ και πλαςτικό κάκιςμα λεκάνθσ 

λευκοφ χρϊματοσ.  

 Επίτοιχθ πλιρωσ επιχρωμιωμζνθ κικθ και βουρτςάκι κακαριςμοφ λεκάνθσ.  

 Νιπτιρα πορςελάνθσ διαςτάςεων 40x50cm, με ςτιλθ, με βαλβίδα χρωμζ (ςταγγιςτιρα), 

πϊμα με άλυςο και ςιφϊνι χρωμζ Φ 1 1/4 ins.  

 Ορειχάλκινο επιχρωμιωμζνο αναμικτιρα (μπαταρία) κερμοφ-ψυχροφ φδατοσ ο οποίοσ 

τοποκετείται επί του νιπτιρα 

 Ορειχάλκινεσ βαλβίδεσ διακοπισ (διακόπτεσ) κερμοφ- ψυχροφ φδατοσ (Δφο ανά 

αναμικτιρα).  

 Κακρζπτθ τοίχου πάχουσ 4mm μπιηουτζ διαςτάςεων 42x60cm ςε κάκε νιπτιρα 

ςτερεοφμενου με 2 ι 4 κοχλίεσ. 

 Εταηζρα νιπτιρα πορςελάνθσ μικουσ 50cm. 

 Διπλό εντοιχιςμζνο άγγιςτρο (γάντηο) αναρτιςεωσ από πορςελάνθ. 

 Ρλιρθ απλι επιχρωμιωμζνθ χαρτοκικθ.  

 Ρλαςτικό ςιφϊνι δαπζδου με ςχάρα ορειχάλκινθ Φ10mm. 

Επιπλζον ςτουσ ζξι χϊρουσ 0.8, 0.10, 0.12, 0.15, 0.19, 0.34 όπου υπάρχει ντουσ προβλζπεται 

τοποκζτθςθ:  

 Λεκάνθσ καταιονιςτιρα με βαλβίδα από υαλϊδθ πορςελάνθ ςκάφθσ λεκάνθσ περίπου 

70cmx70cm.  

 Ορειχάλκινου, επιχρωμιωμζνου Αναμικτιρα (μπαταρίασ) κερμοφ-ψυχροφ φδατοσ λεκάνθσ 

καταιονιςτιρα διαμζτρου 1/2ins, με κινθτό καταιονιςτιρα ςε κάκε ντουσ.  

 Σαπωνοςπογγοκικθσ από πορςελάνθ, διαςτάςεων 30x15cm με χειρολαβι. 
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Διαμόρφωςθ χϊρου WC Α.Μ.Ε.Α.  

Ρροβλζπεται προμικεια προςκόμιςθ και τοποκζτθςθ ενόσ πλιρουσ ςετ WC για άτομα με 

ειδικζσ ανάγκεσ (Α.Μ.Ε.Α.). 

Το ςετ WC για Α.Μ.Ε.Α. κα περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτο: 

i) τθ λεκάνθ ειδικοφ τφπου, από λευκι πορςελάνθ χαμθλισ πιζςεωσ, με το δοχείο πλφςεωσ 

(καηανάκι) και με εφχρθςτο χειριςτιριο,  

ii) μπαταρία τφπου ντουσ πλθςίον τθσ λεκάνθσ,  

iii) οριηόντιεσ χειρολαβζσ εκ των οποίων θ μία είναι ανακλινόμενθ και μία κα φζρει κικθ 

χαρτιοφ,  

iv) νιπτιρα ρθχό από πορςελάνθ, ειδικοφ τφπου, χωρίσ κολϊνα,  

v) μπαταρία νιπτιροσ με μακρφ ρουξοφνι ι με φωτοκφτταρο,  

vi) μεγάλο κακρζπτθ με τθν κάτω ακμι ςτο ζνα μζτρο από του δαπζδου, 

vii) κλιςθ βοικειασ με ςφςτθμα κλιςεωσ, που κα διακζτει και κορδόνι περιμετρικά και 

παράλλθλα με το δάπεδο, ςε φψοσ 0,15m - 0,20m από αυτό. 

Αναβατόριο ΑΜΕΑ: Ρροβλζπεται θ τοποκζτθςθ αναβατορίου τφπου πλατφόρμα για τθν 

εξαςφάλιςθ προςβαςιμότθτασ ςτο WC ΑΜΕΑ από τον Α’ όροφο του κτιρίου. 

Θλεκτρολογικζσ Εργαςίεσ- Αντικατάςταςθ Φωτιςτικών ωμάτων  

Στο πλαίςιο των εργαςιϊν Εκςυγχρονιςμοφ και αναβάκμιςθσ του Κ.Υ. Λεωνιδίου 

περιλαμβάνονται και εργαςίεσ θλεκτρολογικϊν που αφοροφν τθν αποξιλωςθ των 

υφιςταμζνων πεπαλαιωμζνων φωτιςτικϊν ςωμάτων και τθν τοποκζτθςθ νζων ςφμφωνα με 

τισ προδιαγραφζσ. 

Ριο ςυγκεκριμζνα αρχικά κα πραγματοποιθκεί αποξιλωςθ των παλιϊν φωτιςτικϊν ςωμάτων 

(~230 τεμάχια). Θα πραγματοποιθκοφν εργαςίεσ ανεφρεςθσ των φωτιςτικϊν ςωμάτων, 

απομόνωςθσ και κζςεωσ εκτόσ λειτουργίασ του θλεκτρικοφ δικτφου, επαναφοράσ και 

παράδοςθσ ςε πλιρθ λειτουργία του εναπομείναντοσ θλεκτρολογικοφ δικτφου. Τα φωτιςτικά 

ςϊματα που κα αποξθλωκοφν μαηί με τισ λυχνίεσ κα μεταφερκοφν και κα αποκθκευτοφν ςε 

χϊρο εντόσ τθσ Μονάδα Υγείασ. Τα νζα φωτιςτικά ςϊματα οροφισ που κα τοποκετθκοφν κα 

είναι κατάλλθλα για εςωτερικό χϊρο, περιλαμβάνουν: 

 Φωτιςτικό ςϊμα LED (panel) οροφισ, εςωτερικϊν χϊρων, επίμθκεσ, διαςτάςεων 

120x20cm, IP 20, ενδεικτικοφ τφπου PHILIPS SM060C LED32S/840 PSU W20L120. Θα 

τοποκετθκοφν ςυνολικά 150 ςϊματα.  

 Φωτιςτικό ςϊμα LED (panel) οροφισ, εςωτερικϊν χϊρων, τετράγωνο, διαςτάςεων 

60x60cm, IP 20, ενδεικτικοφ τφπου PHILIPS RC065B LED32S/840 PSU W60L60. Θα 

τοποκετθκοφν ςυνολικά 5 ςϊματα. 

Ραράλλθλα προβλζπεται τοποκζτθςθ 70 φωτιςτικϊν ςωμάτων LED εξωτερικϊν χϊρων, 

επιμικθ μικουσ 120cm, κατάλλθλα για ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ, IP 65, PHILIPS WT120C 

LED40S/840 PSU L1200. 
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4. Τλικά- Πθγζσ Τλικών 

Τα απαιτοφμενα υλικά των προβλεπόμενων εργαςιϊν ζχουν ωσ εξισ: 

α/α Περιγραφι Μονάδα Ποςότθτα 

Α.1 Αναμικτιρασ (μπαταρία) κερμοφ-ψυχροφ φδατοσ  νιπτιρα. τεμ. 11 

Α.2 
Αναμικτιρασ (μπαταρία) κερμοφ-ψυχροφ φδατοσ λουτιρα ι λεκάνθσ 
καταιονιςτιρα.  

τεμ 6 

Α.3 Χαλκοςωλινασ Φ15mm πάχουσ τοιχ. 0.75mm μ.μ. 135 

Α.4 Χαλκοςωλινασ Φ18mm πάχουσ τοιχ. 0.80mm μ.μ. 85 

Α.5 
Βαλβίδα διακοπισ (διακόπτθσ) ορειχάλκινθ, επιχρωμιωμζνθ, γωνιακι 
διαμζτρου 1/2ins. 

τεμ. 34 

Α.6 Aφρϊδεσ πλαςτικό υλικό τφπου Armaflex διαμζτρου 3/4. μ.μ. 220 

Α.7 Ρλαςτικόσ ςωλινασ αποχετεφςεωσ από ςκλθρό P.V.C. Φ40mm.  μ.μ. 45 

Α.8 Ρλαςτικόσ ςωλινασ αποχετεφςεωσ από ςκλθρό P.V.C. Φ50mm. μ.μ. 25 

Α.9 Ρλαςτικόσ ςωλινασ αποχετεφςεωσ από ςκλθρό P.V.C. Φ100mm. μ.μ. 6 

Α.10 
Λεκάνθ αποχωρθτθρίου από πορςελάνθ "Ευρωπαϊκοφ τφπου", χαμθλισ 
πιζςεωσ με το δοχείο πλφςεωσ. 

τεμ. 11 

Α.11 Κάκιςμα λεκάνθσ λευκό πλαςτικό με κάλυμμα. τεμ. 11 

Α.12 
Νιπτιρασ πορςελάνθσ διαςτάςεων 40x50cm και κολϊνα, πλιρθσ με 
βαλβίδα χρωμζ. 

τεμ. 11 

Α.13 Λεκάνθ καταιονιςτιρα με βαλβίδα από υαλϊδθ πορςελάνθ. τεμ. 6 

Α.14 Κακρζπτθσ τοίχου πάχουσ 4mm μπιηουτζ διαςτάςεων 42x60cm. τεμ. 11 

Α.15 Εταηζρα νιπτιρα πορςελάνθσ μικουσ 50cm. τεμ. 11 

Α.16 Σαπωνοςπογγοκικθ πορςελάνθσ διαςτάςεων 30x15cm με χειρολαβι. τεμ. 6 

Α.17 Δοχείο ρευςτοφ ςάπωνα πλιρεσ επιχρωμιωμζνο. τεμ. 11 

Α.18 Άγγιςτρο (γάντηοσ) αναρτιςεωσ διπλό από πορςελάνθ, εντοιχιςμζνο. τεμ. 11 

Α.19 Χαρτοκικθ πλιρθσ, επιχρωμιωμζνθ απλι. τεμ. 11 

Α.20 Θικθ και βουρτςάκι κακαριςμοφ λεκάνθσ, επίτοιχθ επιχρωμιωμζνθ. τεμ. 11 

Α.21 Σιφϊνι πλαςτικό δαπζδου με ςχάρα ορειχάλκινθ Φ10mm. τεμ. 11 

Α.22 
Φωτιςτικό ςϊμα LED (panel) οροφισ, εςωτερικϊν χϊρων, επίμθκεσ, 
διαςτάςεων 120x20cm 

τεμ. 150 

Α.23 
Φωτιςτικό ςϊμα LED (panel) οροφισ, εςωτερικϊν χϊρων, τετράγωνο, 
διαςτάςεων 60x60cm 

τεμ. 50 

Α.24 Φωτιςτικό ςϊμα LED εξωτερικϊν χϊρων, ςτεγανό, μικουσ 120cm τεμ. 70 

Α.25  Κεραμικά πλακίδια επιςτρϊςεωσ δαπζδων GROUP 4, 20x20 cm. m2 93.00 

Α.26 Κεραμικά πλακίδια επενδφςεωσ τοίχων GROUP 1, 20x20 cm. m2 460.00 

Α.27 
Ανακαίνιςθ χρωματιςμϊν με χριςθ χρωμάτων, ακρυλικισ 
ςτυρενιοακρυλικισ- ακρυλικισ ι πολυβινυλικισ βάςεωσ. 

m2 5400.00 

Α.28 
Ελαιοχρωματιςμοί ξφλινων επιφανειϊν με χρϊματα αλκυδικϊν ι 
ακρυλικϊν ρθτινϊν, βάςεωσ νεροφ ι διαλυτϊν.  

m2 131.00 

Α.29 
Αφαίρεςθ παλαιϊν χρωμάτων ελαιοχρωματιςμζνων επιφανειϊν με 
καφςθ με καμινζττο. 

m2 131.00 

Α.30 Σετ αποχωρθτθρίου για Α.Μ.Ε.Α. τεμ. 1 

Α.30 Αναβατόριο ΑΜΕΑ τφπου πλατφόρμα τεμ. 1 

Στθν παροφςα εργολαβία δεν κακορίηονται ιδιαίτερεσ πθγζσ για τθν προμικεια ι παραγωγι 

των αναγκαίων για το ζργο υλικϊν και ο Ανάδοχοσ μπορεί να τα προμθκευτεί από οπουδιποτε 

αρκεί αυτά να είναι κατάλλθλα και ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ Ρροδιαγραφζσ χωρίσ ο 

Ανάδοχοσ να δικαιοφται οποιαδιποτε πρόςκετθ αποηθμίωςθ για επί πλζον ι ζλλατον 

μεταφορζσ ι για οποιονδιποτε άλλο λόγο. 
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5. υνοπτικόσ Προχπολογιςμόσ 

Ο Συνοπτικόσ κατά τθ μελζτθ προχπολογιςμόσ του ζργου ζχεισ ωσ ακολοφκωσ: 

ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΩΖ ΓΑΠΑΝΩΝ 

ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΔ 
Γαπάνη Ομάδαρ καηά ηον 
Πποϋπολογιζμό Μελέηηρ 

Α ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ, ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ 14.167,61 € 

Β ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 320,40 € 

Γ ΣΟΗΥΟΠΟΗΔ, ΔΠΗΥΡΗΜΑΣΑ 5.280,40 € 

Γ ΓΗΚΣΤΑ 58.601,83 € 

Δ ΔΠΔΝΓΤΔΗ- ΔΠΗΣΡΩΔΗ 45.498,10 € 

Σ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΞΤΛΗΝΔ-ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ 88.157,13 € 

Ε ΛΟΗΠΑ, ΣΔΛΔΗΩΜΑΣΑ 120.383,80 € 

ΑΘΡΟΗΜΑ ΓΑΠΑΝΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ ΚΑΣΑ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ  ζ= 
(Α)+(Β)+(Γ)+(Γ)+(Δ)+(Σ)+(Ε) = 

334.009,27 € 

Υπημαηικό ποζό για γενικά και επιζθαλή έξοδα, επγαλεία, 
εγκαηαζηάζειρ κλπ, για κάθε θύζηρ βάπη ή ςποσπεώζειρόπωρ 

και για όθελορ αςηού (Γ.Δ. και Ο.Δ.  18%)=  

                             60.121,67 €  

ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ ΔΡΓΟΤ ΚΑΣΑ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ  = 394.130,94 € 

Αππόβλεπηερ Γαπάνερ (ποζό καη' εκηίμηζη για δαπάνερ 
αππόβλεπηερ ή πος δεν είναι δςναηό να εκηιμηθούν από ππιν)  

ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ 15%· = 

                             59.119,64 €  

ΤΝΟΛΟ 1 = 453.250,58 € 

ΚΟΣΟ ΑΠΟΘΔΖ ΤΛΗΚΩΝ 300,00 € 

ΤΝΟΛΟ 2 = 453.550,58 € 

ΑΝΑΘΔΩΡΖΖ =                                  481,68 €  

ΤΝΟΛΟ  ΓΑΠΑΝΖ ΔΡΓΟΤ ΚΑΣA  ΣΖΝ ΜΔΛΔΣΖ (ππο Φ.Π.Α.) 3 
= 

454.032,26 € 

ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ (Φ.Π.Α.) 24% =                            108.967,74 €  

ΤΝΟΛΟ  ΓΑΠΑΝΖ ΔΡΓΟΤ ΚΑΣA  ΣΖΝ ΜΔΛΔΣΖ 4=                            563.000,00 €  

ΤΝΟΛΟ  ΓΑΠΑΝΖ ΔΡΓΟΤ ΚΑΣA  ΣΖΝ ΜΔΛΔΣΖ =                            563.000,00 €  

 

6. Πιςτώςεισ Ζργου- Σρόποσ Εκτζλεςθσ 

Για το παρόν ζργο ζχει εκδοκεί θ αρ. πρωτ. 67664/26-06-2019 Απόφαςθ του Υφυπουργοφ 

Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ (ΑΔΑ: ΩΔΟΔ465ΧΙ8-ΛΚΘ) με τθν οποία εγκρίκθκε θ ζνταξθ του 

ζργου «Εργαςίεσ Εκςυγχρονιςμοφ και Αναβάκμιςθσ των Κζντρων Υγείασ Δθμθτςάνασ, 
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Τροπαίων και Λεωνιδίου τθσ Ρ.Ε. Αρκαδίασ» ςτο Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (Ρ.Δ.Ε.) 

2019, ΣΑΕΡ 026/1, με κωδικό ζργου 2019ΕΡ02610005. 

Το ζργο κα εκτελεςτεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που ιςχφουν για τα Δθμόςια Ζργα (Ν. 

1418/84 όπωσ τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με τον Ν. 2229/94 και τον Ν. 3263 /04 και τα 

εκτελεςτικά τουσ Ρ.Δ 609/85 και 171/87.) 

Το όριο πλθρωμϊν και θ δαπάνθ των εργαςιϊν ανζρχεται ςτο ποςό του ςυμφωνθτικοφ που κα 

προκφψει από τθν δθμοπραςία του ζργου απαγορευμζνθσ κάκε υπζρβαςθσ του ποςοφ αυτοφ 

χωρίσ τθν ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ Υπθρεςίασ. 

 

7. Προκεςμίεσ - Ποινικζσ Ριτρεσ 

Ρροκεςμία περαίωςθσ του ςυνόλου των εργαςιϊν ορίηονται δέκα (10) μινεσ από τθν 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Για κάκε θμζρα υπζρβαςθσ τθσ πιο πάνω προκεςμίασ κα επιβάλλεται ςτον ανάδοχο ποινικι 

ριτρα ςφμφωνα με το άρκρο 148 του Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν 

και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 

8. Χρονοδιάγραμμα 

Ο Ανάδοχοσ με βάςθ τθν ολικι και τισ τμθματικζσ προκεςμίεσ κα ςυντάξει και κα υποβάλλει 

ςτθν Υπθρεςία ςε προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ 

Σφμβαςθσ το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ- καταςκευισ του ζργου. Αυτό κα ςυνταχκεί με 

μορφι Γραμμικοφ Διαγράμματοσ και κα αναλφει ανά θμερολογιακό μινα τισ εργαςίεσ που 

προβλζπεται να καταςκευαςτοφν και κα ςυνοδεφεται από πίνακα Μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ 

με χρονοδιάγραμμα απαςχόλθςθσ του ςτο ζργο και από Αιτιολογικι ζκκεςθ που κα αιτιολογεί 

πλιρωσ τον προτεινόμενο Ρρογραμματιςμό. 

 

9. Τποχρεώςεισ Αναδόχου 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προμθκευτεί και να τοποκετιςει ςτθ κζςθ του ζργου πινακίδα με 

τα ςτοιχεία τθσ εργολαβίασ ςφμφωνα με τθν εγκφκλιο Δ6/62453/ 16-11-1983 του τ. Υπ. ΡΕ. ΧΩ. 

ΔΕ. και τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εγκυκλίουσ. 

Μζςα ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν εγκατάςταςθ ο ανάδοχοσ οφείλει να υποβάλει προσ 

ζγκριςθ το πρόγραμμα του ζργου, με ανάλυςθ τθσ αλλθλουχίασ, του είδουσ των  εργαςιϊν, 

του διατικζμενου προςωπικοφ και μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ 

Στο πρόγραμμα του ζργου κα πρζπει να υπάρχει ιδιαίτερθ πρόβλεψθ ϊςτε θ λειτουργία τθσ 

Μονάδασ Υγείασ να πραγματοποιείται κατά το δυνατό ανεμπόδιςτα και παράλλθλα με τισ 

παροφςεσ εργαςίεσ. 



Δπγαζίερ Δκζςγσπονιζμού και Αναβάθμιζηρ ηων Κένηπων Τγείαρ Γημηηζάναρ, Σποπαίων και Λεωνιδίος ηηρ Π.Δ. Απκαδίαρ 
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Επίςθσ υποχρεοφται να λαμβάνει τα απαραίτθτα δείγματα για τουσ εργαςτθριακοφσ ελζγχουσ 

για λογαριαςμό του. 

Τζλοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τθρεί τον Φάκελο Αςφαλείασ και Υγείασ (Φ.Α.Υ.), ωσ απαραίτθτο 

ςτοιχείο για τθν προςωρινι και οριςτικι παραλαβι του ζργου (Φ.Ε.Κ. 1176/22-9-2000 τεφχοσ 

Β'). 

 

10. Γενικζσ Παρατθριςεισ  

Οι αφανείσ εργαςίεσ κα εκτελοφνται υποχρεωτικά μόνο κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ 

τθσ εβδομάδοσ που λειτουργοφν οι Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ.  

Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ με ζξοδα και φροντίδα του, να μεριμνά για τθν εργοταξιακι 

ςιμανςθ και τθν ομαλι διεξαγωγι τθσ κυκλοφορίασ των οχθμάτων κακ' όλθ τθ διάρκεια 

εκτζλεςθσ των εργαςιϊν και κακίςταται υπεφκυνοσ για κάκε ατφχθμα ι ηθμία που ικελε 

ςυμβεί ςε οποιονδιποτε τρίτο θ ςτο προςωπικό που απαςχολεί, όπωσ προκφπτει από το 

ςχετικό άρκρο τθσ Ε.Σ.Υ. 

 

ΣΡΙΠΟΛΘ, ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2019 

 

ΤΝΣΑΧΘΘΚΕ ΕΛΕΓΧΘΘΚΕ 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ 
ΠΑΡΑΚΕΤΟΠΟΤΛΟ 
Ρολ. Μθχ/κόσ με Αϋ β. 

ΑΝΔΡΕΑ ΜΠΛΑΝΑ 
Μθχ. Μθχ/κόσ με Αϋ β. 

Ο Αναπλθρωτισ Ρροϊςτάμενοσ 
Τμιματοσ Δομϊν Ρεριβάλλοντοσ 

Δ.Τ.Ε. Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου 
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΘΛΙΟΤ 
Ρολ. Μθχ/κόσ με Α’ β. 

 
ΘΕΩΡΘΘΘΚΕ 

Ο Ρροϊςτάμενοσ Δ.Τ.Ε. 
Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου  

 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΩΣΟΓΙΑΝΝΘ 
Ρολ. Μθχ/κόσ με Α’ β. 

 

ΕΓΚΡΙΘΘΚΕ 

Με τθν υπ’ αρ. 3080/2019 (ΑΔΑ: 9Β717Λ1-Θ93) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Ρεριφζρειασ Ρελ/ςου 
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