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ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (Φ.A.Y.) 
(Π.Γ. 305/96, άξζξν 3, παξάγξαθνη 3,4,5,6,8,9,10) 

(Απφθαζε ΓΔΔΠ/νηθ/85 – ΦΔΚ 686/Β/2001) 

(Δγθχθιηνο ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/2001 – ΦΔΚ 266/Β/2001) 

 

 

 

 

 

ΣΜΖΜΑ Α 

 

 

ΓΔΝΗΚΑ 

 

1. Δίδνο ηνπ έξγνπ θαη ρξήζε απηνύ: 

 

«Δξγαζίεο Δθζπγρξνληζκνύ θαη Αλαβάζκηζεο ησλ Κέληξσλ Τγείαο Γεκεηζάλαο, Σξνπαίσλ 

θαη Λεσληδίνπ ηεο Π.Δ. Αξθαδίαο» 

 

 

2. Αθξηβήο δηεύζπλζε ηνπ έξγνπ: 

Σν έξγν ππάγεηαη ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Αξθαδίαο θαη βξίζθεηαη: 

Κ.Τ. Γεκεηζάλαο: εληφο νξίσλ νηθηζκνχ Σ.Κ. Γεκεηζάλαο ηεο Γ.Δ. Γεκεηζάλαο ηνπ Γήκνπ 

Γνξηπλίαο 

Κ.Τ. Σξνπαίσλ: εληφο νξίσλ νηθηζκνχ ηεο T.K. Σξνπαίσλ ηεο Γ.Δ. Σξνπαίσλ ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο 

Κ.Τ. Λεσληδίνπ: εληφο νξίσλ νηθηζκνχ Γ.Κ. Λεσληδίνπ ηεο Γ.Δ. Λεσληδίνπ ηνπ Γήκνπ Νφηηαο 

Κπλνπξίαο 

 

3. Αξηζκόο έγθξηζεο ηεο κειέηεο- Αδεηνδνηήζεηο εθηέιεζεο εξγαζηώλ: 

Έγθξηζε Μειέηεο 

Ο Φάθεινο (κειέηεο) ηνπ Έξγνπ κε ηίηιν "Δξγαζίεο Δθζπγρξνληζκνχ θαη Αλαβάζκηζεο ησλ 

Κέληξσλ Τγείαο Γεκεηζάλαο, Σξνπαίσλ θαη Λεσληδίνπ ηεο Π.Δ. Αξθαδίαο " εγθξίζεθε κε ηελ κε 

αξηζκ. πξση. 255454/61364/νηθ/27-09-2018 Απφθαζε ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ 

Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ (ΑΓΑ: Χ4Δ7Λ1-Δ95).  

Ο Φάθεινο κειέηεο πεξηιακβάλεη: 

α) Σεχρε: Σερληθή Πεξηγξαθή, Πξνκέηξεζε Δξγαζηψλ, Πξνυπνινγηζκφο κειέηεο, Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο, Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ, Σηκνιφγην κειέηεο, Έληππν Οηθνλνκηθήο 

Πξνζθνξάο, Γηαθήξπμε Γεκνπξαζίαο.   

β) ρέδηα κε αλαιπηηθή παξνπζίαζε θαη πξνκέηξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ εξγαζηψλ. 
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Αδεηνδνηήζεηο Εθηέιεζεο Εξγαζηώλ 

 

Κ.Τ. Γεκεηζάλαο 

Γηα ηηο πξνβιεπφκελεο εξγαζίεο (ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 3 ηνπ Ν. 4067/2012, ΦΔΚ 79 Α, 

09-04-2012)  ππάξρεη ζεηηθή Γλσκνδφηεζε απφ ην πκβνχιην Αξρηηεθηνληθήο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλφηεηαο Αξθαδίαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ Γπηηθήο Διιάδνο θαη Ηνλίνπ 

ζχκθσλα κε ηελ κε αξηζκ. πξση. .Α. 333/2013 Απφθαζε ηεο κε αξηζκφ 2/2014/31-1-2014 

πλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο (αξηζκφο ζέκαηνο 3ν) φπσο δηαβηβάζηεθε ζην 

Πεξηθεξεηαθφ Γεληθφ Παλαξθαδηθφ Ννζνθνκείν Σξίπνιεο "Ζ ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ" κε ην κε αξ. πξση. 

333/13/14-2-2014 έγγξαθν. 

Γηα ην έξγν ππάξρεη ζεηηθή γλσκνδφηεζε απφ: 

 i) ηελ Τπεξεζία Νεψηεξσλ Μλεκείσλ θαη Σερληθψλ έξγσλ Γπηηθήο Διιάδνο ηεο Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο Αλαζηήισζεο Μλεκείσλ θαη Σερληθψλ Έξγσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη 

Αζιεηηζκνχ ζχκθσλα κε ην κε αξ. πξση. ΤΠ.ΠΟ.Α./ΤΝΔΜΣΔΓΔ/Φ05-ε/1516/16-5-2014 

έγγξαθν ζε ζπλέρεηα ηεο κε αξ. πξση. 1516/27-03-2014 αίηεζεο ηνπ Π.Γ.Ν. Σξίπνιεο "Ζ 

ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ". 

ii) ηελ ΛΘ΄ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

Αξραηνηήησλ θαη Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ 

ζχκθσλα κε ην κε αξ. πξση. Φ.3-Α/5/1/1110/04-04-2014 έγγξαθν ζε ζπλέρεηα ηεο κε αξ. 

πξση. 1110/27-03-2014 αίηεζεο ηνπ Π.Γ.Ν. Σξίπνιεο "Ζ ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ". 

iii) ηελ 25
ε
  Δθνξεία Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ 

ζχκθσλα κε ην κε αξ. πξση. 3348/07-07-2014 έγγξαθν ζε ζπλέρεηα ηεο κε αξ. πξση. 3348/27-

03-2014 αίηεζεο ηνπ Π.Γ.Ν. Σξίπνιεο "Ζ ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ". 

iv) ην Σκήκα Έθδνζεο Οηθνδνκηθψλ Αδεηψλ & Διέγρνπ Καηαζθεπψλ ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο κε αξ. 

πξση. 673/17-09-2018 (ΑΓΑ: ΦΞΓΦΧ90-35Χ) ζε ζπλέρεηα ηεο αίηεζεο ηεο 6
εο

 Τγεηνλνκηθήο 

Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, Ηνλίσλ Νήζσλ, Ζπείξνπ & Γπηηθήο Διιάδνο. 

 

Κ.Τ. Σξνπαίσλ 

Γηα ηηο πξνβιεπφκελεο εξγαζίεο (ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 3 ηνπ Ν. 4067/2012, ΦΔΚ 79 Α, 

09-04-2012) ππάξρεη ζεηηθή Γλσκνδφηεζε απφ ην πκβνχιην Αξρηηεθηνληθήο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλφηεηαο Αξθαδίαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ Γπηηθήο Διιάδνο θαη Ηνλίνπ 

ζχκθσλα κε ηελ κε αξηζκ. πξση. .Α. 332/2013 Απφθαζε ηεο κε αξηζκφ 2/2014/31-1-2014 

πλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο (αξηζκφο ζέκαηνο 2ν) φπσο δηαβηβάζηεθε ζην 

Πεξηθεξεηαθφ Γεληθφ Παλαξθαδηθφ Ννζνθνκείν Σξίπνιεο "Ζ ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ" κε ην κε αξ. πξση. 

332/13/14-2-2014 έγγξαθν. 

Γηα ην ππ' φςηλ έξγν ππάξρεη ζεηηθή γλσκνδφηεζε απφ ην Σκήκα Έθδνζεο Οηθνδνκηθψλ Αδεηψλ & 

Διέγρνπ Καηαζθεπψλ ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο κε αξ. πξση. 674/17-09-2018 (ΑΓΑ: ΧΒΔΑΧ90-ΡΥΡ) 

ζε ζπλέρεηα ηεο αίηεζεο ηεο 6εο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, Ηνλίσλ Νήζσλ, 

Ζπείξνπ & Γπηηθήο Διιάδνο. 
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Κ.Τ. Λεσληδίνπ 

Γηα ηηο πξνβιεπφκελεο εξγαζίεο (ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 3 ηνπ Ν. 4067/2012, ΦΔΚ 79 Α, 

09-04-2012) ππάξρεη ζεηηθή Γλσκνδφηεζε απφ ην πκβνχιην Αξρηηεθηνληθήο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλφηεηαο Αξθαδίαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ Γπηηθήο Διιάδνο θαη Ηνλίνπ 

ζχκθσλα κε ηελ κε αξηζκ. πξση. .Α. 335/2013 Απφθαζε ηεο κε αξηζκφ 2/2014/31-1-2014 

πλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο (αξηζκφο ζέκαηνο 5ν) φπσο δηαβηβάζηεθε ζην 

Πεξηθεξεηαθφ Γεληθφ Παλαξθαδηθφ Ννζνθνκείν Σξίπνιεο "Ζ ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ" κε ην κε αξ. πξση. 

335/13/14-2-2014 έγγξαθν.  

Γηα ην έξγν ππάξρεη ζεηηθή γλσκνδφηεζε απφ: 

 i) ηελ Τπεξεζία Νεψηεξσλ Μλεκείσλ θαη Σερληθψλ έξγσλ Γπηηθήο Διιάδνο ηεο Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο Αλαζηήισζεο Μνπζείσλ θαη Σερληθψλ έξγσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη 

Αζιεηηζκνχ ζχκθσλα κε ην κε αξ. πξση. ΤΠ.ΠΟ.Α./ΤΝΔΜΣΔΓΔ/Φ05-Δ/15/26-6-2014 (ΑΓΑ 

ΒΕΘΓΓ-Ε3Π)  έγγξαθν ζε ζπλέρεηα ηεο κε αξ. πξση. 1515/27-03-2014 αίηεζεο ηνπ Γ.Π.Ν. 

Σξίπνιεο  "Ζ ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ". 

ii) ην Σκήκα Έθδνζεο Οηθνδνκηθψλ Αδεηψλ & Διέγρνπ Καηαζθεπψλ ηνπ Γήκνπ Νφηηαο 

Κπλνπξίαο κε αξ. πξση. 8771/17-09-2018 (ΑΓΑ: ΦΠΡΖΧΚΝ-ΠΦ9) ζε ζπλέρεηα ηεο αίηεζεο 

ηεο 6εο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, Ηνλίσλ Νήζσλ, Ζπείξνπ & Γπηηθήο 

Διιάδνο. 

 

4. ηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ: 

6ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ, Ηνλίσλ Νήζσλ, Ζπείξνπ & Γπηηθήο Διιάδνο 

Τπάηεο 1 & Ν.Δ.Ο. Παηξψλ-Αζελψλ, Σ.Κ. 26441- Πάηξα, ηει. 2613600500 

 

5. ηνηρεία Φνξέα Τινπνίεζεο  ηνπ έξγνπ: 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΤΠΟΓΟΜΧΝ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ  

Οπιαξρεγνχ ερηψηε 1, Σξίπνιε Σ.Κ. 22132 

 

6. ηνηρεία ηνπ ππόρξενπ γηα ηε ζύληαμε ηνπ Φ.Α.Τ.: 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΤΠΟΓΟΜΧΝ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ  

Οπιαξρεγνχ ερηψηε 1, Σξίπνιε Σ.Κ. 22132 

 

7. Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ:  

Ο Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ζα θαζνξηζηεί κεηά απφ δεκνπξαζία πνπ ζα γίλεη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.  
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8. Πξνβιεπόκελε δηάξθεηα ηνπ εξγνηαμίνπ:  

χκθσλα κε εθηηκήζεηο θαη ηε πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ ηεο κειέηεο, ε ρξνληθή δηάξθεηα 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ αλακέλεηαη λα είλαη δέθα (10) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο 

αληίζηνηρεο εξγνιαβηθήο ζχκβαζεο ή απφ ην ρξφλν έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ φπσο ζα θαζνξηζηεί κε 

ζρεηηθή εληνιή ηνπ Φνξέα ηνπ Έξγνπ.  

 

9. Πξνβιεπόκελνο αξηζκόο εξγαδνκέλσλ ζην εξγνηάμην:  

Ο αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην εξγνηάμην ζα δηαθέξεη απφ κέξα ζε κέξα θαη ζα είλαη αλάινγνο 

ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη ζε θάζε θάζε εμέιημεο ηνπ έξγνπ.  

 
10. Πξνβιεπόκελνο αξηζκόο Δξγνιάβσλ θαη απηναπαζρνινπκέλσλ ζην εξγνηάμην: 

Πξνβιέπεηαη φηη εξγνιήπηεο ηνπ έξγνπ (Αλάδνρνο) ζα είλαη κεκνλσκέλε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε 

ή θνηλνπξαμία εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 21 ηεο Αλαιπηηθήο 

Γηαθήξπμεο  Γεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ. 

 

11. ηνηρεία ησλ ππεπζύλσλ ελεκέξσζεο / αλαπξνζαξκνγήο ηνπ Φ.Α.Τ.: 

 

Ολνκαηεπώλπκν Ηδηόηεηα Γηεύζπλζε 
Ζκεξνκελία 

αλαπξνζαξκνγήο 
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ΣΜΖΜΑ Β 

 

 

ΜΖΣΡΩΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: 

ΤΜΠΛΖΡΩΝΔΣΑΗ ΚΑΣΑ ΣΖ ΦΑΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ 

 

1. Σερληθή Πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: 

Σν έξγν πεξηιακβάλεη ηα επηκέξνπο έξγα Δθζπγρξνληζκνχ θαη Αλαβάζκηζεο ησλ Κέληξσλ Τγείαο 

Γεκεηζάλαο, Σξνπαίσλ θαη Λεσληδίνπ ηεο Π.Δ. Αξθαδίαο σο αθνινχζσο: 

 

Κ.Τ. Γεκεηζάλαο 

 

Α.  Οηθνδνκηθά Έξγα 

Οη εξγαζίεο πνπ πξνβιέπεηαη λα γίλνπλ ζην Κέληξν Τγείαο Γεκεηζάλαο  πεξηιακβάλνπλ: 

Αληηθαηάζηαζε εμσηεξηθώλ ζπξώλ θαη εμσηεξηθώλ παινζηαζίσλ ηνπ Κ.Τ. 

Σα εμσηεξηθά θνπθψκαηα ηνπ Κέληξνπ Τγείαο Γεκεηζάλαο είλαη απιά μχιηλα κε ηδάκηα. Δλ γέλεη 

ηα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε σζηφζν δελ εμαζθαιίδνπλ ηθαλνπνηεηηθέο ζπλζήθεο πγξνκφλσζεο θαη 

ζεξκνκφλσζεο ζην θηίξην κε δεδνκέλν φηη βξίζθεηαη ζε κηα πεξηνρή πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ρξφλνπ εκθαλίδνληαη ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαη ζεκαληηθφο αξηζκφο βξνρνπηψζεσλ. Έρεη 

αληηθαηαζηαζεί κε ζχξα αινπκηλίνπ κφλν ε εμσηεξηθή ζχξα ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ ηζνγείνπ ε 

νπνία νδεγεί ζην ρψξν ζηάζκεπζεο ησλ αζζελνθφξσλ θαη κέζσ ηεο νπνίαο γίλεηαη ε είζνδνο ησλ 

θνξείσλ φπσο επίζεο θαη νξηζκέλα θνπθψκαηα κηθξψλ δηαζηάζεσλ κε  λέα θνπθψκαηα 

αινπκηλίνπ κε εηδηθή απφρξσζε μχινπ. Πξνβιέπεηαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ  ησλ 

ππφινηπσλ θνπθσκάησλ κε λέα θνπθψκαηα. ην πιαίζην απηφ ηα πθηζηάκελα μχιηλα παξάζπξα 

ηνπ θηηξίνπ (πελήληα έλα (51)  ζε εκηππφγεην θαη ηζφγεην ρψξν θαη επηά (7) ζηνλ φξνθν ηνπ θηηξίνπ 

ζα απνμεισζνχλ θαη ζα αληηθαηαζηαζνχλ απφ λέα παινζηάζηα κε ζεξκνκνλσηηθνχο-

ερνκνλσηηθνχο θαη αλαθιαζηηθνχο παινπίλαθεο.  

Ζ απνμήισζε ησλ θνπθσκάησλ θαη θαζζψλ πξέπεη λα γίλεη εληέρλσο θαη κε επηκέιεηα ψζηε λα 

πεξηνξηζηνχλ θαηά ην δπλαηφ νη θνξέο ζηελ ηνηρνπνηία- επηρξίζκαηα.  

Θα απνμεισζνχλ θαη ζα αληηθαηαζηαζνχλ επίζεο δέθα εμσηεξηθέο ζχξεο  κηα ζην εκηππφγεην, έμη 

(6) ζην ηζφγεην θαη ηξεηο (3) ζηνλ φξνθν ηνπ θηηξίνπ.  

Ζ εμσηεξηθή ζχξα ηνπ εκηππνγείνπ (0.8mx2.20m) ζα αληηθαηαζηαζεί κε λέα κνλφθπιιε ζχξα απφ 

ειεθηξνζηαζηηθά βακκέλν αινπκίλην, φπσο παξνπζηάδεηαη ζην ζρέδην Α1 ηεο κειέηεο.  

Οη εμσηεξηθέο πφξηεο ηζνγείνπ θαη νξφθνπ (πιάηνπο απφ 1,0m έσο 1,4m θαη χςνπο 2,5m) ζα 

αληηθαηαζηαζνχλ κε αλνηγφκελεο παιφζπξεο απφ ειεθηξνζηαζηηθά βακκέλν αινπκίλην, δίθπιιεο, 

φπσο παξνπζηάδεηαη ζηα ζρέδηα Α1 θαη Α3.  

Tα πθηζηάκελα παξάζπξα (πνηθίισλ δηαζηάζεσλ) ζα αληηθαηαζηαζνχλ κε αινπκηλέληα παινζηάζηα  

κνλφθπιια ή δίθπιια, αλνηγφκελα πεξί θαηαθφξπθν άμνλα. ηα παξάζπξα ζα ηνπνζεηεζνχλ 

επίζεο θηλεηέο ζίηεο αεξηζκνχ απφ γαιβαληζκέλν ζχξκα ιεπηνχ βξφρνπ γηα ηελ παξεκπφδηζε 

εηζφδνπ εληφκσλ, ηνπνζεηνχκελεο ζε ζθειεηφ απφ δηαηνκέο αινπκηλίνπ. 

Οη πξνβιεπφκελνη παινπίλαθεο ζα είλαη εληζρπκέλνη δηπινί ζεξκνκνλσηηθνί-ερνκνλσηηθνί-

αλαθιαζηηθνί ζπλνιηθνχ πάρνπο 22 mm, (θξχζηαιιν 5 mm, θελφ 12 mm, θξχζηαιιν 5 mm) ιφγσ 

ησλ δπζκελψλ ζπλζεθψλ ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο πνπ επηθξαηνχλ ζε αξθεηνχο κήλεο ηνπ 
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ρξφλνπ. Ζ βαθή ησλ λέσλ ζηνηρείσλ αινπκηλίνπ ηνπ θηηξίνπ ζα είλαη απνιχησο ζπκβαηή κε ηα 

ππάξρνληα ζηνηρεία αινπκηλίνπ ηνπ θηηξίνπ. 

Σα πξνο αληηθαηάζηαζε εμσηεξηθά θνπθψκαηα παξνπζηάδνληαη ζηα ζρέδηα Α1 (εκηππφγεην-

ηζφγεην) θαη Α3 (φξνθνο) ηεο κειέηεο θαη ζπλνπηηθά ζηνπο αθφινπζνπο πίλαθεο: 

 

 
Σνπνζέηεζε ηάπεηα PVC 
ε νξηζκέλνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο ηνπ ηζνγείνπ ηνπ Κέληξνπ Τγείαο θαη επί ησλ πθηζηάκελσλ 
δαπέδσλ απφ πιαθίδηα πνπ παξνπζηάδνπλ θζνξέο  πξνβιέπεηαη ηνπνζέηεζε λένπ ηάπεηα απφ 
νκνηνγελέο ρισξηνχρν πνιπβηλχιην (PVC) ζε ζπλνιηθή επηθάλεηα ~203m2 σο αθνινχζσο.  

 

Ο ηάπεηαο πξνβιέπεηαη λα είλαη θαηάιιεινο γηα απαηηήζεηο βαξηάο επαγγεικαηηθήο ρξήζεο 

(λνζνθνκεηαθήο ρξήζεο), δχζθιεθηνο, αληηζηαζηηθφο κε αληνρή ζηα ρεκηθά, αληνρή ζηε ζθιεξή 

θαηαπφλεζε απφ ηξνρήιαηα νρήκαηα, κηθξνβηνθηφλνο θαη ππναιιεξγηθφο.  

ε πξψηε θάζε ζα ππάξμεη επηκειήο πξνεηνηκαζία θαη θαζαξηζκφο ηεο πθηζηάκελεο επηθάλεηαο 

(πιαθίδηα).  

Ο ηάπεηαο απφ νκνηνγελέο ρισξηνχρν πνιπβηλχιην (PVC) ζα είλαη πάρνπο 2 mm, κνλνπαγνχο 

πθήο (φρη πνιιαπιψλ ζηξψζεσλ), θαηάιιεινπ  ρξσκαηηζκνχ, κε επηθνιιήζεηο κε εηδηθή θφιια ζε 

ιείν, επίπεδν, θαζαξφ θαη ζηεγλφ ππφζηξσκα. Ζ αξκνθφιιεζε ηνπ δαπέδνπ πξνβιέπεηαη κε ηε 

κέζνδν ηεο ζεξκηθήο ζπγθφιιεζεο κε εηδηθά εξγαιεία (θξέδα ράξαμεο κηθξνχ αχιαθα) θαη εηδηθφ 

ζεξκνθνιιεηηθφ θνξδφλη ζπγθφιιεζεο κε κέγηζην πιάηνπο κεηαμχ ησλ επηκέξνπο θχιισλ ηάπεηα 

3mm. 

Δλίζρπζε ζπζηήκαηνο πδξνξξνώλ- απνξξνήο νκβξίσλ 

Νέεο πδξνξξνέο  απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα 

Γηαζηάζεηο εμσηεξηθώλ ζπξώλ εκηππνγείνπ-
ηζνγείνπ Κ.Τ. πξνο αληηθαηάζηαζε (ζύλνιν 7) 

Γηαζηάζεηο εμσηεξηθώλ ζπξώλ  νξόθνπ 
Κ.Τ. πξνο αληηθαηάζηαζε (ζύλνιν 1) 

Μνλφθπιιε Πφξηα Θ3 (1 ηεκάρην): 1*0.80m*2.20m 
Γίθπιιεο Πφξηεο Θ1 (3 ηεκάρην): 

3*1.00m*2.50m 

Γίθπιιεο Πφξηεο Θ1 (3 ηεκάρηα): 1*1.00m*2.50m  

Γίθπιιεο Πφξηεο Θ2 (3 ηεκάρηα): 1*1.40m*2.50m  

Γηαζηάζεηο εμσηεξηθώλ παξαζύξσλ  
εκηππόγεηνπ -ηζνγείνπ Κ.Τ. πξνο αληηθαηάζηαζε 

(ζύλνιν 51) 

Γηαζηάζεηο εμσηεξηθώλ παξαζύξσλ 
νξόθνπ Κ.Τ. πξνο αληηθαηάζηαζε 

(ζύλνιν 7) 

Μνλφθπιια Παξάζπξα Π1 (13 ηεκάρηα): 0.50*1.50 
Μνλφθπιια Παξάζπξα Π1 (4 ηεκάρηα): 

0.50*1.50 

Μνλφθπιια Παξάζπξα Π2 (10 ηεκάρηα): 0.50*0.60 
Μνλφθπιιν Παξάζπξν Π2 (1 ηεκάρην): 

0.50*0.60 

Γίθπιια Παξάζπξα Π3 (2 ηεκάρηα): 1.00*0.60 
Γίθπιια Παξάζπξα Π4 (2 ηεκάρηα): 

1.00*1.50 

Γίθπιια Παξάζπξα Π4 (26ηεκάρηα): 1.00*1.50 
 

Υώξνη ηνπνζέηεζεο λένπ ηάπεηα  από PVC 

Υψξνο (0.1.3)- Αλακνλή: 18.50
2
 Υψξνο (0.4.2)- Δμεηαζηήξην παηδηθνχ: 18.25m

2
 

Υψξνο (0.2)- ηάζε Αδειθήο: 15.13m
2
 Υψξνο (0.5)- Δμεηαζηήξην: 15.75m

2
 

Υψξνο (03.1)- Κάξηα Τγείαο: 7.36m
2
 Υψξνο (0.6.1)-Δμεηαζηήξην: 18.81m

2
 

Υψξνο (03.2)- Γξακκαηεία: 8.05m
2
 Υψξνο (0.7.1)-Οδνληηαηξηθφ: 14.85m

2
 

Υψξνο (03.Α)- 2.60m
2
 Υψξνο (0.7.2)- Αλακνλή Οδνληηαηξηθνχ: 7.26m

2
 

Υψξνο (03.3)- Γηεπζπληήο 15.40m
2
 

Υψξνο (0.8.1)- Αίζνπζα πγθεληξψζεσλ: 
30.15m

2
 

Υψξνο (0.4.1)- Αλακνλή παηδηθνχ: 8.50m
2
 Υψξνο (0.23.6)- Γηάδξνκνο: 22.70m

2
 

ύλνιν: 203,31m
2
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Γηα ηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ πγξνκφλσζεο ηνπ θηηξίνπ πξνβιέπεηαη ηνπνζέηεζε λέσλ  

πδξνξξνψλ ζηε βφξεηα πιεπξά ηνπ θηηξίνπ ηφζν ζηε ζηέγε ηνπ ηζνγείνπ  φζν θαη ζην ζηέγαζηξν 

ηνπ εκηππνγείνπ. 

Πην αλαιπηηθά πξνβιέπνληαη πέληε (5) λέεο θαηαθφξπθεο πδξνξξνέο κήθνπο 3,2m έθαζηε ζηε 

βφξεηα πιεπξά ηνπ θηηξίνπ. Οη πδξνξξνέο πξνβιέπνληαη πιεζίνλ ησλ θνξπθψλ α,β,γ,δ,ε,δ ηεο 

θεξακνζθεπήο φπσο παξνπζηάδεηαη ζην ζρέδην Α3 ηεο κειέηεο. Οη θαηαθφξπθεο πδξνξξνέο ζα 

είλαη απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα νξζνγσληθήο θιεηζηήο δηαηνκήο πάρνπο 1mm κε ζηεξέσζε κε 

εηδηθνχο ζπλδέζκνπο. 

Γχν αθφκα θαηαθφξπθεο πδξνξξνέο πξνβιέπνληαη ζηε ζηέγε ηνπ εκηππνγείνπ πιεζίνλ ησλ 

θνξπθψλ ε ,ζ κήθνπο 1,3m. 

Παξάιιεια ζα ηνπνζεηεζνχλ λέεο νξηδφληηεο πδξνξξνέο ζε ηξία (3) ηκήκαηα  ηεο βφξεηαο 

πιεπξάο ηεο θεξακνζθεπήο (α-β-γ-δ)=27.6m , (δ-ε)=11.10m ζπλνιηθνχ κήθνπο 39.1m θαη (ε-

ζ)=10.2m ζην ζηέγαζηξν ηνπ εκηεπνγείνπ, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηα ζρέδηα Α2 θαη Α3 ηεο 

κειέηεο. Οη νξηδφληηεο πδξνξξνέο ζα είλαη απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα πάρνπο 1.5mm 

αλαπηχγκαηνο 50cm ελψ πξνβιέπνληαη θαη εγθάξζηεο απνιήμεηο.  

Αλαθαηαζθεπή ηζηκεληνζηξψζεσο ζηε βφξεηα πιεπξά ην θηηξίνπ 

Ζ εκθάληζε πγξαζηψλ  ζηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο ηνπ Κ.Τ. νθείιεηαη θαη ζην γεγνλφο φηη ε 

ηζηκεληφζηξσζε ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηεο βφξεηαο πιεπξάο ηνπ θηηξίνπ έρεη θιίζε πξνο ηνλ 

θηίξην θαη φρη πξνο ηνλ εμσηεξηθφ καληξφηνηρν κε απνηέιεζκα ηα φκβξηα χδαηα λα νδεγνχληαη 

πξνο ην θηίξην. Πξνβιέπεηαη απνμήισζε ηεο πθηζηάκελεο ηζηκεληφζηξσζεο ζε επηθάλεηα ~ 13m2  

ζην ρψξν ππφ ζηνηρεία (Α-Β-Γ-Γ)  εκπξφο απφ ην εκηππφγεην ηνπ θηηξίνπ φπσο παξνπζηάδεηαη ζην 

ζρέδην Α2 ηεο κειέηεο. Ζ  λέα ηζηκεληφζηξσζε ζα γίλεη κε ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20 ζε 

πάρνο 20cm κε δηακφξθσζε θιίζεο πξνο ην εμσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ.  

Αλαθαηαζθεπή Δπηρξηζκάησλ - Δμσηεξηθνί θαη Δζσηεξηθνί ρξσκαηηζκνί 

Λφγσ ηεο επηβάξπλζεο πνπ ππάξρεη απφ ηελ πγξαζία ζηα επηρξίζκαηα ζηε βφξεηα πιεπξά ηνπ 

θηηξίνπ πξνβιέπεηαη  θαζαίξεζε ζε χςνο 1.00m θαη επαλαηνπνζέηεζή ηνπο ζηα ηκήκαηα πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζην ζρέδην Α1 ηεο κειέηεο (α-β)=13.25m, (β-γ)=2.45m, (γ-δ)=11.20m θαη (ε-

δ)=12.50m ήηνη ζπλνιηθά ζε επηθάλεηα 39.4m2.  

Δπί ηεο επηθάλεηαο ησλ λέσλ επηρξηζκάησλ ζα γίλεη ρξσκαηηζκφο (εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ ) κε 

ρξψκαηα πδαηηθήο δηαζπνξάο αθξπιηθήο ή ζηπξελην-αθξηιηθήο βάζεσο. ην ππφινηπν ηκήκα 

πάλσ απφ ηα λέα επηρξίζκαηα (χςνο 2,2m) ζα γίλεη αλαθαίληζε ησλ πθηζηάκελσλ ρξσκαηηζκψλ 

κε αληίζηνηρα ρξψκαηα θαηάιιεια γηα εμσηεξηθνχο ρψξνπο. Πξηλ ηηο εξγαζίεο αλαθαίληζεο ησλ 

ρξσκαηηζκψλ ζα πξνεγεζεί θαηάιιειε εξγαζία απφμεζεο ησλ παιαηψλ ρξσκάησλ- 

πξνεηνηκαζίαο ησλ επηθαλεηψλ. Ζ ζπλνιηθή επηθάλεηα αλαθαίληζεο ησλ ρξσκαηηζκψλ ζηνπο 

εμσηεξηθνχο ηνίρνπο ηνπ ηζνγείνπ ηνπ Κ.Τ. ζε δχν πιήξεηο δηαζηξψζεηο αλέξρεηαη ζε ~87m2.  

Αληίζηνηρα ζηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο ηνπ Κ.Τ. ζα πξαγκαηνπνηεζεί αλαθαίληζε ησλ 

ρξσκαηηζκψλ ζην ζχλνιν ησλ ρψξσλ (εζσηεξηθέο ηνηρνπνηίεο, νξνθέο) κε ρξψκαηα πδαηηθήο 

δηαζπνξάο αθξπιηθήο ή ζηπξελην-αθξηιηθήο βάζεσο θαηάιιεια γηα εζσηεξηθνχο ρψξνπο. Πξηλ ηηο 

εξγαζίεο αλαθαίληζεο ησλ ρξσκαηηζκψλ ζα πξνεγεζεί θαηάιιειε ησλ ρξσκαηηζκψλ ζα 

πξνεγεζεί θαηάιιειε εξγαζία απφμεζεο ησλ παιαηψλ ρξσκάησλ- πξνεηνηκαζίαο ησλ επηθαλεηψλ 

απνμήισζεο - απνθαηάζηαζεο ησλ επηρξηζκάησλ εηδηθφηεξα ζηα ηκήκαηα ηεο βφξεηαο πιεπξάο 

ηνπ θηηξίνπ πνπ παξνπζηάδνληαη θζνξέο. Οη επηθάλεηεο αλαθαίληζεο ησλ ρξσκαηηζκψλ ζηνπο 

εζσηεξηθνχο ηνίρνπο θαη ζηηο νξνθέο ησλ δσκαηίσλ ηνπ Κ.Τ. παξνπζηάδνληαη ζηα ζρέδηα Α1 θαη 

Α2 ηεο κειέηεο θαη ζηνπο αθφινπζνπο πίλαθεο.  
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β) Δπαλαρξσκαζηηζκνί νξνθήο ηζνγείνπ (ζρέδην Α2) 

Υψξνο (0.1.1)- Δίζνδνο/ Αλεκνθξάθηεο: 2.85m
2
 Υψξνο (0.13.3)- Λεβεηνζηάζην: 14.96m

2
 

Υψξνο(0.1.2)-Υσι εηζφδνπ: 34.65m
2
 Υψξνο (0.14)- Απνξξίκκαηα: 3.00m

2
 

Υψξνο (0.2)- ηάζε Αδειθήο: 15.71m
2
 Υψξνο (0.15)- Απνζήθε: 18.36m

2
 

Υψξνο (0.2.1): 15.30m
2
 

Υψξνο (0.16.1)- Αλακνλή Μηθξνβηνινγηθνχ: 
4.81m

2
 

Υψξνο (0.2.2): 16.20m
2
 Υψξνο (0.16.2)- Γξαθείν Μηθξνβηνιφγνπ: 8.64m

2
 

Υψξνο (0.3.1)- Κάξηα Τγείαο: 7.36m
2
 

Υψξνο (0.16.3)- Μηθξνβηνινγηθφ εξγαζηήξην: 
17.28m

2
 

Υψξνο (0.3.2)-Γξακκαηεία: 8.05m
2
 Υψξνο (0.17.1)- Δίζνδνο Α΄ Βνεζεηψλ: 10.78m

2
 

Υψξνο (0.3.3)- Γηεπζπληήο: 15.40m
2
 Υψξνο (0.17.2)- Αλακνλή: 5.29m

2
 

Υψξνο (0.3.4)- Αλακνλή Γηνίθεζεο: 4.81m
2
 Υψξνο (0.17.3)- Λνπηξφ Αζζελψλ: 7.97m

2
 

Υψξνο (0.4.1)- Αλακνλή παηδηθνχ: 8.50m
2
 Υψξνο (0.17.4)- Αθάζαξηα: 3.57m

2
 

Υψξνο (0.4.2)- Δμεηαζηήξην παηδηθνχ: 15.75m
2
 Υψξνο (0.17.5)- Φνξείν: 7.36m

2
 

Υψξνο (0.4.3) -Δμεηαζηήξην παηδηθνχ: 2.75m
2
 

Υψξνο (0.17.6)- Αίζνπζα Μηθξνεπεκβάζεσλ: 
15.12m

2
 

Υψξνο (0.5)- Δμεηαζηήξην: 15.75m
2
 Υψξνο (0.17.7)- Απνζηείξσζε:5.98m

2
 

Υψξνο (0.6.1)- Δμεηαζηήξην: 15.51m
2
 Υψξνο (0.18.1)- Αλακνλή Αθηηλνινγηθνχ: 7.50m

2
 

Υψξνο (0.6.2)- Δμεηαζηήξην: 3.63m
2
 Υψξνο (0.18.2)- Γξαθείν Αθηηλνιφγνπ: 6.00m

2
 

Υψξνο (0.7.1)-Οδνληηαηξηθφ: 14.85m
2
 Υψξνο (0.18.3)- Απνδπηήξηα: 2.39m

2
 

α) Δπαλαρξσκαηηζκνί εζσηεξηθώλ ηνίρσλ ηζνγείνπ (ζρέδην Α1) 

Υψξνο (0.1.1)- Δίζνδνο/ Αλεκνθξάθηεο: 20.40m
2
 Υψξνο (0.13.3)- Λεβεηνζηάζην: 40.56m

2
 

Υψξνο(0.1.2)-Υσι εηζφδνπ: 40.65m
2
 Υψξνο (0.14)- Απνξξίκκαηα: 20.80m

2
 

Υψξνο (0.2)- ηάζε Αδειθήο: 34.20m
2
 Υψξνο (0.15)- Απνζήθε: 45.34m

2
 

Υψξνο (0.2.1): 47.40m
2
 

Υψξνο (0.16.1)- Αλακνλή Μηθξνβηνινγηθνχ: 
19.72m

2
 

Υψξνο (0.2.2): 48.60m
2
 

Υψξνο (0.16.2)- Γξαθείν Μηθξνβηνιφγνπ: 
25.20m

2
 

Υψξνο (0.3.1)- Κάξηα Τγείαο: 33.00m
2
 

Υψξνο (0.16.3)- Μηθξνβηνινγηθφ εξγαζηήξην: 
39.60m

2
 

Υψξνο (0.3.2)-Γξακκαηεία: 34.80m
2
 Υψξνο (0.17.1)- Δίζνδνο Α΄ Βνεζεηψλ: 29.10m

2
 

Υψξνο (0.3.3)-Γηεπζπληήο: 47.40m
2
 Υψξνο (0.17.2)- Αλακνλή: 20.70m

2
 

Υψξνο (0.3.4)- Αλακνλή Γηνίθεζεο: 19.72m
2
 Υψξνο (0.17.4)- Αθάζαξηα: 23.10m

2
 

Υψξνο (0.4.1)- Αλακνλή παηδηθνχ: 35.40m
2
 Υψξνο (0.17.5)- Φνξείν: 26.40m

2
 

Υψξνο (0.4.2)- Δμεηαζηήξην παηδηθνχ: 48.00m
2
 

Υψξνο (0.17.6)- Αίζνπζα Μηθξνεπεκβάζεσλ: 
47.70m

2
 

Υψξνο (0.5)- Δμεηαζηήξην: 48.00m
2
 Υψξνο (0.17.7)- Απνζηείξσζε: 29.40m

2
 

Υψξνο (0.6.1)-Δμεηαζηήξην: 48.00m
2
 Υψξνο (0.18.1)- Αλακνλή Αθηηλνινγηθνχ: 24.00m

2
 

Υψξνο (0.7.1)-Οδνληηαηξηθφ: 46.80m
2
 Υψξνο (0.18.2)- Γξαθείν Αθηηλνιφγνπ: 30.00m

2
 

Υψξνο (0.7.2)- Αλακνλή Οδνληηαηξηθνχ: 42.00m
2
 Υψξνο (0.18.3)- Απνδπηήξηα: 20.34m

2
 

Υψξνο (0.8.1)- Αίζνπζα πγθεληξψζεσλ: 67.20m
2
 Υψξνο (0.18.4)- Υψξνο Πξνζσπηθνχ: 22.14m

2
 

Υψξνο (0.8.1α)- Απνζήθε: 33.30m
2
 Υψξνο (0.18.5)- Δκθαληζηήξην: 26.34m

2
 

Υψξνο (0.8.2)- Κνπδίλα: 42.30m
2
 Υψξνο (0.18.6)- Αίζνπζα Αθηηλνινγηθνχ: 47.28m

2
 

Υψξνο (0.9.2)- Φαξκαθείν: 39.60m
2
 Υψξνο (0.20.1)- Θάιακνο Μφλσζεο: 42.00m

2
 

Υψξνο (0.10.1)- Μαία: 39.44m
2
 

Υψξνο (0.21)- Θάιακνο Βξαρείαο Ννζειείαο: 
47.40m

2
 

Υψξνο (0.10.2)- Αλακνλή Μαίαο: 32.87m
2
 

Υψξνο (0.22)-Θάιακνο Βξαρείαο Ννζειείαο: 
48.60m

2
 

Υψξνο (0.10.3)- Αλακνλή Κνηλ/θήο Λεηηνπξγνχ: 
32.87m

2
 Υψξνο (0.23.1)- Γηάδξνκνο: 52.58m

2
 

Υψξνο (0.10.4)- Κνηλσληθή Λεηηνπξγφο: 39.44m
2
 Υψξνο (0.23.2)- Γηάδξνκνο: 59.47m

2
 

Υψξνο (0.12)- Κιηκαθνζηάζην: 44.20m
2
 Υψξνο (0.23.3)- Γηάδξνκνο: 20.50m

2
 

Υψξνο (0.13): 29.70m
2
 Υψξνο (0.23.4)- Γηάδξνκνο: 81.06m

2
 

Υψξνο (0.13.1)- Ζ/Ε: 41.08m
2
 Υψξνο (0.23.5)- Γηάδξνκνο: 45.30m

2
 

Υψξνο (0.13.2)- Γεμακελή Πεηξειαίνπ: 28.60m
2
 Υψξνο (0.23.6)- Γηάδξνκνο: 22.20m

2
 

ύλνιν: 2021.80m
2
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Υψξνο (0.7.2)- Αλακνλή Οδνληηαηξηθνχ: 12.98m
2
 Υψξνο (0.18.4)- Υψξνο Πξνζσπηθνχ: 3.11m

2
 

Υψξνο (0.8.1)- Αίζνπζα πγθεληξψζεσλ: 
30.15m

2
 Υψξνο (0.18.5)- Δκθαληζηήξην: 4.78m

2
 

Υψξνο (0.8.1α)- Απνζήθε: 4.73m
2
 Υψξνο (0.18.6)- Αίζνπζα Αθηηλνινγηθνχ: 15.32m

2
 

Υψξνο (0.8.2)- Κνπδίλα: 11.47m
2
 

Υψξνη (0.19.1+0.19.2+0.19.3)-WC Κνηλνχ 
Αλδξψλ: 6.28m

2
 

Υψξνο (0.9.2)- Φαξκαθείν: 12.60m
2
 

Υψξνη (0.19.4+0.19.5+0.19.6)-WC Κνηλνχ 
Γπλαηθψλ: 6.28m

2
 

Υψξνο (0.10.1)- Μαία: 9.90m
2
 Υψξνο (0.20.1)- Θάιακνο Μφλσζεο: 11.49m

2
 

Υψξνο (0.10.2)- Αλακνλή Μαίαο: 6.44m
2
 Υψξνο (0.20.2)- WC Θαιάκνπ Μφλσζεο: 3.17m

2
 

Υψξνο (0.10.3)- Αλακνλή Κνηλσληθήο 
Λεηηνπξγνχ: 6.44m

2
 

Υψξνο (0.21)- Θάιακνο Βξαρείαο Ννζειείαο: 
15.30m

2
 

Υψξνο (0.10.4)- Κνηλσληθή Λεηηνπξγφο: 9.90m
2
 

Υψξνο (0.22)-Θάιακνο Βξαρείαο Ννζειείαο: 
16.20m

2
 

Υψξνη (0.11.1+0.11.2+0.11.3)-WC Κνηλνχ 
Αλδξψλ: 9.50m

2
 Υψξνο (0.23.1)- Γηάδξνκνο: 16.06m

2
 

Υψξνη (0.11.4+0.11.5+0.11.6)-WC Κνηλνχ 
Γπλαηθψλ: 9.50m

2
 Υψξνο (0.23.2)- Γηάδξνκνο: 18.48m

2
 

Υψξνο (0.12)- Κιηκαθνζηάζην: 14.95m
2
 Υψξνο (0.23.3)- Γηάδξνκνο: 8.14m

2
 

Υψξνο (0.13): 18.50m
2
 Υψξνο (0.23.4)- Γηάδξνκνο: 39.27m

2
 

Υψξνο (0.13.1)- Ζ/Ε: 15.18m
2
 Υψξνο (0.23.5)- Γηάδξνκνο: 23.10m

2
 

Υψξνο (0.13.2)- Γεμακελή Πεηξειαίνπ: 7.26m
2
 Υψξνο (0.23.6)- Γηάδξνκνο: 16.28m

2
 

ύλνιν: 718.84m
2
 

 

Ζ ζπλνιηθή επηθάλεηα αλαθαηλίζεσλ ρξσκαηηζκψλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ αλέξρεηαη ζε 3160m2. 

 

Λνηπέο εξγαζίεο 

Πξνβιέπεηαη απνμήισζε ησλ πθηζηάκελσλ μχιηλσλ θηγθιηδσκάησλ ζηνπο εμψζηεο ηζνγείνπ θαη 

νξφθνπ θαη αληηθαηάζηαζή ηνπο κε λέα μχιηλα θηγθιηδψκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα απνμεισζνχλ 

ηα θηγθιηδψκαηα ζηνλ δπηηθφ (L=10.4m) εμψζηε ηνπ ηζνγείνπ, θαη ζηνπο ηξεηο ηνπ νξφθνπ (δχν ζηε 

λφηηα πιεπξά θαη έλαο ζηε λφηηα) κε ζπλνιηθφ κήθνο 13.7m φπσο παξνπζηάδεηαη ζηα ζρέδηα Α1 

θαη Α3 ηεο κειέηεο. Σα λέα θηγθιηδψκαηα ζα είλαη απφ μπιεία ηχπνπ νπεδίαο, επζχγξακκα, 

απινχ ζρεδίνπ, κε χςνο 1,00 m, θνππαζηή 9x9cm θαη θάησ πέικα 6x6 cm ή αλάινγα, κε κέγηζηε  

απφζηαζε ησλ θαγθέισλ 15 cm κε απιή δηακφξθσζε φισλ ησλ ηκεκάησλ. Γηα ηε ζηήξημε ησλ 

ζηεγάζηξσλ πξνβιέπνληαη μπινδνθνί πιεπξάο πάλσ απφ 15 cm. 

Πξνβιέπεηαη επίζεο ζηα λέα θηγθιηδψκαηα εθαξκνγή επί ησλ μχιηλσλ επηθαλεηψλ 

βεξληθνρξψκαηνο λίηξνπ ελφο ζπζηαηηθνχ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο Δ.Σ.Δ.Π. 

 

γ)  Δπαλαρξσκαηηζκνί εζσηεξηθώλ ηνίρσλ 
νξόθνπ ηνπ θηηξίνπ (ζρέδην Α2) 

δ) Δπαλαρξσκαηηζκνί νξνθήο ζηνλ όξνθν 
ηνπ θηηξίνπ (ζρέδην Α2) 

Υψξνο (1.1)- Κιηκαθνζηάζην: 36.00m
2
 Υψξνο (1.1)- Κιηκαθνζηάζην: 11.52m

2
 

Υψξνο (1.2)- Γξαθείν Δπηζθέπηξηαο αδειθήο: 
50.10m

2
 

Υψξνο (1.2)- Γξαθείν Δπηζθέπηξηαο αδειθήο: 
16.67m

2
 

Υψξνο (1.3)- Γξαθείν Γηαηξψλ: 50.10m
2
 Υψξνο (1.3)- Γξαθείν Γηαηξψλ: 16.67m

2
 

Υψξνο (1.4.1)- Γσκάηην Δθεκεξεχνληα: 43.20m
2
 Υψξνο (1.4.1)- Γσκάηην Δθεκεξεχνληα: 13.92m

2
 

Υψξνο (1.5.1)- Απνδπηήξηα  Γπλαηθψλ: 32.16m
2
 Υψξνο (1.4.2)- Γσκάηην Δθεκεξεχνληα: 3.74m

2
 

Υψξνο (1.5.4)- Απνδπηήξηα Αλδξψλ: 32.16m
2
 Υψξνο (1.5.1)- Απνδπηήξηα Γπλαηθψλ: 6.03m

2
 

Υψξνο (1.6)- Γηάδξνκνο 69.00m
2
 

Υψξνη (1.5.2) θαη (1.5.3)- WC Απνδπηεξίσλ  
Γπλαηθψλ: 3.80m

2
 

ύλνιν: 312.72m
2
 ύλνιν:102.97m

2
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 Αληηθαηάζηαζε πεξηκεηξηθήο πεξίθξαμεο 

Ζ πθηζηάκελε πεξίθξαμε ηνπ εμσηεξηθνχ ρψξνπ ηνπ Κ.Τ. παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο θζνξέο κε ηα 

ζχξκαηα θαη ηνπο κεηαιιηθνχο παζζάινπο λα έρνπλ πέζεη θαηά ηκήκαηα αιιά θαη λα έρνπλ 

ζθνπξηάζεη. Πξνβιέπεηαη ε πιήξεο απνμήισζε ηεο πθηζηάκελεο πεξίθξαμεο θαη ε ηνπνζέηεζε 

λέαο.  

Ζ λέα πεξίθξαμε ζα έρεη κήθνο 298m θαη ζα θαηαζθεπαζηεί απφ γαιβαληζκέλνπο ζηδεξνζσιήλεο 

θηγιηδσκάησλ δηακέηξνπ Φ 1 1/2" νη νπνίνη ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε απνζηάζεηο ησλ 4m.  Οη 

γαιβαληζκέλνη ζσιήλεο ζα θέξνπλ αληηζθσξηαθή επίζηξσζε κε βαθή βάζεσο ςεπδαξγχξνπ ζε 

δχν ζηξψζεηο. Σν ζπξκαηφπιεγκα ζα είλαη ξνκβνεηδνχο νπήο, δηαζηάζεσλ 2,5 cm θαη βάξνπο 1.0 

kg/m2.  

 Σνπνζέηεζε Νηπηήξα ζην Υψξν (0.10.4)  

Γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Κ.Τ. πξνβιέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ζην ρψξν 

(0.10.4) ηνπ Κ.Τ. (ιεηηνπξγεί σο ρψξνο ηεο Μαίαο) ελφο ληπηήξα κε παξνρή δεζηνχ λεξνχ. Ο 

ληπηήξαο ζα είλαη πνξζειάλεο δηαζηάζεσλ 40x50cm, κε ζηήιε, κε βαιβίδα ρξσκέ 

(ζηαγγηζηήξα), πψκα κε άιπζν θαη ζηθὡλη ρξσκἑ Φ 1 1/4 ins. Παξάιιεια πξνβιέπεηαη λα 

ηνπνζεηεζνχλ: 

- Οξεηράιθηλνο επηρξσκησκέλνο αλακηθηήξαο (κπαηαξία) ζεξκνχ-ςπρξνχ χδαηνο ν νπνίνο 

ηνπνζεηείηαη επί ηνπ ληπηήξα. 

- Οξεηράιθηλεο βαιβίδεο δηαθνπήο (δηαθφπηεο) ζεξκνχ- ςπρξνχ χδαηνο.  

- Δηαδέξα ληπηήξα πνξζειάλεο κήθνπο 50cm. 

- Καζξέπηεο ηνίρνπ πάρνπο 4mm κπηδνπηἑ δηαζηάζεσλ 42x60cm ζηεξενχκελνο κε 2 ή 4 

θνριίεο. 

- Γηπιφ εληνηρηζκέλν άγγηζηξν (γάληδν) αλαξηήζεσο απφ πνξζειάλε. 

- Πιήξσο επηρξσκησκέλε ραξηνζήθε.  

- απσλνζήθε πνξζειάλεο δηαζηάζεσλ 7.5x15cm.  

- Πιήξεο επηρξσκησκέλν δνρείν ζαπνπληνχ ζε πγξή κνξθή.  

 Αληηθαηάζηαζε Γνρείσλ πιχζεσο 

Θα απνμεισζνχλ θαη ζα αληηθαηαζηαζνχλ ηα πθηζηάκελα δνρεία πιχζεσο πςειήο πηέζεσο 
ηχπνπ Νηαγάξα ησλ ρψξσλ 0.19.1, 0.19.4 θαη 1.4.2 κε λέα δνρεία πςειήο πηέζεσο δνρεία απφ 
ρπηνζίδεξν.  

 

Β. Νέν Γίθηπν Εεζηνύ Νεξνύ Υξήζεο (Ε.Ν.Υ.) 

Σν πθηζηάκελν δίθηπν  δεζηνχ λεξνχ ζην Κ.Τ. Γεκεηζάλαο ηξνθνδνηείηαη απφ δηάηαμε boiler 

(δηπιφ) πνπ βξίζθεηαη ζην ρψξν ζην Λεβεηνζηαζίνπ  (014). Ζ δηάηαμε Βoiler δηαζέηεη θαπζηήξα 

έηζη ψζηε λα δηαηίζεηαη Εεζηφ Νεξφ Υξήζεο ζε φιε ηε  δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Ζ δηάηαμε boiler 

εληζρχεηαη απφ ζεηξά ειηαθψλ πιαθψλ (8)  πνπ βξίζθνληαη ζηε ζηέγε ηνπ ηζνγείνπ πάλσ απφ ην 

ρψξν 0.9.2.  Οη δηαηάμεηο boiler θαη ειηαθψλ πιαθψλ βξίζθεηαη ζε ζεηξά.  

Καηά ην παξειζφλ ιφγσ θζνξψλ πνπ ππέζηεζαλ εζσηεξηθνί αγσγνί ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηχνπ 

Εεζηνχ Νεξνχ Υξήζεο  εκθαλίζηεθαλ ζεκαληηθέο δηαξξνέο  κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη 

αλαγθαηφηεηα λα απνθνπνχλ ζεκαληηθά ηκήκαηα ηνπ δηθηχνπ ψζηε λα πεξηνξηζηνχλ νη απψιεηεο. 

ήκεξα ηξνθνδνηνχληαη κε Ε.Ν.Υ.  κφλν νη ρψξνη 1.5.3 θαη 1.5.5 (απνδ.     

Με ην λέν πξνβιεπφκελν δίθηπν Ε.Ν.Υ. εμππεξεηείηαη ην ζχλνιν ησλ ρψξσλ δήηεζεο δεζηνχ 

λεξνχ (W.C., ληνπο, απνδπηήξηα, θνπδίλα, εμεηαζηήξηα, ζάιακνη, θ.α.). Όπσο παξνπζηάδεηαη  ζην 

ζρέδην Α4 "ΠΡΟΜΔΣΡΖΖ ΓΗΚΣΤΟΤ ΑΓΧΓΧΝ ΕΔΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΥΡΖΖ" ν ζπλνιηθφο αξηζκφο 

ζέζεσλ  δήηεζεο Εεζηνχ λεξνχ είλαη  ηξηάληα επηά (37) εθ ησλ νπνίσλ 29 ζην ηζφγεην 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο λέαο ζην ρψξν 0.10.4) θαη 8 ζηνλ φξνθν ηνπ θηηξίνπ.  
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Σν λέν δίθηπν Ε.Ν.Υ. απνηειείηαη απφ πέληε (5) ζπλνιηθά θιάδνπο θαη παξνπζηάδεηαη ζην ζρέδην 

Α4 ηεο κειέηεο.  

Απφ ηε ζέζε ηεο δηάηαμεο boiler ζα εθθηλεί  ραιθνζσιήλαο δηακέηξνπ 1'' ν νπνίνο ζα θαηαιήγεη ζε 

δηάηαμε  ζπιιέθηε θνιεθηέξ ζηελ πιάθα νξνθήο ηνπ νξφθνπ. Ο ζπιιέθηεο θνιεθηέξ ζα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ πέληε  (5) νπψλ 1''.  Απφ ηε δηάηαμε θνιεθηέξ ζα εθθηλνχλ νη πέληε αγσγνί ηνπ 

δηθηχνπ κε βάλεο ή δηαθφπηεο ρεηξηζκνχ.  Ζ δηάηαμε θνιεθηέξ ζα ηνπνζεηεζεί ζε μχιηλν θηηίν γηα 

πξνζηαζία απφ ηελ ζεξκνθξαζία θαη ηελ πγξαζία. 

Ο αξηζκφο ζέζεσλ πνπ εμππεξεηεί ν θάζε θιάδνο ηνπ δηθηχνπ ζην ηζφγεην θαη ζηνλ φξνθν ηνπ 

θηηξίνπ αλαθέξεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Δπηζεκαίλεηαη ηδηαίηεξα φηη ην λέν δίθηπν Ε.Ν.Υ. ζρεδηάδεηαη ψζηε λα θαιχπηεηαη ην ζχλνιν ησλ 

πηζαλψλ ζέζεσλ δήηεζεο ζην θηίξην ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θάηνςεο ηεο άδεηαο κε ίζν θαηά ην 

δπλαηφ αξηζκφ ρξήζεσλ/ δεηήζεσλ αλά θιάδν. Δλδερφκελεο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ ρξήζεσλ ησλ 

δσκαηίσλ ή κε αλαγθαηφηεηα ζχλδεζεο θάπνηνπ ρψξνπ κε ην λέν δίθηπν ζα ζπλεθηηκεζεί θαηά ην 

ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο.   

Πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηνχλ νη εξγαζίεο ζην εζσηεξηθνχ ηνπ θηηξίνπ θξίζεθε ζθφπηκν νη θεληξηθνί 

αγσγνί λα δηέιζνπλ απφ ηηο πιάθεο νξνθήο νξφθνπ- ηζνγείνπ θαη λα αθνινπζήζεη θάζνδνο κε 

νπέο  ζηηο πιάθεο πξνο ηελ ζέζε δήηεζεο.  

Οη ζσιελψζεηο  κεηαθνξάο ζηηο πιάθεο νξνθήο ηνπ θηηξίνπ πξνβιέπνληαη απφ 

πνιπζηξσκαηηθνχο ζσιήλεο απφ πνιπζηξσκαηηθφ δηθηπσκέλν πνιπαηζπιέλην (PE-Xb) γηα 

ηζνδχλακεο δηακέηξνπο 1΄΄, ¾΄΄, ½’’ δειαδή Φ32 (πάρνο: 4,5-5mm,) , Φ26 (πάρνο: 3,0-3,5mm) θαη 

Φ16 (2mm) θαηάιιειν γηα πφζηκν λεξφ γηα πίεζε ιεηηνπξγίαο 10bar θαη ζεξκνθξαζία 95νC 

(ελδεηθηηθά FIV-PEX,  PEXAL ή αλάινγν). 

Οη θαηαθφξπθεο ζσιελψζεηο θαη νη ζσιελψζεηο εληφο ησλ δσκαηίσλ  πξνβιέπνληαη απφ 

ραιθνζσιήλεο 3/4'' (22mm) θαη 1/2'' (18mm). Οη ράιθηλνη ζσιήλεο ζα είλαη ρσξίο ξαθή (solid 

drawn) θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ πιηθφ θαηά EN 1057. Σα εμαξηήκαηα ζα είλαη είηε 

ηξηρνεηδνχο ζπγθφιιεζεο, είηε κε ζπκπίεζε βηδσηά ή θιαληδσηά, ζχκθσλα κε ηνπο γεξκαληθνχο 

θαλνληζκνχο. Οη θακπχιεο ζα θαηαζθεπαζηνχλ απφ πιηθφ ησλ ηδίσλ πξνδηαγξαθψλ κε ηνλ 

παξαθείκελν ζσιήλα. ηνπο ζσιήλεο ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε δηάκεηξνο, ην πάρνο 

ηνηρψκαηνο, ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πιεξνχλ (πρ. DIN θηι).  

Οη ζσιήλεο PE-Xb ζηηο πιάθεο νξνθήο ηνπ θηηξίνπ ζα κνλσζνχλ κε πξνθαηαζθεπαζκέλα ηεκάρηα 

κνλσηηθνχ πιηθνχ, κνξθήο εχθακπηνπ ζσιήλα, απφ αθξψδεο πιαζηηθφ (ειαζηνκεξέο) πιηθφ 

πάρνπο 13mm, «θιεηζηήο θπςεινεηδνχο δνκήο», κε ζπληειεζηή ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο ι = 0,026 

Kcal/mhoC ζε 0oC, θαηάιιεινπ γηα ζεξκνθξαζίεο απφ -75oC κέρξη +105oC,  ελδεηθηηθνχ ηχπνπ  

ARMAFLEX, Isopipe ή αλάινγν. Oη ραιθνζσιήλεο εληφο ηνπ θηηξίνπ ζα κνλσζνχλ κε κνλσηηθφ 

πιηθφ πάρνπο 9mm. Μπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ έηνηκεο κνλσκέλεο ζσιελψζεηο  (PE-Xb, 

Κιάδνο 
Υξήζεηο 
Ηζνγείνπ 

Υξήζεηο 
νξόθνπ 

ύλνιν 
Υξήζεσλ 

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

7 
χλνιν: 3 χλνιν: 4 

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

8 
χλνιν: 2 χλνιν: 6 

3 

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

χλνιν: 8 

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

 
7 

χλνιν: 7 

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

- 7 
χλνιν: 7 

ύλνιν: 37 
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ραιθνζσιήλεο) εθφζνλ παξέρνληαη απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ζηηο πξνβιεπφκελεο δηαζηάζεηο θαη 

πάρε κφλσζεο. 

Ζ κφλσζε ζα πεξηιακβάλεη θαη φια ηα επί ησλ ζσιελψζεσλ εηδηθά ηεκάρηα, εμαξηήκαηα θαη 

ζπζθεπέο, φπσο θακπχιεο, ηαχ, δηαθφπηεο θιπ., κε ρξήζε ηεκαρίσλ κνλψζεσο ζσιήλσλ 

κεγαιχηεξεο δηακέηξνπ θαη κνλσηηθψλ απηνθφιιεησλ ηαηληψλ ηνπ απηνχ πιηθνχ. 

Δηδηθά γηα ηνπο δηαθφπηεο ζα ιεθζνχλ θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ εχθνιε απνζπλαξκνιφγεζε ηεο 

κνλψζεσο, ρσξίο λα θαηαζηξαθεί απηή, πξνο επηζεψξεζε θαη ηπρφλ επηζθεπή. 

Οη ζσιήλεο PE-Xb ζε φιεο ηηο νδεχζεηο ηνπο ζα πεξηβάιινληαη απφ πιαζηηθνχο ζπηξάι ζσιήλεο 

δηθηπσκέλνπ πνιπαηζπιελίνπ θαηάιιειεο δηακέηξνπ θαη πάρνπο.  

Οη ζσιήλεο ζηηο δηειεχζεηο ηνπο απφ νηθνδνκηθά ζηνηρεία (πιάθεο beton, ηνηρία θιπ) ζα 

πεξηβάιινληαη απφ πιαζηηθφ ζσιήλα κεγαιχηεξεο δηαηνκήο ηέηνηαο ψζηε ε εζσηεξηθή ηνπ 

δηάκεηξνο λα επηηξέπεη ηελ άλεηε δηέιεπζε ηνπ ζσιήλα θαη ηεο κφλσζήο ηνπ. Οη κνλψζεηο ησλ 

ζσιήλσλ δελ ζα δηαθφπηνληαη  ζε απηέο ηηο δηειεχζεηο νηθνδνκηθψλ ζηνηρείσλ. Σν θελφ κεηαμχ ηνπ 

εζσηεξηθνχ ζσιήλα θαη ηνπ ζσιήλα πξνζηαζίαο ζα πιεξνχηαη κε αζθαιηηθή καζηίρα. 

ε φινπο ηνπο αγσγνχο πξνβιέπνληαη ηα θαηάιιεια ζπλνδεπηηθά είδε (ξαθφξ, ζηεξίγκαηα, 

θακπχια ή εκηθάκππια, ηαπ ηζνκεξή ή ζπζηνιηθά, ζθηθηήξεο, βαλνεηδή απνκφλσζεο θιάδσλ) 

θαηάιιεινη γηα ραιθνζσιήλεο θαη πνιπζηξσκαηηθνχο πιαζηηθνχο ζσιήλεο αληίζηνηρα.  

Λφγσ ηνπ κεγάινπ κήθνπο ησλ θιάδσλ 3,4 θαη 5 θαη ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ελ γέλεη εμππεξεηνχλ 

ρψξνπο ηνπ Κ.Τ. απνκαθξπζκέλνπο απφ ηηο δηαηάμεηο boiler πξνβιέπεηαη ε επαλαθπθινθνξία ησλ 

αγσγψλ κέζσ ζσιελψζεσλ ραιθνζσιήλα 1/2" (εληφο ηνπ θηηξίνπ θαη αλφδνπ) θαη αγσγνχ PE-Xb 

Φ16 ζηελ πιάθα νξνθήο. Οη ηξεηο αγσγνί επαθπθινθνξίαο ζα ελψλνληαη ζε δηάηαμε ζπιιέθηε 

θνιεθηέξ  πιεζίνλ ηνπ πξψηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα κε αγσγφ (3/4'') θαη θπθινθνξεηή ην λεξφ ζα 

νδεγείηαη ζην boiler.    

Ηδηαίηεξε κέξηκλα πξέπεη λα δνζεί ζηηο ζέζεηο νπψλ ζηηο πιάθεο νξνθήο ηζνγείνπ θαη νξφθνπ ηφζν 

θαηά ηε δηάηξεζε φζν θπξίσο θαηά ηε ζθξάγηζε θαη ζηεγάλσζε ηεο φπεο. Θα ρξεζηκνπνηεζεί 

εηδηθή ξεηίλε ζθξάγηζεο νπψλ ζε ζθπξφδεκα. 

πλνιηθά πξνβιέπνληαη  δεθαηξείο νπέο ηεο άλσ πιάθαο ηνπ ηζνγείνπ  γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

ρψξσλ ηνπ ηζνγείνπ, επηά νπέο ησλ πιαθψλ νξφθνπ θαη ηζνγείνπ ζε ζπλέρεηα θαη κία νπή ζηελ 

άλσ πιάθα ηνπ νξφθνπ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ρψξσλ ηνπ νξφθνπ. ηνπο πέληε αγσγνχο 

πξνβιέπνληαη αληίζηνηρα 3,4,6, 3 θαη 4 νπέο αληίζηνηρα θαη κηα γηα ηε ζχλδεζε ηεο δηάηαμεο boiler 

κε ηα θνιιεθηέξ εθθίλεζεο θαη επαλαθπθινθνξίαο.   

Ο αξηζκφο ησλ νπψλ κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί κεησηηθά ή απμεηηθά αλάινγα κε ηελ ηειηθή 

δηακφξθσζε ηνπ δηθηχνπ θαη ηηο ηδηαίηεξεο θαηαζθεπαζηηθέο ζπλζήθεο ή ηελ αλαγθαηφηεηα κείσζεο 

ησλ νριήζεσλ ζην ρψξν ηνπ Κέληξνπ Τγείαο.  

ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη αξρηθά γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο πέληε (5) θιάδνπο 

ηα ζπλνιηθά κήθε αγσγψλ γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ δηθηχνπ ζχκθσλα κε ην ζρέδην Α4 ηεο κειέηεο 

θαη ελ ζπλερεία ηα ζπλνιηθά κήθε αλά θαηεγνξία θαη δηάκεηξν ζσιελψζεσλ. 
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ΚΛΑΓΟ ΓΗΚΣΤΟΤ Ε.Ν.Υ. 1 
Hηζ (m) Hoξ (m)

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

Κνιιεθηέξ 1 1.0

Θέζε Κ1 1.1 1.1 σιήλεο PE-Xb Υαιθνζσιήλαο

Θέζε (Α) 3.05 3.1 Φ32 1΄΄ (28mm)

Υξήζε 1 1.1 1.1 Φ26 3/4'' (22mm)

Υξήζε 2 0.5 0.5 Φ16 1/2'' (15mm)

Από ζέζε Κ1 0.6 0.6

Θέζε (Β) 6.25 6.3

Υξήζε 3 1.0 1.0

Από ζέζε (Β) 0.9 0.9

Θέζε (Γ) 3.05 3.1

1.3 1.3

Υξήζε 4 0.2 0.2

Υξήζε 5 0.9 0.9

Θέζε (Γ) 6.25 6.3

2.1 2.1

Υξήζε 6 0.1 0.1

Υξήζε 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

Αγσγνί από  Πνιπζηξσκαηηθνύο ζσιήλεο δηθηπσκέλνπ πνιπαηζπιελίνπ (PE-Xb) 

Φ32- 1'' Φ26- 3/4'' Φ16- 1/2'' Αγσγνί από ραιθνζσιήλεο 

σιήλεο PE-Xb 1 2.6 0 3.6

Υαιθνζσιήλεο 0 16.85 9.75 26.6

1 19.45 9.75 30.2

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

Αλαθπθινθνξία 

(Φ16-1/2'')

Αληηζηνίρηζε

 

 

ΚΛΑΓΟ ΓΗΚΣΤΟΤ Ε.Ν.Υ. 2 

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

Κνιιεθηέξ 3.3 3.3 σιήλεο PE-Xb Υαιθνζσιήλαο

Θέζε (Α) 6.25 6.3 Φ32 1΄΄ (28mm)

Υξήζε 1 0.9 0.9 Φ26 3/4'' (22mm)

Από Θέζε (Α) 1.2 1.2 Φ16 1/2'' (15mm)

Θέζε (Β) 3.05 3.1

1.3 1.3

Υξήζε 2 0.1 0.1

Υξήζε 3 0.9 0.9

Θέζε (Β) 6.25 6.3

2.1 2.1

Υξήζε 4 0.1 0.1

Υξήζε 5 0.9 0.9

Από Θέζε (Β) 8.7 8.7

Θέζε Γ 6.25 6.3

Υξήζε 6 0.7 0.7

Από Θέζε (Β) 9.3 9.3

Θέζε (Γ) 3.05 3.1

Υξήζε 7 0.4 0.4

Υξήζε 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'' Αγσγνί από  Πνιπζηξσκαηηθνύο ζσιήλεο δηθηπσκέλνπ πνιπαηζπιελίνπ (PE-Xb) 

σιήλεο PE-Xb 4.5 9.3 8.7 22.5 Αγσγνί από ραιθνζσιήλεο 

Υαιθνζσιήλεο 0 15.75 17.50 33.25

4.5 25.05 26.2 55.75

ΚΛΑΓΟ 2
Kάζνδνο  (ΗΟΓΔΗΟ) Kάζνδνο  (ΟΡ) Αλαθπθινθνξία 

(Φ16-1/2'')

Kάζνδνο  (Η+ΟΡ)

Αληηζηνίρηζε

 

ΚΛΑΓΟ ΓΗΚΣΤΟΤ Ε.Ν.Υ. 3 

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

11.95 12.0 σιήλεο PE-Xb Υαιθνζσιήλαο

Θέζε (Α) 3.2 3.2 Φ32 1΄΄ (28mm)

2.0 2.0 Φ26 3/4'' (22mm)

Υξήζε 1 0.1 0.1 Φ16 1/2'' (15mm)

Υξήζε 2 0.6 0.6

13.2 13.2

Θέζε (Β) 3.2 3.2

1.2 1.2

Υξήζε 3 0.1 0.1

Υξήζε 4 2.2 2.2

9.5 9.5

Θέζε (Γ) 3.2 3.2

Υξήζε 5 3.6 3.6

3.4 3.4

Θέζε (Γ) 3.2 3.2

Υξήζε 6 2.5 2.5

2.5 2.5

Θέζε (Δ) 3.2 3.2

Υξήζε 7 0.5 0.5

4.5 4.5

Θέζε (Ε) 3.2 3.2

Υξήζε 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

Αληηζηνίρηζε

Kάζνδνο  (Η+ΟΡ) Αλαθπθινθνξία 

(Φ16-1/2'')

Kάζνδνο  (ΗΟΓΔΗΟ) Kάζνδνο  (ΟΡ)
ΚΛΑΓΟ 3

 

 

 



Δξγαζίεο Δθζπγρξνληζκνύ θαη Αλαβάζκηζεο ησλ Κέληξσλ Τγείαο Γεκεηζάλαο, Σξνπαίσλ θαη Λεσληδίνπ ηεο Π.Δ. Αξθαδίαο 

 

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ                                                                                                             ειίδα 14 απφ 40 

ΚΛΑΓΟ ΓΗΚΣΤΟΤ Ε.Ν.Υ. 4 

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

29.75 29.75 σιήλεο PE-Xb Υαιθνζσιήλαο

Θέζε (Α) 3.2 3.2 Φ32 1΄΄ (28mm)

Υξήζε 1 0.8 0.8 Φ26 3/4'' (22mm)

0.8 0.8 Φ16 1/2'' (15mm)

Υξήζε 2 0.1 0.1

1.1 1.1

Υξήζε 3 0.1 0.1

Υξήζε 4 1.5 1.5

6.1 6.1

Θέζε (Β) 3.2 3.2

Υξήζε 5 0.5 0.5

Από ζέζε (Γ) 11.3 11.3

3.2 3.2

Υξήζε 6 0.5 0.5

Υξήζε 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'' Αγσγνί από  Πνιπζηξσκαηηθνύο ζσιήλεο δηθηπσκέλνπ πνιπαηζπιελίνπ (PE-Xb) 

σιήλεο PE-Xb 29.75 11.8 43.4 85.0 Αγσγνί από ραιθνζσιήλεο 

Υαιθνζσιήλεο 0 5.10 18.1 23.15

29.75 16.9 61.45 108.1

Kάζνδνο  (ΗΟΓΔΗΟ) Kάζνδνο  (ΟΡ) Kάζνδνο  (Η+ΟΡ) Αλαθπθινθνξία 

(Φ16-1/2'') Αληηζηνίρηζε
ΚΛΑΓΟ 4

 

ΚΛΑΓΟ ΓΗΚΣΤΟΤ Ε.Ν.Υ. 5 

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

22.95 22.95 σιήλεο PE-Xb Υαιθνζσιήλαο

4.4 4.4 Φ32 1΄΄ (28mm)

Θέζε (Α) 3.2 3.2 Φ26 3/4'' (22mm)

1.9 1.9 Φ16 1/2'' (15mm)

Υξήζε 1 0.1 0.1

Υξήζε 2 0.4 0.4

3.7 3.7

Θέζε (Β) 3.2 3.2

Υξήζε 3 1.2 1.2

1.7 1.7

Θέζε (Γ) 3.2 3.2

Υξήζε 4 1.7 1.7

Υξήζε 5 2.0 2

10.3 10.3

Θέζε (Γ) 3.2 3.2

2.7 2.7

Υξήζε 6 0.1 0.1

Υξήζε 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'' Αγσγνί από  Πνιπζηξσκαηηθνύο ζσιήλεο δηθηπσκέλνπ πνιπαηζπιελίνπ (PE-Xb) 

σιήλεο PE-Xb 27.35 15.7 38.1 81.2 Αγσγνί από ραιθνζσιήλεο 

Υαιθνζσιήλεο 0 14.30 15.5 29.75

27.35 30.0 53.55 110.9

Αληηζηνίρηζε
ΚΛΑΓΟ 5

Kάζνδνο  (ΗΟΓΔΗΟ) Kάζνδνο  (ΟΡ) Kάζνδνο  (Η+ΟΡ) Αλαθπθινθνξία 

(Φ16-1/2'')

 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ - ΗΟΓΤΝΑΜΔ ΓΗΑΣΑΔΗ  
    

 
ΚΛΑΓΟ 1 ΚΛΑΓΟ 2 ΚΛΑΓΟ 3 

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

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

Υαιθνζσιήλεο (m) 0 16.85 9.75 0 15.8 17.5 0 13 
30.7

5 

ύλνιν (m) 1 19.45 9.75 4.5 25.05 26.2 25.15 25 
73.4

5 

πλνιηθό Μήθνο (m) 30.2 55.8 123.6 

 
ΚΛΑΓΟ 4 ΚΛΑΓΟ 5 

 

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

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

σιήλ
εο PE-

Xb 
Υαιθν- 

ζσιήλεο 

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

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

πλνιηθό Μήθνο (m) 108.1 110.9 Φ16 1/2'' (15mm) 

          σιήλεο PE-Xb (m) Υαιθνζσιήλεο (m) 
 

Φ32 Φ26 Φ16 
1'' 

(28mm)  
3/4'' 

(22mm) 
1/2'' 

(15mm) 

87.75 51.4 132.9 12 74.3 91.5 

ύλνιν: 272.1m ύλνιν: 177.8m 

πλνιηθό κήθνο:  449.9m 
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Γ. ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΑ ΔΡΓΑ 

Γ.1 Γεληθά 

Οη Ζ/Μ Δξγαζίεο ζην Κέληξν Τγείαο Γεκεηζάλαο πεξηιακβάλνπλ ζπλνπηηθά ηα αθφινπζα. 

Αληηθαηάζηαζε θαπζηήξα: Πξνβιέπεηαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ θαπζηήξα ηνπ θηηξίνπ κε ειαθξνχ 

αθάζαξηνπ πεηξειαίνπ, ηθαλφηεηαο θαχζεσο απφ 2.5 έσο 7.5kg/h.  

Σνπνζέηεζε πίλαθα απηνκαηηζκνχ: Πξνβιέπεηαη ηνπνζέηεζε πίλαθα απηνκαηηζκνχ ψζηε ε 

πθηζηάκελε γελλήηξηα ηνπ Κ.Τ. (25ΚVA) λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί απηφκαηα ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο 

ειεθηξνδφηεζεο.  

Γ2. Αλαιπηηθή Σερληθή Πεξηγξαθή 

Αληηθαηάζηαζε Καπζηήξα ζπζηήκαηνο Κεληξηθήο Θέξκαλζεο  

Πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα θαη πιήξεο ηνπνζέηεζε λένπ θαπζηήξα πεηξειαίνπ. ε πξψηε θάζε ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί απνμήισζε ηνπ πθηζηάκελνπ θαζηήξα. Ο λένο θαπζηήξα ζα είλαη  ειαθξνχ 

αθάζαξηνπ πεηξειαίνπ, ηθαλφηεηαο θαχζεσο απφ 2.5 έσο 7.5kg/h, απηφκαηνπ ηχπνπ, κε ηνλ 

απαηηνχκελν ειεθηξνθηλεηήξα ηα φξγαλα απηνκαηηζκνχ, θαηάιιεινο γηα ιέβεηα θεληξηθήο ζέξκαλζεο 

κε φια ηα εμαξηήκαηα ζχλδεζεο κε ηα δίθηπα πεηξειαίνπ θαη ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο.  

Σνπνζέηεζε Πίλαθα Απηνκαηηζκνύ ηεο πθηζηάκελεο γελλήηξηαο 

Ζ πθηζηάκελε γελλήηξηα ηνπ Κ.Τ. (ηχπνο Markon, 25KVA,50HZ, 1500r/min) είλαη ρεηξνθίλεηε. Έηζη ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο ιφγσ ησλ ζπρλψλ δηαθνπψλ ηεο ειεθηξνδφηεζεο (ηδηαίηεξα ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν 

ιφγσ ησλ ρηνληψλ) είλαη απαξαίηεηε ε ζπρλή ιεηηνπξγία ηεο εγθαηεζηεκέλεο γελλήηξηαο ηελ νπνία 

πξέπεη λα βάιεη κπξνο κε κίδα θάπνην κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Κ.Τ.. Γηα ηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο 

εθθίλεζεο ηεο γελλήηξηαο θαηά ηελ δηαθνπή ηεο ειεθηξνδφηεζεο πξνβιέπεηαη ηνπνζέηεζε Πίλαθα 

απηνκαηηζκνχ (γελλήηξηαο), κε απηφκαηε αιιαγή Γ.Δ.Ζ. – Γελλήηξηα- Γ.Δ.Ζ. πιαθέηα ειέγρνπ θαη 

θνξηηζηή κπαηαξίαο. Ο Πίλαθαο ζα είλαη επίηνηρνο, ηζρχνο 30 KVA-12V- 45A, ζηεγαλφο πξνζηαζίαο P 

43, κε κεηαιιηθφ θηβψηην 400x650x200 (ελδεηθηηθά) απνηεινχκελνο απφ πιαθέηα ειέγρνπ ηνπ 

απηνκαηηζκνχ ηεο DIESEL γελλήηξηαο κπαηαξίαο. Ο Πίλαθαο ζα θέξεη δηαθφπηε γηα απηφκαηε θαη 

ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία (ζηελ ζέζε απηφκαην λα ιεηηνπξγεί φηαλ δηαθνπεί ην δίθηπν ηεο Γ.Δ.Ζ. φπνπ 

αλνίγεη ε καγλεηηθή βαιβίδα πεηξειαίνπ θαη αξρίδεη ε κίδα ηηο πξνζπάζεηεο ηεο), LED  γηα ηελ έλδεημε 

ιεηηνπξγίαο θαη βιάβεο, ξειέ κε επαθή 30A DC γηα απεπζείαο ηξνθνδφηεζε ζην κπνπηφλ ηεο κίδαο, 

βνεζεηηθέο θαισδηψζεηο, ρξνληθή θαζπζηέξεζε θαη επαλαθνξά Γ.Δ.Ζ. – γελλήηξηα- Γ.Δ.Ζ.. αζθάιεηα 

ηεηξαπνιηθή Γ.Δ.Ζ., αζθάιεηα ηεηξαπνιηθή γελλήηξηα, επηηεξεηή ηάζεσο, δχν ξειέ ηεηξαπνιηθά κε 

κεραληθή θαη ειεθηξηθή καλδάισζε. ηελ κπξνζηηλή φςε ηνπ πίλαθα ε δηάηαμε ζα έρεη ακπεξφκεηξν- 

βνιηφκεηξν- ελδεηθηηθέο ιπρλίεο θαη σξνκεηξεηή. 

 

2. Παξαδνρέο κειέηεο 

Α. ΠΑΡΑΓΟΥΔ  ΥΔΓΗΑΜΟΤ 

Οη παξαδνρέο ζρεδηαζκνχ αλαθέξνληαη ζηα επί κέξνπο αληηθείκελα ηεο ελφηεηαο 1 (Σερληθή 

Πεξηγξαθή Οηθνδνκηθψλ θαη Ζ/Μ  Δξγαζηψλ) θαη ελ γέλεη είλαη απηέο ησλ εγθξηκέλσλ κειεηψλ. 

Καηά ηελ θαηαζθεπή ζα αθνινπζεζνχλ νη Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΦΔΚ 2221 / 30-07-

2012). 

Β. ΤΛΗΚΑ 
 

α/α Τιηθό Μνλάδα Πνζόηεηα 

Β.1 
θπξνδέκαηα κηθξψλ έξγσλ. 
Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20. 

m
3
 3.00 

Β.2 Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε ηζηκεληνθνλίακα. m
2
 290.00 
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Β.3 

Νηπηήξαο πνξζειάλεο δηαζηάζεσλ 40x50cm θαη θνιψλα 
Καζξέπηεο ηνίρνπ πάρνπο 4mm κπηδνπηέ δηαζηάζεσλ 42x60cm. 
Δηαδέξα ληπηήξα πιήξεο, πνξζειάλεο 50cm. 
απσλνζήθε πνξζειάλεο δηαζηάζεσλ 7.5x15cm  
Γνρείν ξεπζηνχ ζάπσλα επηρξσκησκέλν. 
Άγγηζηξν αλαξηήζεσο δηπιφ απφ πνξζειάλε. 
Υαξηνζήθε  επηρξσκησκέλε απιή. 

ηεκ. 1 

Β.4 Γνρείν πιχζεσο απνρσξεηεξίνπ απφ ρπηνζίδεξν 12lt. ηεκ. 3 

Β.5α σιήλεο απφ πνιπζηξσκαηηθφ δηθηπσκέλν πνιπαηζπιέλην PE-Xb Φ32 κ.κ. 88 

Β.5β σιήλεο απφ πνιπζηξσκαηηθφ δηθηπσκέλν πνιπαηζπιέλην PE-Xb Φ26 κ.κ. 51 

Β.5γ σιήλεο απφ πνιπζηξσκαηηθφ δηθηπσκέλν πνιπαηζπιέλην PE-Xb Φ16 κ.κ. 133 

Β.6α Υαιθνζσιήλεο 28mm κ.κ. 27 

Β.6β Υαιθνζσιήλεο 22mm κ.κ. 74 

Β.6γ Υαιθνζσιήλεο 15mm κ.κ. 92 

Β7 Πίλαθαο απηνκαηηζκνχ γελλήηξηαο (ηζρχο γελλήηξηαο 25ΚW). ηεκ. 1 

Β8 Καπζηήξαο πεηξειαίνπ ηθαλφηεηαο θαχζεσο απφ 2.5 έσο 7.5kgr/h. ηεκ. 1 

Β9 Καηαθφξπθε νξζνγσληθή πδξνξξνή θιεηζηήο δηαηνκήο πάρνπο 1mm. κ.κ. 19.00 

Β10 
Οξηδφληηα νξζνγσληθή πδξνξξνή απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα πάρνπο 
1.5mm. 

m
2
 25.00 

Β11 
Σάπεηαο απφ νκνηνγελέο ρισξηνχρν πνιπβηλχιην (PVC) θαηάιιεινο γηα 
λνζνθνκεηαθφ ρψξν. 

m
2
 205.00 

Β12 Πιαζηηθφ βηλπιηθφ ζνβαηεπί εηδηθήο δηαηνκήο. κ.κ. 160.00 

Β13 Κηγθιηδψκαηα εμσζηψλ. κ.κ. 25 

Β14 
Φέξνληα ζηνηρεία απφ ζηδεξνδνθνχο ή θνηινδνθνχο χςνπο ή πιεπξάο > 
160 mm. 

kg 625 

Β15 
ηδεξνζσιήλεο θηγθιηδσκάησλ γαιβαληζκέλνη. 
ηδεξνζσιήλεο γαιβαληζκέλνη Φ 1 1/2" 

κ.κ. 105 

Β16 πξκαηφπιεγκα κε ξνκβνεηδή κνξθή m
2
 360 

Β17 
Ταιφζπξεο απφ ειεθηξνζηαηηθά βακκέλν αινπκίλην  αλνηγφκελεο 
κνλφθπιιεο, ρσξίο θεγγίηε. 

m
2
 2.00 

Β18 
Ταιφζπξεο απφ ειεθηξνζηαηηθά βακκέλν αινπκίλην  αλνηγφκελεο δίθπιιεο, 
ρσξίο θεγγίηε. 

m
2
 26.00 

Β19 
Ταινζηάζηα Αινπκηλίνπ κεκνλσκέλα, κνλφθπιια αλνηγφκελα πεξί 
θαηαθφξπθν ή νξηδφληην άμνλα. 

m
2
 24.00 

Β20 
Ταινζηάζηα Αινπκηλίνπ κεκνλσκέλα, δίθπιια αλνηγφκελα πεξί 
θαηαθφξπθν ή νξηδφληην άμνλα. 

m
2
 44.00 

Β21 Κηλεηέο ζίηεο αεξηζκνχ m
2
 68.00 

Β22 Μεραληζκφο απιφο επαλαθνξάο ζχξαο. ηεκ. 6 

Β23 Υεηξνιαβέο ζπξψλ ζηξεπηέο Δπξσπατθήο απφ ζσιήλα λαχισλ έγρξσκν. ηεκ. 3 

Β24 Κιεηδαξηά αζθαιείαο ζπξψλ, ρσλεπηή. ηεκ. 3 

Β25 
Γηπινί παινπίλαθεο ζπλνιηθνχ πάρνπο 22 mm, (θξχζηαιιν 5 mm, θελφ 12 
mm, θξχζηαιιν 5 mm). 

m
2
 95.00 

Β26 Πξνεηνηκαζία επηρξηζκέλσλ επηθαλεηψλ ηνίρσλ γηα ρξσκαηηζκνχο. m
2
 290.00 

Β27 
παηνπιάξηζκα πξνεηνηκαζκέλσλ επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ ή 
ζθπξνδεκάησλ. 

m
2
 290.00 

Β28 
Βεξληθνρξσκαηηζκνί μπιίλσλ επηθαλεηψλ κε βεξληθφρξσκα λίηξνπ ελφο 
ζπζηαηηθνχ. 

m
2
 25.00 

Β29 
Αλαθαίληζε ρξσκαηηζκψλ εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ κε ρξήζε ρξσκάησλ, 
αθξπιηθήο ζηπξεληναθξπιηθήο- αθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο. 

m
2
 3200.00 

Β30 
Υξσκαηηζκνί εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ κε ρξήζε ρξσκάησλ, αθξπιηθήο ή 
ζηπξελην-αθξηιηθήο βάζεσο. 

m
2
 40.00 

Β31 
Αλαθαίληζε ρξσκαηηζκψλ εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ κε ρξήζε ρξσκάησλ, 
αθξπιηθήο ή ζηπξελην-αθξηιηθήο βάζεσο. 

m
2
 90.00 
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3. “Ωο θαηαζθεπάζζε” ζρέδηα ηνπ έξγνπ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

 

(Δπηζπλάπηνληαη ζε παξάξηεκα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο) 

 

 

Κ.Τ. Σξνπαίσλ 

 

Α1. Γεληθά 

Οη εξγαζίεο θαη Δθζπγρξνληζκνχ θαη Αλαβάζκηζεο ηνπ Κέληξνπ Τγείαο Σξνπαίσλ δηαθξίλνληαη ζε έμη 

(6) θχξηεο νκάδεο σο αθνινχζσο: 

Αληηθαηάζηαζε θνπθσκάησλ: Πξνβιέπεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ εμσηεξηθψλ μχιηλσλ ζπξψλ πνπ έρνπλ 

ππνζηεί θζνξά γηα απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπο θαη ηελ εμαζθάιηζε θαιχηεξσλ ζπλζεθψλ 

πγξνκφλσζεο θαη ζεξκνκφλσζεο ζην θηίξην. Θα αληηθαηαζηαζνχλ ηξεηο (3) ζπλνιηθά πφξηεο δχν (2) 

ζηνλ ππφγεην ρψξν θαη κία (1) ζην ηζφγεην ηνπ θηηξίνπ (εζσηεξηθή ηεο θεληξηθήο εηζφδνπ). Πξνβιέπεηαη 

επίζεο αληηθαηάζηαζε εμήληα ελφο (61) εμσηεξηθψλ μχιηλσλ παινζηαζίσλ κε λέα απφ αινπκίλην 

ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο θαη δηπινχο ζεξκνκνλσηηθνχο παινπίλαθεο φπσο επίζεο θαη ησλ παληδνπξηψλ 

κε λέα απφ αινπκίλην ζε φζα παξάζπξα δελ έρεη γίλεη ήδε αληηθαηάζηαζε (48 παξάζπξα). Ζ βαθή ησλ 

λέσλ ζηνηρείσλ αινπκηλίνπ ηνπ θηηξίνπ ζα είλαη απνιχησο ζπκβαηή κε ηα ππάξρνληα ζηνηρεία 

αινπκηλίνπ ηνπ θηηξίνπ. 

Δπηζθεπή ζηέγεο-Ξχιηλεο θαηαζθεπέο -Μνλψζεηο - Δλίζρπζε ζπζηήκαηνο πδξνξξνψλ: Αθνξά εξγαζίεο 

αληηθαηάζηαζεο ηεο πθηζηάκελεο ζηέγεο ηνπ Κέληξνπ Τγείαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πγξνκφλσζε θαη 

ζεξκνκφλσζε ηνπ θηηξίνπ. Πξνβιέπεηαη πιήξεο θαζαίξεζε ηεο πθηζηάκελεο θεξακνζθεπήο ρσξίο 

απαηηήζεηο  επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ θεξακηδηψλ ηεο πθηζηάκελεο ζηέγεο, ηνπνζέηεζε λέαο μπιείαο 

θαη θαηαζθεπή λέαο θεξακνζθεπήο (επηθάλεηα ~340m
2
) κε θεξακίδηα ξσκατθνχ ηχπνπ. 

Θα αληηθαηαζηαζεί επίζεο θαη ην ππφζηεγν (θεξακνζθεπέο) ηεο πφξηαο ηνπ ππνγείνπ ζηε βφξεηα 

πιεπξά ηνπ θηηξίνπ φπσο παξνπζηάδεηαη ζηα ηερληθά ζρέδηα ηεο κειέηεο.  

Αλαθαηαζθεπή Οξνθνθνληακάησλ- Δζσηεξηθνί ρξσκαηηζκνί: Πξνβιέπεηαη θαζαίξεζε- αληηθαηάζηαζε 

νξνθνθνληακάησλ ζην ρψξν (1.6)- Αίζνπζα Πνιιαπιψλ Υξήζεσλ ηνπ 1
νπ 

νξφθνπ ζε ζπλνιηθή 

επηθάλεηα 22m
2
. 

 Πξνβιέπεηαη αλαθαίληζε ησλ ρξσκαηηζκψλ ζε φινπο ηνπο  εζσηεξηθνχο ρψξνπο ηζνγείνπ θαη νξφθσλ 

(εζσηεξηθνί ηνίρνη θαη νξνθέο) θαη ζε επηιεγκέλνπο ρψξνπο ηνπ ππνγείνπ ζε ζπλνιηθή επηθάλεηα 

2700m
2
. 

Αληηθαηαζηάηε πιαθηδίσλ επελδχζεσο  ηνίρσλ: Απνμήισζε πιαθηδίσλ επελδχζεσο ηνίρνπ θαη 

αληηθαηάζηαζε ηνπο  κε λέα θεξακηθά πιαθίδηα δηαζηάζεσλ 20cmx20cm ζε δχν ρψξνπο ηνπ ππνγείνπ 

(Λνπηξφ, Μηθξνεπεκβάζεηο), ζηνπο ρψξνπο πγηεηλήο-WC ζην ηζφγεην θαη ζηελ θνπδίλα ζηνλ 2
ν
 φξνθν 

ηνπ θηηξίνπ.   

Σνπνζέηεζε λένπ δαπέδνπ: Πξνβιέπεηαη ζε ηξεηο ρψξνπο ηνπ Κέληξνπ Τγείαο ηνπ ηζνγείνπ 

ηνπνζέηεζε λένπ  ηάπεηα απφ νκνηνγελέο PVC επί ηνπ πθηζηάκελνπ δαπέδνπ απφ πιαζηηθά πιαθίδηα, 

απμεκέλσλ απαηηήζεσλ ζε αληνρή- ηξηβέο , θαηάιιειν γηα λνζνθνκεηαθφ ρψξν. 

Α1. Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή 

Αλαιπηηθφηεξα θαη αλά θαηεγνξία νη εξγαζίεο πνπ πξνβιέπεηαη λα γίλνπλ ζην Κέληξν Τγείαο Σξνπαίσλ 

Γήκνπ Γνξηπλίαο πεξηιακβάλνπλ: 

Αληηθαηάζηαζε επηιεγκέλσλ ζπξώλ θαη εμσηεξηθώλ παινζηαζίσλ ηνπ Κ.Τ. 

Σα πθηζηάκελα παιαηά μχιηλα εμσηεξηθά παξάζπξα ηνπ θηηξίνπ (δέθα (10) ζην ππφγεην, δεθαηξία (13) 

ζηνλ ηζφγεην ρψξν θαη απφ δέθα ελλέα (19) ζηνλ 1
ν
 θαη 2

ν
 φξνθν ηνπ θηηξίνπ) ζα απνμεισζνχλ θαη ζα 
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αληηθαηαζηαζνχλ απφ λέα παινζηάζηα κε ζεξκνκνλσηηθνχο-ερνκνλσηηθνχο θαη αλαθιαζηηθνχο 

παινπίλαθεο βακκέλνπο ζε ρξψκα απφρξσζεο μχινπ ή αλνηθηφ θαθέ φπσο δειαδή έρνπλ ηα 

θνπθψκαηα ηνπ θηηξίνπ πνπ έρνπλ ήδε αληηθαηαζηαζεί κε θνπθψκαηα αινπκηλίνπ.  Ζ απνμήισζε ησλ 

θνπθσκάησλ θαη θαζζψλ πξέπεη λα γίλεη εληέρλσο θαη κε επηκέιεηα ψζηε λα πεξηνξηζηνχλ θαηά ην 

δπλαηφ νη θζνξέο ζηελ ηνηρνπνηία- επηρξίζκαηα.  

Θα απνμεισζνχλ θαη ζα αληηθαηαζηαζνχλ επίζεο ηξεηο ζχξεο, δχν  (2) ζηνλ ππφγεην ρψξν ζηε βφξεηα 

θαη ηε δπηηθή πιεπξά  ηνπ θηηξίνπ θαη  ε εζσηεξηθή ζχξα ηεο θεληξηθήο εηζφδνπ ζην ηζφγεην ηνπ θηηξίνπ. 

Οη εμσηεξηθέο πφξηεο (πιάηνπο απφ 1,0m έσο 1,6m θαη χςνπο 2,2m) ζα αληηθαηαζηαζνχλ κε 

αλνηγφκελεο παιφζπξεο απφ ειεθηξνζηαζηηθά βακκέλν αινπκίλην, κνλφθπιιεο ή δίθπιιεο θαηά 

πεξίπησζε ρσξίο θεγγίηε.  

 ηηο εμσηεξηθέο ζχξεο πξνβιέπεηαη θιεηδαξηά αζθαιείαο απιή ρσξίο γισζζίδη, ρσλεπηή ηχπνπ YALΔ 

θαη ρεηξνιαβέο.  

Tα πθηζηάκελα παξάζπξα (πνηθίισλ δηαζηάζεσλ) ζα αληηθαηαζηαζνχλ κε αινπκηλέληα παινζηάζηα 

δίθπιια ή κνλφθπιια θαηά πεξίπησζε αλνηγφκελα πεξί θαηαθφξπθν άμνλα. ηα παξάζπξα ζα 

ηνπνζεηεζνχλ επίζεο θηλεηέο ζίηεο αεξηζκνχ απφ γαιβαληζκέλν ζχξκα ιεπηνχ βξφρνπ γηα ηελ 

παξεκπφδηζε εηζφδνπ εληφκσλ, ηνπνζεηνχκελεο ζε ζθειεηφ απφ δηαηνκέο αινπκηλίνπ. 

Οη πξνβιεπφκελνη παινπίλαθεο ζα είλαη δηπινί ζεξκνκνλσηηθνί-ερνκνλσηηθνί-αλαθιαζηηθνί ζπλνιηθνχ 

πάρνπο 22 mm, (θξχζηαιιν 5 mm, θελφ 12 mm, θξχζηαιιν 5 mm). 

ε φηη αθνξά ηα παληδνχξηα ζην θηίξην έρνπλ αληηθαηαζηαζεί ζε δεθαηξία (5 ζην ηζφγεην θαη απφ 4 ζε 1
ν
 

θαη 2
ν
 φξνθν) ζπλνιηθά θνπθψκαηα ηα παιαηά μχιηλα παληδνχξηα κε λέα αινπκηλίνπ. ηα ππφινηπα 

ζαξάληα νθηψ (48) παξάζπξα ζα απνμεισζνχλ θαη αληηθαηαζηαζνχλ ηα πθηζηάκελα παληδνχξηα κε 

λέα απφ αινπκίλην ζηηο απνρξψζεηο ζηηο νπνίεο έρεη γίλεη ήδε αλαθνξά.   

 Σα πξνο αληηθαηάζηαζε εμσηεξηθά θνπθψκαηα παξνπζηάδνληαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο Α1 (ππφγεην), 

Α2 (ηζφγεην), Α3 (1
νο

 φξνθνο) θαη Α5 (2
νο

 φξνθνο) ηεο κειέηεο θαη ζπλνπηηθά ζηνπο αθφινπζνπο 

πίλαθεο κε ζηνηρεία γηα ηνλ αξηζκφ ησλ θνπθσκάησλ ζηα νπνία ζα γίλεη αληηθαηάζηαζε ησλ 

παληδνπξηψλ: 

 

 

Διαςτάςεισ εξωτερικών θυρών ιςογείου Κ.Υ. 
προσ αντικατάςταςη (ςφνολο 2) 

Διαςτάςεισ εξωτερικών θυρών  ιςογείου  
Κ.Υ. προσ αντικατάςταςη (ςφνολο 1) 

Μονόφυλλη Πόρτα D2 (1 τεμάχιο): 
1*1.00m*2.20m 

Δίφυλλη Πόρτα D1 (1 τεμάχιo): 
1*1.60m*2.20m 

Δίφυλλη Πόρτα D3 (1 τεμάχιο): 1*1.50m*2.20m  

Γηαζηάζεηο εμσηεξηθώλ παξαζύξσλ  
ππνγείνπ  Κ.Τ. πξνο αληηθαηάζηαζε 

(ζύλνιν 10) 

Γηαζηάζεηο εμσηεξηθώλ παξαζύξσλ ηζνγείνπ 
Κ.Τ. πξνο αληηθαηάζηαζε (ζύλνιν 13) 

Παξάζπξν W4  (1 ηεκάρην): 1*(0.50*1.40) 

Με αληηθαηάζηαζε παληδνπξηψλ 

Παξάζπξν W7 (1 ηεκάρην): 1*(0.55*1.00)  

Με αληηθαηάζηαζε παληδνπξηψλ 

Παξάζπξα W5  (8 ηεκάρηα): 8*(1.00*1.40) 

Με αληηθαηάζηαζε παληδνπξηψλ 

Παξάζπξα W1 (6 ηεκάρηα): 6*(1.20*1.40) 

Αληηθαηάζηαζε παληδνπξηψλ ζε 4 απφ ηα 6 
παξάζπξα 

Παξάζπξα W6  (1 ηεκάρην): 1*(1.10*1.40) 

Με αληηθαηάζηαζε παληδνπξηψλ 

Παξάζπξα W2  (4 ηεκάρηα): 4*(1.50*1.40) 

Αληηθαηάζηαζε παληδνπξηψλ ζε 3 απφ ηα 4 
παξάζπξα 

  

Παξάζπξα W3  (2 ηεκάρηα): 2*(2.00*1.40)  

Υσξίο αληηθαηάζηαζε παληδνπξηψλ 

Γηαζηάζεηο εμσηεξηθώλ παξαζύξσλ 1
νπ 

νξόθνπ Κ.Τ. πξνο αληηθαηάζηαζε 
(ζύλνιν 19) 

Γηαζηάζεηο εμσηεξηθώλ παξαζύξσλ 2
νπ 

νξόθνπ  Κ.Τ. πξνο αληηθαηάζηαζε 
(ζύλνιν 19) 
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Πξνβιέπεηαη επίζεο ε αληηθαηάζηαζε ηεο κεγάιεο ηδακαξίαο ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ ζηε δπηηθή πιεπξά 

ηνπ θηηξίνπ πνπ πεξηιακβάλεη δχν ηκήκαηα δηαζηάζεσλ 2.00mx8.30m θαη 2.00x1.00m (πιάηνοx χςνο) 

αληίζηνηρα. Ζ λέα ηδακαξία πεξηιακβάλεη ζχζηεκα ζπλερνχο παινπεηάζκαηνο γηα φςεηο θηηξίνπ απφ 

αινπκίλην, κε ζηαζεξά θαη πξνβαιιφκελα πξνο ηα έμσ παινζηάζηα. Ζ κνξθή θαη ε δηάηαμε ησλ 

κεηαιιηθψλ κεξψλ ηεο θαηαζθεπήο θαη ε εκθαλή ή κε δηάηαμε ππνδνρήο δηπιψλ παινπηλάθσλ  ζα είλαη 

ηεο επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο κε ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ ππεπζχλσλ ηνπ Κέληξνπ Τγείαο. Ζ  

ειεθηξνζηαηηθή βαθή ζα είλαη απφρξσζεο θαηάιιειεο γηα λνζνθνκεηαθφ ρψξν  θαη ζπκβαηή κε ηα 

ππφινηπα θνπθψκαηα ηνπ θηηξίνπ απφ αινπκίλην. Σν ζχζηεκα ζπλερνχο παινπεηάζκαηνο ζα 

πεξηιακβάλεη κεραληζκνχο ιεηηνπξγίαο θαη αζθαιείαο θαζψο θαη ηνλ  ηπρφλ απαηηνχκελν πξφζζεην 

ζθειεηφ ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε εθαξκνγήο πνπ ζα ζπληαρζεί απφ 

ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηελ απνδνρή ηεο πξφηαζεο απφ ηελ Τπεξεζία. 

Δπηζθεπή- Αληηθαηάζηαζε ζηέγεο 

Ζ ζηέγε ηνπ θηηξίνπ ηνπ Κ.Τ. Σξνπαίσλ δελ είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη δελ ππάξρεη επαξθήο 

πγξνκφλσζε. Απνηέιεζκα είλαη λα κπαίλνπλ φκβξηα απφ ηα θζαξκέλα θεξακίδηα, θαη έηζη 

ζπζζσξεχεηαη πγξαζία ζηελ πιάθα ηεο νξνθήο ηνπ θηηξίνπ.  

Οη εξγαζίεο επηζθεπήο ηεο ζηέγεο ηνπ Κέληξνπ Τγείαο  πεξηιακβάλνπλ ηηο αθφινπζεο εξγαζίεο: 

 Καζαίξεζε επηθεξακψζεσλ ζηέγεο ρσξίο ηελ απαίηεζε γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ θεξάκσλ 

θαζψο ηα θεξακίδηα ζα αληηθαηαζηαζνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο. Ζ επηθάλεηα θάηνςεο ηεο ζηέγεο 

(ζρέδην Α6 ηεο κειέηεο) ππφ ζηνηρεία (Α-Β-Γ-Γ-Δ-Ε-Ζ-Θ-Α) είλαη ~304,4m
2 

θαη ε θεθιηκέλε 

επηθάλεηα ~340,0m
2
. 

 Καζαξηζκφο ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο ζηέγεο. 

 Καηαζθεπή λέαο ζηέγεο. Ζ ηεγίδσζε ζα γίλεη κε πξηζηή δνκηθή μπιεία απνηεινχκελε απφ ηνλ 

ζθειεηφ ηεο επηζηέγαζεο απφ ηεγίδεο θαη επηηεγίδεο ηνπνζεηεκέλεο ζηα δεπθηά ηεο ζηέγεο. 

Πξνβιέπεηαη θαηαζθεπή ζαληδψκαηνο κε ηάβιεο πάρνπο 1,8cm. Ζ επηθεξάκσζε ζα γίλεη κε λέα 

θεξακίδηα ξσκατθνχ ηχπνπ. Δπί ησλ αθκψλ ηεο θεξακνζθεπήο (Α-Η)=4.50m, (Β-Κ)=4.50m ζα 

ηνπνζεηεζνχλ επηζηεγάζεηο (ληεξέδεο). Οη επηζηεγάζεηο πξνβιέπνληαη κε γαιβαληζκέλε επίπεδε 

ιακαξίλα πάρνπο 1,00 mm, αλαπηχγκαηνο 60cm, κε επηθάιπςε ησλ θχιισλ κε ζηεξέσζε ησλ 

θχιισλ κε γαιβαληζκέλεο μπιφβηδεο. 

 Αλαθαηαζθεπή-ελίζρπζε πθηζηάκελσλ πδξνξξνψλ: Πξνβιέπνληαη έμη (6) λέεο θαηαθφξπθεο 

πδξνξξνέο. Οη πδξνξξνέο πιεζίσλ ησλ θνξπθψλ Ε, Δ, Ζ, Θ ζα έρνπλ κήθνο ~13.4m θηάλνληαο 

έσο ηε ζηάζκε ηνπ ππνγείνπ ηνπ θηηξίνπ ελψ ζηηο θνξπθέο  Γ,Γ 10.35m. Οη θαηαθφξπθεο 

πδξνξξνέο ζα είλαη απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα νξζνγσληθήο θιεηζηήο δηαηνκήο πάρνπο 1mm κε 

ζηεξέσζε κε εηδηθνχο ζπλδέζκνπο. 

 Παξάιιεια ζα ηνπνζεηεζνχλ λέεο νξηδφληηεο πδξνξξνέο (ή ζα ζπκπιεξσζνχλ νη πθηζηάκελεο) 

Παξάζπξα W1 (8 ηεκάρηα): 8*(1.20*1.40) 

Αληηθαηάζηαζε παληδνπξηψλ ζε 5 απφ ηα 8 
παξάζπξα 

Παξάζπξα W1 (8 ηεκάρηα): 8*(1.20*1.40) 

Αληηθαηάζηαζε παληδνπξηψλ ζε 5 απφ ηα 8 
παξάζπξα 

Παξάζπξα W2  (2 ηεκάρηα): 2*(1.50*1.40) 

Με αληηθαηάζηαζε παληδνπξηψλ 

Παξάζπξα W2  (2 ηεκάρηα): 2*(1.50*1.40) 

Με αληηθαηάζηαζε παληδνπξηψλ 

Παξάζπξα W3  (2 ηεκάρηα): 2*(2.00*1.40) 

Αληηθαηάζηαζε παληδνπξηψλ ζε 1 απφ ηα 2 
παξάζπξα 

Παξάζπξα W3  (2 ηεκάρηα): 2*(2.00*1.40) 

Αληηθαηάζηαζε παληδνπξηψλ ζε 1 απφ ηα 2 
παξάζπξα 

Παξάζπξν W4  (5 ηεκάρηα): 5*(0.50*1.40) 

Με αληηθαηάζηαζε παληδνπξηψλ 

Παξάζπξν W4  (5 ηεκάρηα): 5*(0.50*1.40) 

Με αληηθαηάζηαζε παληδνπξηψλ 

Παξάζπξα W5  (2 ηεκάρηα): 2*(1.00*1.40) 

Με αληηθαηάζηαζε παληδνπξηψλ 

Παξάζπξα W5  (2 ηεκάρηα): 2*(1.00*1.40) 

Με αληηθαηάζηαζε παληδνπξηψλ 
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επί ησλ πιεπξψλ (Α-Β)=6.30m, (Β-Γ)=3.25m,  (Γ-Γ)= 6.35m, (Γ-Δ)=16.20m, (Δ-Ε)=18.20m, (Ε-Ζ)= 

16.20m, (Ζ-Θ)=5.55m, (Θ-Α)=3.30m κε ζπλνιηθφ κήθνο ~38m φπσο παξνπζηάδεηαη ζην ζρέδην Α6 

ηεο κειέηεο. Οη νξηδφληηεο πδξνξξνέο ζα είλαη απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα πάρνπο 1.5mm ελψ 

πξνβιέπνληαη θαη εγθάξζηεο απνιήμεηο.  

 Θεξκνκφλσζε ησλ θεθιηκέλσλ πιεπξψλ ηεο ζθεπήο κε πιάθεο απφ αθξψδε εμειαζκέλε 

πνιπζηεξίλε πάρνπο 50 mm, κε επηθφιιεζε ησλ πιαθψλ κε ζεξκή άζθαιην. Γηα ηελ πγξνκφλσζε 

ηεο μχιηλεο ζηέγεο πξνβιέπεηαη επίζηξσζε κε ειαθξά ειαζηνκεξή αζθαιηηθή κεκβξάλε βάξνπο 

0,5 kg/m
2
, πδξαηκνπεξαηή, εηδηθή γηα ζηεγάλσζε μχιηλεο ζηέγεο, κε ππξήλα απφ κε πθαληέο 

ίλεο πνιππξνππιελίνπ. 

Δζσηεξηθνί ρξσκαηηζκνί- Αλαθαηαζθεπή Δπηρξηζκάησλ  

Λφγσ ηεο θζνξάο πνπ έρνπλ ππνζηεί απφ ηελ πγξαζία επηρξίζκαηα ζε νξηζκέλεο ζέζεηο ησλ 

εμσηεξηθψλ ηνίρσλ πξνβιέπεηαη ε θαζαίξεζε θαη επαλαηνπνζέηεζή ηνπο. Παξάιιεια 

πξνβιέπεηαη θαζαίξεζε- αληηθαηάζηαζε νξνθνθνληακάησλ ζην ρψξν (1.6)- Αίζνπζα Πνιιαπιψλ 

Υξήζεσλ ηνπ 1νπ νξφθνπ κε δεδνκέλν φηη βξίζθεηαη θάησ απφ ρψξνπο WC ηνπ 2νπ νξφθνπ θαη 

έρεη εηζρσξήζεη ζηελ πιάθα νξφθνπ πγξαζία. Ζ επηθάλεηα θαζαίξεζεο- επαλαηνπνζέηεζεο ησλ 

νξνθνθνληακάησλ  επηζεκαίλεηαη ζην ζρέδην Α4 ηεο κειέηεο θαη είλαη ~22m2. 

Δζσηεξηθνί Δπαλαρξσκαηηζκνί 

ηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο ηνπ Κ.Τ. ζα πξαγκαηνπνηεζεί αλαθαίληζε ησλ ρξσκαηηζκψλ ζην 

ζχλνιν ησλ δσκαηίσλ ηνπ ηζνγείνπ θαη ησλ δχν νξφθσλ κε ρξψκαηα πδαηηθήο δηαζπνξάο 

αθξπιηθήο ή ζηπξελην-αθξηιηθήο βάζεσο θαηάιιεια γηα εζσηεξηθνχο ρψξνπο. Αλαθαίληζε 

ρξσκαηηζκψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζε επηιεγκέλνπο ρψξνπο ηνπ ππνγείνπ. Πξηλ ηηο εξγαζίεο 

αλαθαίληζεο ησλ ρξσκαηηζκψλ ζα πξνεγεζεί θαηάιιειε πξνεηνηκαζία απφμεζεο ησλ παιαηψλ 

ρξσκάησλ. Οη εζσηεξηθνί ρξσκαηηζκνί πεξηιακβάλνπλ δχν ζηξψζεηο αιθπδηθήο ή αθξπιηθήο 

«ξηπνιίλεο λεξνχ» ζαηηλέ θαηά ΔΝ 71 θαη θαηάιιειν ππφζηξσκα. Ζ “ξηπνιίλε λεξνχ” ζα έρεη 

παξαζηηνθηφλεο θαη ππναιιεξγηθέο ηδηφηεηεο. Οη επηθάλεηεο αλαθαίληζεο ησλ ρξσκαηηζκψλ ζε δχν 

πιήξεηο δηαζηξψζεηο ζηνπο εζσηεξηθνχο ηνίρνπο θαη ζηηο νξνθέο ησλ ρψξσλ (δσκαηίσλ) ηνπ Κ.Τ. 

παξνπζηάδνληαη ζηα ζρέδηα Α1, Α2, Α4, Α5 ηεο κειέηεο θαη ζπλνπηηθά ζηνπο αθφινπζνπο πίλαθεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ρξήζεηο ησλ ρψξσλ ηνπ Κ.Τ. πνπ αλαθέξνληαη είλαη ζχκθσλα κε ηελ Άδεηα 

θαη ελδέρεηαη λα έρνπλ δηαθνξνπνηεζεί.  
 

α) Δπαλαρξσκαηηζκνί εζσηεξηθώλ 
ηνίρσλ ππνγείνπ (ζρέδην Α1) 

β) Δπαλαρξσκαηηζκνί νξνθήο ππνγείνπ 
(ζρέδην Α1) 

Υψξνο (Τ.1)- Αλακνλή: 18.40m
2
 Υψξνο (Τ.1)- Αλακνλή: 9.33m

2
 

Υψξνο (Τ.2)- Πξνζάιακνο Φνξείν: 17.48m
2
 Υψξνο (Τ.2)- Πξνζάιακνο Φνξείν: 7.85m

2
 

Υψξνο (Τ.3)- Λνπηξφ 15.92m
2
 Υψξνο (Τ.3)- Λνπηξφ 11.30m

2
 

Υψξνο (Τ.14) -Αλακνλή: 23.50m
2
 Υψξνο (Τ.4)- Μηθξνεπεκβάζεηο: 18.39m

2
 

Υψξνο (Τ.20)- Οδνληηαηξείν: 43.80m
2
 Υψξνο (Τ.14) -Αλακνλή: 6.60m

2
 

Υψξνο (Τ.23)-Αλακνλή: 17.54m
2
 Υψξνο (Τ.20)- Οδνληηαηξείν: 13.50m

2
 

Υψξνο (Τ.24)- Αλακνλή: 25.51m
2
 Υψξνο (Τ.23)-Αλακνλή: 8.60m

2
 

Κιηκαθνζηάζην: 17.36m
2
 Υψξνο (Τ.24)- Αλακνλή: 9.00m

2
 

Γηάδξνκνο: 35.59m
2
 Γηάδξνκνο: 20.05m

2
 

ύλνιν: 215.10m
2
 ύλνιν: 104.62m

2
 

γ) Δπαλαρξσκαηηζκνί εζσηεξηθώλ ηνίρσλ ηζνγείνπ (ζρέδην Α2) 

Υψξνο (0.1)- Δίζνδνο: 41.88m
2
 Υψξνο  (0.11)- Δμεηαζηήξην: 66.83m

2
 

Υψξνο (0.2)- Αλακνλή: 55.44m
2
 Υψξνο (0.12)- Υψξνο Τγηεηλήο:  7.10m

2
 

Υψξνο (0.3)- Δμεηαζηήξην: 52.26m
2
 Υψξνο (0.13)- Αλακνλή: 38.53m

2
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Υψξνο (0.4=0.4/1+0.4/2)- Υψξνο Τγηεηλήο: 
9.84m

2
 

Υψξνη (0.15)- Υψξνο Τγηεηλήο A.M.E.A., 
(0.16=0.16/1+0.16/2+0.16/3)-WC Κνηλνχ 
Αλδξψλ,  

(0.17=0.17/1+0.17/2+0.17/3) -WC Κνηλνχ 
Γπλαηθψλ, (0.18)- Πξνζάιακνο Κνηλνχ: 
44.92m

2
 

Υψξνο (0.5)- Δμεηαζηήξην: 52.26m
2
 

Υψξνο (0.6)- Αλακνλή: 41.04m
2
 

Υψξνη (0.7 θαη 0.8)- ηάζε Αδειθήο, 
Γξαθείν Γηνίθεζεο: 71.86m

2
 

Υψξνο (0.9=0.9/1+0.9/2)- Υψξνο Τγηεηλήο: 
10.34m

2
 Κιηκαθνζηάζην: 21.70m

2
 

Υψξνο (0.10)- Δμεηαζηήξην: 51.26m
2
 ύλνιν: 565.26m

2
 

 

δ) Δπαλαρξσκαζηηζκνί νξνθήο ηζνγείνπ (ζρέδην Α2) 

Υψξνο (0.1)- Δίζνδνο: 36.98m
2
 

Υψξνη (0.7 θαη 0.8)- ηάζε Αδειθήο, Γξαθείν 
Γηνίθεζεο: 27.00m

2
 

Υψξνο (0.2)- Αλακνλή: 20.75m
2
 

Υψξνο (0.9=0.9/1+0.9/2)- Υψξνο Τγηεηλήο: 4.32 
m

2
 

Υψξνο (0.3)- Δμεηαζηήξην: 14.50m
2
 Υψξνο (0.10)- Δμεηαζηήξην: 14.30m

2
 

Υψξνο (0.4=0.4/1+0.4/2)- Υψξνο Τγηεηλήο: 
4.05 m

2
 Υψξνο  (0.11)- Δμεηαζηήξην:16.12m

2
 

Υψξνο (0.5)- Δμεηαζηήξην: 14.50m
2
 Υψξνο (0.12)- Υψξνο Τγηεηλήο: 4.23m

2
 

Υψξνο (0.6)- Αλακνλή: 13.48m
2
 Υψξνο (0.13)- Αλακνλή: 10.94m

2
 

Υψξνη (0.7 θαη 0.8)- ηάζε Αδειθήο, Γξαθείν 
Γηνίθεζεο: 27.00m

2
 

Υψξνη (0.15)+(0.16)+(0.17)+(0.18) σο άλσ: 
25.65m

2
 

 
ύλνιν: 205.02m

2
 

 ε) Δπαλαρξσκαηηζκνί εζσηεξηθώλ ηνίρσλ 1
νπ

 νξόθνπ ηνπ θηηξίνπ (ζρέδην Α4) 

Υψξνο: (1.1)- Γηάδξνκνο: 94.24m
2
 

Υψξνο (1.10)- Γξαθείν Κνηλσληθήο Λεηηνπξγνχ: 
41.23m

2
 

Υψξνο (1.2=1.2/1+1.2/2)- Υψξνη Τγηεηλήο 
Γπλαηθψλ: 20.30m

2
 Υψξνο (1.11)- Γξαθείν Μαίαο: 46.50m

2
 

Υψξνο (1.3)=1.3/1+1.3/2)- Υψξνη Τγηεηλήο 
Αλδξψλ: 21.28m

2
 Υψξνο (1.12)- Αλακνλή: 34.57m

2
 

Υψξνο (1.4)- Γξακκαηεία: 45.88m
2
 Υψξνο (1.13)- Γηάδξνκνο: 29.14m

2
 

Υψξνο (1.5)- Γξαθείν Γηνίθεζεο: 49.60m
2
 Υψξνο (1.14)- Γηάδξνκνο: 19.84m

2
 

Υψξνο (1.6)- Αίζνπζα Πνιιαπιψλ 
ρξήζεσλ: 80.91m

2
 Κιηκαθνζηάζην: 21.70m

2
 

Υψξνο (1.7)- Απνζήθε: 26.66m
2
 Υψξνο (1.9)- Φαξκαθείν: 12.20m

2
 

Υψξνο (1.8)- Γξαθείν Αδειθψλ: 50.53m
2
 ύλνιν: 594.58m

2
 

 
 

ζη) Δπαλαρξσκαηηζκνί νξνθήο ζηνλ 1
ν 

όξνθν ηνπ θηηξίνπ (ζρέδην Α4) 

Υψξνο: (1.1)- Γηάδξνκνο: 27.52m
2
 Υψξνο (1.9)- Φαξκαθείν: 9.30m

2
 

Υψξνο (1.2=1.2/1+1.2/2)- Υψξνη Τγηεηλήο 
Γπλαηθψλ: 14.96m

2
 

Υψξνο (1.10)- Γξαθείν Κνηλσληθήο 
Λεηηνπξγνχ: 11.00m

2
 

Υψξνο (1.3)=1.3/1+1.3/2)- Υψξνη Τγηεηλήο 
Αλδξψλ: 15.07m

2
 Υψξνο (1.11)- Γξαθείν Μαίαο: 13.30m

2
 

Υψξνο (1.4)- Γξακκαηεία: 13.50m
2
 Υψξνο (1.12)- Αλακνλή: 13.10m

2
 

Υψξνο (1.5)- Γξαθείν Γηνίθεζεο: 14.30m
2
 Υψξνο (1.13)- Γηάδξνκνο: 4.20m

2
 

Υψξνο (1.6)- Αίζνπζα Πνιιαπιψλ ρξήζεσλ: 
40.70m

2
 Υψξνο (1.14)- Γηάδξνκνο: 2.92m

2
 

Υψξνο (1.7)- Απνζήθε: 4.00m
2
 Κιηκαθνζηάζην: 10.54m

2
 

Υψξνο (1.8)- Γξαθείν Αδειθψλ: 15.60m
2
 ύλνιν: 210.01m

2
 

 
 
  

δ) Δπαλαρξσκαηηζκνί εζσηεξηθώλ ηνίρσλ 2
νπ

 νξόθνπ ηνπ θηηξίνπ (ζρέδην Α5) 

Υψξνο (2.1)- Γηάδξνκνο: 93.31m
2
 Υψξνο (2.9)- Θάιακνο: 48.67m

2
 

Υψξνο (2.2)- Γξαθείν Ηαηξψλ: 48.98m
2
 Υψξνο (2.10)- Θάιακνο: 48.36m

2
 

Υψξνο (2.3)- Γξαθεία Ηαηξψλ: 51.46m
2
 Υψξνο (2.11)- Θάιακνο Μφλσζεο: 64.64m

2
 



Δξγαζίεο Δθζπγρξνληζκνύ θαη Αλαβάζκηζεο ησλ Κέληξσλ Τγείαο Γεκεηζάλαο, Σξνπαίσλ θαη Λεσληδίνπ ηεο Π.Δ. Αξθαδίαο 

 

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ                                                                                                             ειίδα 22 απφ 40 

Υψξνο (2.4)- Υψξνο Τγηεηλήο: 4.81m
2
 Υψξνο (2.12)- Υψξνο Τγηεηλήο: 6.68m

2
 

Υψξνο (2.5)- Γξαθείν Δθεκεξεχνληνο 
ηαηξνχ: 53.32m

2
 Υψξνο (2.13)- Παξαζθεπαζηήξην: 33.02m

2
 

Υψξνο (2.6=2.6+2.6/1)- Υψξνο Τγηεηλήο 
Αλδξψλ:  12.68m

2
 Υψξνο (2.14)- Αλαςπθηήξην: 28.68m

2
 

Υψξνο (2.7=2.7+2.7/1)- Υψξνο Τγηεηλήο 
Γπλαηθψλ: 12.68m

2
 Κιηκαθνζηάζην: 21.70m

2
 

Υψξνο (2.8)- Θάιακνο: 50.84m
2
 ύλνιν: 579.83m

2
 

 

ε) Δπαλαρξσκαηηζκνί εζσηεξηθώλ νξόθνπ 2
νπ

 νξόθνπ ηνπ θηηξίνπ (ζρέδην Α5) 

Υψξνο (2.1)- Γηάδξνκνο: 32.80m
2
 Υψξνο (2.9)- Θάιακνο: 15.00m

2
 

Υψξνο (2.2)- Γξαθείν Ηαηξψλ: 15.30m
2
 Υψξνο (2.10)- Θάιακνο: 14.60m

2
 

Υψξνο (2.3)- Γξαθεία Ηαηξψλ: 16.10m
2
 

Υψξνο (2.11)- Θάιακνο Μφλσζεο: 
17.00m

2
 

Υψξνο (2.4)- Υψξνο Τγηεηλήο: 2.64m
2
 Υψξνο (2.12)- Υψξνο Τγηεηλήο: 3.74m

2
 

Υψξνο (2.5)- Γξαθείν Δθεκεξεχνληνο ηαηξνχ: 
14.40m

2
 

Υψξνο (2.13)- Παξαζθεπαζηήξην: 
13.80m

2
 

Υψξνο (2.6=2.6+2.6/1)- Υψξνο Τγηεηλήο Αλδξψλ: 
6.71m

2
 Υψξνο (2.14)- Αλαςπθηήξην: 21.00m

2
 

Υψξνο (2.7=2.7+2.7/1)- Υψξνο Τγηεηλήο Γπλαηθψλ: 
6.71m

2
 Κιηκαθνζηάζην: 10.54m

2
 

Υψξνο (2.8)- Θάιακνο: 16.10m
2
 ύλνιν: 206.44m

2
 

 

Ζ ζπλνιηθή επηθάλεηα αλαθαηλίζεσλ ρξσκαηηζκψλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ αλέξρεηαη ζε ~2.700m
2
. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη εζσηεξηθνί επαλαρξσκαηηζκνί ζα γίλνπλ ζε δχν (2) πιήξεηο δηαζηξψζεηο φπσο 

νξίδεηαη θαη ζην ζρεηηθφ άξζξν ηνπ ηηκνινγίνπ κειέηεο. 

Σνπνζέηεζε λένπ ηάπεηα PVC 

ηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο (0.3), (0.7), (0.8) ηνπ Κέληξνπ Τγείαο πξνβιέπεηαη ηνπνζέηεζε λένπ 
ηάπεηα απφ νκνηνγελέο ρισξηνχρν πνιπβηλχιην (PVC) επί ησλ πθηζηάκελσλ πιαθηδίσλ ζε ζπλνιηθή 
επηθάλεηα ~42m

2
 σο αθνινχζσο: 

Υψξνο (0.3)  Δμεηαζηήξην: 14.7m
2
 

Υψξνη (0.7),(0.8) ηάζε Αδειθήο θαη Γξαθείν Γηνίθεζεο: 26.60m
2
 

Ο ηάπεηαο πξνβιέπεηαη λα είλαη θαηάιιεινο γηα απαηηήζεηο βαξηάο επαγγεικαηηθήο ρξήζεο 
(λνζνθνκεηαθήο ρξήζεο), δχζθιεθηνο, αληηζηαζηηθφο κε αληνρή ζηα ρεκηθά, αληνρή ζηε ζθιεξή 
θαηαπφλεζε απφ ηξνρήιαηα νρήκαηα, κηθξνβηνθηφλνο θαη ππναιιεξγηθφο.  

ε πξψηε θάζε ζα ππάξμεη επηκειήο πξνεηνηκαζία, θαζαξηζκφο θαη ειαθξά ιείαλζε ηεο πθηζηάκελεο 
επηθάλεηαο (πιαθίδηα).  
Ο ηάπεηαο απφ νκνηνγελέο ρισξηνχρν πνιπβηλχιην (PVC) ζα είλαη πάρνπο 2 mm, κνλνπαγνχο πθήο 
(φρη πνιιαπιψλ ζηξψζεσλ), θαηάιιεινπ  ρξσκαηηζκνχ, κε επηθνιιήζεηο κε εηδηθή θφιια ζε ιείν, 
επίπεδν, θαζαξφ θαη ζηεγλφ ππφζηξσκα. Ζ αξκνθφιιεζε ηνπ δαπέδνπ πξνβιέπεηαη κε ηε κέζνδν ηεο 
ζεξκηθήο ζπγθφιιεζεο κε εηδηθά εξγαιεία (θαη εηδηθφ ζεξκνθνιιεηηθφ θνξδφλη ζπγθφιιεζεο κε κέγηζην 
πιάηνο κεηαμχ ησλ δχν ζπγθνιινχκελσλ θχιισλ 3mm.  

Γηα ηε ζχλδεζε κε ηνπο ηνίρνπο πξνβιέπεηαη ηνπνζέηεζε εηδηθνχ ζνβαηεπί απφ θπζηθφ βηλχιην εηδηθήο 
δηαηνκήο.  
 

Αληηθαηάζηαζε πιαθηδίσλ Δπελδύζεσο Σνίρσλ 

Λφγσ ησλ πξνβιεκάησλ πγξαζίαο πνπ εκθαλίδνληαη ζην θηίξην ππάξρνπλ πξνβιήκαηα απνθφιιεζεο 

πιαθηδίσλ επίζηξσζεο ηνίρσλ ζε νξηζκέλνπο ρψξνπο ηνπ θηηξίνπ. Πξνβιέπεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ 

πιαθηδίσλ ζηνπο ρψξνπο φπνπ παξνπζηάδνληαη ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα ζε ζπλδπαζκφ κε ην βαζκφ 

επηζθεςηκφηεηαο-ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ρψξσλ απηψλ. Αξρηθά ζα γίλεη θαζαίξεζε (ρσξίο απαηηήζεηο γηα 

εμαγσγή αθέξαησλ ηεκαρίσλ) θαη αληηθαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ πιαθηδίσλ επίζηξσζεο ηνίρνπ θαη 

ελ ζπλερεία επελδχζεηο  κε πιαθίδηα επελδχζεηο  κε πιαθίδηα “GROUP 1”, δηαζηάζεσλ 20cmx20cm ζε 

ζπλνιηθή επηθάλεηα ~292.00 m
2
). Σα ρξψκαηα θαη ζρέδηα ησλ θεξακηθψλ πιαθηδίσλ ζα είλαη θαηάιιεια 

γηα λνζνθνκεηαθφ ρψξν. Πξνβιέπνληαη πεξηζψξηα (ζνβαηεπηά) απφ θεξακηθά πιαθίδηα νπνηνπδήπνηε 
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ηχπνπ δηαζηάζεσλ 7,5 x40 cm ή 7,5 x 30 cm ή 7,5x20 cm,  κνλφρξσκα ή έγρξσκα, κε αξκνχο 

πιάηνπο 2 mm. Ζ δφκεζε θαη ε αξκνιφγεζε, ζα γίλεη κε θαηάιιειε ηζηκεληνθνλία ή θφιια. 

Οη ρψξνη αληηθαηάζηαζεο ησλ πιαθηδίσλ έρνπλ σο αθνινχζσο: 

Τπφγεην (ζρέδην Α1): Θα γίλεη αληηθαηάζηαζε πιαθηδίσλ ζηνπο ρψξνπο  (Τ.3)- Λνπηξφ κε χςνο 

ηνπνζέηεζεο πιαθηδίσλ 2.20m θαη (Τ.4)- Μηθξνεπεκβάζεηο κε χςνο ηνπνζέηεζεο πιαθηδίσλ 3.4m ζην 

ζχλνιν δειαδή ηεο επηθάλεηαο ησλ πιεπξηθψλ ηνίρσλ ηνπ δσκαηίνπ.  

Ηζφγεην (ζρέδην Α3): Θα γίλεη αληηθαηάζηαζε πιαθηδίσλ ζηνπο ρψξνπο Τγηεηλήο-WC 

(0.15+0.16+0.17+0.18) ζηελ βνξεηνδπηηθή πιεπξά ηνπ θηηξίνπ κε χςνο αληηθαηάζηαζεο- 

επαλαηνπνζέηεζεο πιαθηδίσλ 2.2m. Ζ ζπλνιηθή επηθάλεηα αληηθαηάζηαζεο ησλ πιαθηδίσλ αλέξρεηαη ζε 

~86m
2
.   

2
oο

 φξνθνο (ζρέδην Α5):  Θα γίλεη αληηθαηάζηαζε πιαθηδίσλ ζην ρψξν ηεο Κνπδίλαο ζε ζπλνιηθή επηθάλεηα 

~18m
2
. 

Σα ρξψκαηα- ζρέδηα ησλ λέσλ πιαθηδίσλ ζα είλαη αληίζηνηρα ησλ πθηζηάκελσλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε 

ζπκβαηά κε ηνπο ππφινηπνπο ρψξνπο ηνπ θηηξίνπ θαη ηε θχζε ηνπ σο λνζνθνκεηαθφο ρψξνο. 

 

2. Παξαδνρέο κειέηεο 

Α. ΠΑΡΑΓΟΥΔ  ΥΔΓΗΑΜΟΤ 

Οη παξαδνρέο ζρεδηαζκνχ αλαθέξνληαη ζηα επί κέξνπο αληηθείκελα ηεο ελφηεηαο 1 (Σερληθή 

Πεξηγξαθή Δξγαζηψλ) θαη ελ γέλεη είλαη απηέο ησλ εγθξηκέλσλ κειεηψλ. Καηά ηελ θαηαζθεπή ζα 

αθνινπζεζνχλ νη Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΦΔΚ 2221 / 30-07-2012). 

Β. ΤΛΗΚΑ 
 

α/α Πεξηγξαθή Μνλάδα Πνζόηεηα 

Β.1 Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε ηζηκεληνθνλίακα.  m
2
 80.00 

Β.2 Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε καξκαξνθνλίακα. m
2
 22.00 

Β.3 Κεξακίδηα (επηθεξάκσζεο) ξσκατθνχ ηχπνπ.  m
2
 340.00 

Β.4 Γαιβαληζκέλε ιακαξίλα πάρνπο 1,00 mm. m
2
 6.00 

Β.5 
Καηαθφξπθε νξζνγσληθή πδξνξξνή θιεηζηήο δηαηνκήο 
πάρνπο 1mm. 

κ.κ. 75.00 

Β.6 
Οξηδφληηα νξζνγσληθή πδξνξξνή απφ γαιβαληζκέλε 
ιακαξίλα πάρνπο 1.5mm 

m
2
 38.00 

Β.7 
Κεξακηθά πιαθίδηα επελδχζεσο ηνίρσλ GROUP 1, 
δηαζηάζεσλ 20x20 cm. 

m
2
 186.00 

Β.8 Πεξηζψξηα (ζνβαηεπηά) απφ θεξακηθά πιαθίδηα. κ.κ. 73.00 

Β.9 
Σάπεηαο απφ νκνηνγελέο ρισξηνχρν πνιπβηλχιην (PVC) 
θαηάιιεινο γηα λνζνθνκεηαθφ ρψξν. 

m
2
 45.00 

Β.10 Πιαζηηθφ βηλπιηθφ ζνβαηεπί εηδηθήο δηαηνκήο. κ.κ. 40.00 

Β.11 Σεγίδσζε απφ μπιεία πξηζηή m
3
 7.00 

Β.12 Μηζφηαβιεο ζαληδψκαηνο ζηέγεο πάρνπο 1,8 cm m
2
 340.00 

Β.13 
Ταιφζπξεο Αινπκηλίνπ αλνηγφκελεο, κνλφθπιιεο απφ 
ειεθηξνζηαηηθά βακκέλν αινπκίλην.  

m
2
 2.50 

Β.14 
Ταιφζπξεο Αινπκηλίνπ αλνηγφκελεο, δίθπιιεο απφ 
ειεθηξνζηαηηθά βακκέλν αινπκίλην.  

m
2
 7.00 

Β.15 
Ταινζηάζηα Αινπκηλίνπ κεκνλσκέλα κνλφθπιια 
αλνηγφκελα πεξί θαηαθφξπθν ή νξηδφληην άμνλα. 

m
2
 12.00 

Β.16 
Ταινζηάζηα Αινπκηλίνπ κεκνλσκέλα δίθπιια αλνηγφκελα 
πεξί θαηαθφξπθν ή νξηδφληην άμνλα. 

m
2
 89.00 
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Β.17 
πζηήκαηα ζπλερνχο παινπεηάζκαηνο φςεσλ θηηξίνπ απφ 
αινπκίλην κε εκθαλή δηαηνκή αινπκηλίνπ. 

m
2
 19.00 

Β.18 Κηλεηέο ζίηεο αεξηζκνχ m
2
 101.00 

Β.19 Παληδνχξηα αινπκηλίνπ αλνηγφκελα θαη θάζεο απηψλ. m
2
 75.00 

Β.20 Μεραληζκφο απιφο επαλαθνξάο ζχξαο. ηεκ. 5 

Β.21 
Υεηξνιαβέο ζπξψλ ζηξεπηέο Δπξσπατθήο πξνέιεπζεο 
απφ ζσιήλα λαχισλ έγρξσκν.   

ηεκ. 5 

Β.22 Κιεηδαξηά αζθαιείαο ζπξψλ, ρσλεπηή. ηεκ. 3 

Β.23 Γηπινί παινπίλαθεο ζπλνιηθνχ πάρνπο 22 mm m
2
 110.00 

Β.24 
Αλαθαίληζε ρξσκαηηζκψλ εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ κε 
ρξήζε ρξσκάησλ, αθξπιηθήο ζηπξεληναθξπιηθήο- 
αθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο. 

m
2
 2700.00 

Β.25 Μπθεηνθηφλεο επαιείςεηο μπιίλσλ επηθαλεηψλ. m
2
 340.00 

Β.26 Λεπηή ειαζηνκεξή πδξαηκνπεξαηή κεκβξάλε ζηεγάλσζεο. m
2
 340.00 

Β.27 
Αθξψδε εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε  ζεξκνκφλσζεο πάρνπο 
50 mm. 

m
2
 340.00 

 
 
 
 

3. “Ωο θαηαζθεπάζζε” ζρέδηα ηνπ έξγνπ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

 

(Δπηζπλάπηνληαη ζε παξάξηεκα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο) 

 

Κ.Τ. Λεσληδίνπ 

 

Α1. Γεληθά 

Οη εξγαζίεο θαη Δθζπγρξνληζκνχ θαη Αλαβάζκηζεο ηνπ Κέληξνπ Τγείαο Λεσληδίνπ έρνπλ ζπλνπηηθά σο 

αθνινχζσο: 

Διαηνρξσκαηηζκνί εμσηεξηθψλ θνπθσκάησλ Κ.Τ.: ε φια ηα εμσηεξηθά θνπθψκαηα ηνπ Κέληξνπ Τγείαο 

(δεθαέμη (16) εμψζπξεο θαη εμήληα πέληε (65) παξάζπξα) ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ εξγαζίεο 

επαλαρξσκαηηζκνχ ησλ μχιηλσλ επηθαλεηψλ κε αθαίξεζε ησλ παιαηψλ ρξσκάησλ θαη ρξσκαηηζκφ κε 

θαηάιιεια γηα μχιηλεο επηθάλεηεο ρξψκαηα. 

Δζσηεξηθνί ρξσκαηηζκνί: Πξνβιέπεηαη αλαθαίληζε ησλ ρξσκαηηζκψλ ζηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο 

ηζνγείνπ θαη νξφθνπ (ηνηρνπνηίεο θαη νξνθέο) κε ρξψκαηα αθξπιηθήο ζηπξεληναθξπιηθήο- αθξπιηθήο ή 

πνιπβηλπιηθήο βάζεσο ζε ζπλνιηθή επηθάλεηα 5400m
2
. 

Δπηζθεπή- αλαθαίληζε ρψξσλ πγηεηλήο WC: Πξνβιέπεηαη απνμήισζε πιαθηδίσλ επελδχζεσλ ηνίρνπ 

θαη δαπέδνπ ζε είθνζη δχν (22) ρψξνπο πγηεηλήο ηνπ Κέληξνπ Τγείαο (12 ζην ηζφγεην θαη 10 ζηνλ 

φξνθν) θαη αληηθαηάζηαζε ηνπο κε λέα θεξακηθά πιαθίδηα δηαζηάζεσλ 20cmx20cm.  

ε έληεθα (11) ρψξνπο πγηεηλήο ηνπ Κ.Τ. πξνβιέπεηαη παξάιιεια απνμήισζε ησλ πθηζηάκελσλ εηδψλ 

πγηεηλήο (ιεθάλεο απνρσξεηεξίνπ, δνρεία πιχζεσο, ληπηήξεο, ιεθάλεο ληνπο, θ.α.) θαη αληηθαηάζηαζή 

ηνπο κε λέα ζχγρξνλα είδε πγηεηλήο θαηάιιεια γηα λνζνθνκεηαθφ ρψξν.  

Ζιεθηξνινγηθέο Δξγαζίεο- Αληηθαηάζηαζε Φσηηζηηθψλ σκάησλ: Πξνβιέπεηαη απνμήισζε ησλ 

παιαηψλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θαη αληηθαηάζηαζή ηνπο κε λέα ζψκαηα θζνξηζκνχ κε ειεθηξνληθφ 

ballast, θαηάιιεια γηα εζσηεξηθνχο ρψξνπο, νξνθήο ή αλαξηεκέλα κε κία έσο ηέζζεξηο ιπρλίεο θαηά 

πεξίπησζε. Θα ηνπνζεηεζνχλ επίζεο θσηηζηηθά ζψκαηα κίαο ιπρλίαο ζηνπο εμσηεξηθνχο 

ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο.  

Α2. Αλαιπηηθή Σερληθή Πεξηγξαθή 
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Αλαιπηηθφηεξα θαη αλά θαηεγνξία νη εξγαζίεο πνπ πξνβιέπεηαη λα γίλνπλ ζην Κέληξν Τγείαο Λεσληδίνπ 

πεξηιακβάλνπλ: 

Αλαθαίληζε ρξσκαηηζκώλ εμσηεξηθώλ θνπθσκάησλ 

Σα πθηζηάκελα μχιηλα εμσηεξηθά θνπθψκαηα ηνπ θηηξίνπ (εμψζπξεο, παξάζπξα) είλαη ελ γέλεη ζε θαιή 

θαηάζηαζε εμαζθαιίδνληαο ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθέο ζπλζήθεο ζεξκνκφλσζεο. Λφγσ παιαηφηεηαο θαη 

ρξήζεο έρνπλ ππνζηεί θνξά νη ρξσκαηηζκνί ησλ θνπθσκάησλ θαη απαηηείηαη επαλαρξσκαηηζκφο ηνπο 

ζην ίδην ρξψκα.  

Οη εξγαζίεο επαλαρξσκαηηζκνχ αθνξνχλ δεθαέμη εμψζπξεο (8 ζε ηζφγεην θαη 8 ζηνλ φξνθν) θαη εμήληα 

πέληε παξάζπξα (31 ζην ηζφγεην θαη 35 ζηνλ φξνθν ηνπ θηηξίνπ) 

ε πξψηε θάζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί αθαίξεζε ησλ παιαηψλ ρξσκάησλ ησλ ειαηνρξσκαηηζκέλσλ 

επηθαλεηψλ ησλ θνπθσκάησλ. Ζ αθαίξεζε ζα γίλεη κε θαχζε ησλ παιαηψλ ρξσκάησλ κε θακηλέηην θαη 

απφμεζή ηνπο κε ζπάηνπια. Ζ εξγαζία πξέπεη λα γίλεη κε ηδηαίηεξε επηκέιεηα ιακβάλνληαο κέηξα 

ππξαζθάιεηαο κε δεδνκέλν φηη ε εξγαζία αθνξά λνζνθνκεηαθφ ρψξν.  

Αθνινχζσο ηνπ θαζαξηζκνχ ησλ παιαηψλ ρξσκάησλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ειαηνρξσκαηηζκφο ησλ 

μχιηλσλ επηθαλεηψλ κε ρξψκαηα αιθπδηθψλ ή αθξπιηθψλ ξεηηλψλ. 

Σα θνπθψκαηα ηνπ Κέληξνπ Τγείαο ζηα νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί αθαίξεζε ησλ παιαηψλ ρξσκάησλ 

θαη επαλαρξσκαηηζκφο παξνπζηάδνληαη ζηα ζρέδηα Α2 θαη Α4 ηεο κειέηεο θαη ζπλνπηηθά αθνινχζσο:  
 

 

 

Δζσηεξηθνί ρξσκαηηζκνί 

ηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο ηνπ Κ.Τ. Λεσληδίνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί αλαθαίληζε ησλ ρξσκαηηζκψλ ζην 

ζχλνιν ησλ δσκαηίσλ κε ρξψκαηα πδαηηθήο δηαζπνξάο αθξπιηθήο ή ζηπξελην-αθξηιηθήο βάζεσο 

θαηάιιεια γηα εζσηεξηθνχο ρψξνπο. Πξηλ ηηο εξγαζίεο αλαθαίληζεο ησλ ρξσκαηηζκψλ ζα πξνεγεζεί 

θαηάιιειε πξνεηνηκαζία απφμεζεο ησλ παιαηψλ ρξσκάησλ θαη πξνεηνηκαζίαο ησλ επηθαλεηψλ γηα 

ηνπο λένπο ρξσκαηηζκνχο. Οη εζσηεξηθνί ρξσκαηηζκνί πεξηιακβάλνπλ δχν ζηξψζεηο αιθπδηθήο ή 

αθξπιηθήο «ξηπνιίλεο λεξνχ» ζαηηλέ θαηά ΔΝ 71 θαη θαηάιιειν ππφζηξσκα. Ζ “ξηπνιίλε λεξνχ” ζα 

έρεη παξαζηηνθηφλεο θαη ππναιιεξγηθέο ηδηφηεηεο. Οη επηθάλεηεο αλαθαίληζεο ησλ ρξσκαηηζκψλ  ζε δχν 

πιήξεηο δηαζηξψζεηο ζηνπο εζσηεξηθνχο ηνίρνπο θαη ζηηο νξνθέο ησλ δσκαηίσλ ηνπ Κ.Τ. 

παξνπζηάδνληαη ζηα ζρέδηα Α2 θαη Α4 ηεο κειέηεο θαη ζπλνπηηθά ζηνπο αθφινπζνπο πίλαθεο.  

 

 

 

Γηαζηάζεηο εμσηεξηθώλ ζπξώλ ηζνγείνπ 
Κ.Τ. πξνο επαλαρξσκαηηζκό 
(ρέδην κειέηεο Α2, ζύλνιν 8) 

Γηαζηάζεηο εμσηεξηθώλ ζπξώλ νξόθνπ Κ.Τ. 
πξνο επαλαρξσκαηηζκό 

(ρέδην κειέηεο Α4, ζύλνιν 8) 

Δμψζπξα Θ1 (1ηεκάρην): 1*(1.30*2.65) Δμψζπξα Θ1 (1ηεκάρην): 1*(1.30*2.65) 

Δμψζπξεο Θ2 (2ηεκάρηα): 2*(3.20*2.65) Δμψζπξεο Θ2 (2ηεκάρηα): 2*(1.50*2.65) 

Δμψζπξεο Θ3  (4ηεκάρηα): 4*(0.90*2.25) Δμψζπξεο Θ3 (5ηεκάρηα): 5*(1.20*2.65) 

Δμψζπξα Θ4  (1ηεκάρην): 1*(1.50*2.25)  

Γηαζηάζεηο εμσηεξηθώλ παξαζύξσλ 
ηζνγείνπ Κ.Τ. πξνο επαλαρξσκαηηζκό 

(ρέδην κειέηεο Α2, ζύλνιν 31) 

Γηαζηάζεηο εμσηεξηθώλ παξαζύξσλ 
νξόθνπ Κ.Τ. πξνο επαλαρξσκαηηζκό 

(ρέδην κειέηεο Α4, ζύλνιν 34) 

Παξάζπξα Π1  (1ηεκάρην): 1*(0.60*0.55) Παξάζπξα Π1 (25 ηεκάρηα): 25*(0.90*1.50) 

Παξάζπξα Π2  (5 ηεκάρηα): 5*(1.80*0.55) Παξάζπξα Π2  (2 ηεκάρηα): 2*(0.60*1.50) 

Παξάζπξα Π3  (12 ηεκάρηα): 12*(0.90*1.50) Παξάζπξα Π3  (7 ηεκάρηα): 7*(0.60*1.10) 

Παξάζπξα Π4  (5 ηεκάρηα): 5*(0.60*1.10) 

 

Παξάζπξα Π5  (4 ηεκάρηα): 4*(2.10*0.55) 

Παξάζπξα Π6  (4 ηεκάρηα): 4*(0.90*0.55) 
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α) Δπαλαρξσκαηηζκνί εζσηεξηθώλ ηνίρσλ ηζνγείνπ (ζρέδην κειέηεο Α2) 

Υψξνο (0.1): 49.30m
2
 Υψξνο (0.17): 21.62m

2
 Υψξνο (0.29): 48.34m

2
 

Υψξνο (0.2): 41.02m
2
 Υψξνο (0.18): 36.57m

2
 Υψξνο (0.30): 79.82m

2
 

Υψξνο (0.3): 32.44m
2
 Υψξνο (0.20): 35.93m

2
 Υψξνο (0.31): 75.84m

2
 

Υψξνο (0.4): 59.78m
2
 Υψξνο (0.21): 35.93m

2
 Υψξνο (0.32): 34.66m

2
 

Υψξνο (0.5): 39.11m
2
 Υψξνο (0.22): 55.33m

2
 Υψξνο (0.33): 32.44m

2
 

Υψξνο (0.6): 38.80m
2
 Υψξνο (0.23): 24.17m

2
 Υψξνο (0.35): 58.83m

2
 

Υψξνο (0.7): 56.29m
2
 Υψξνο (0.24): 23.53m

2
 Υψξνο (0.36): 60.42m

2
 

Υψξνο (0.9): 77.91m
2
 

Υψξνο (0.24, δηάδξνκνο): 
175.54m

2
 Υψξνο (0.37): 62.65m

2
 

Υψξνο (0.11): 56.29m
2
 Υψξνο (0.25): 73.46m

2
 Υψξνο (0.41): 45.79m

2
 

Υψξνο (0.13): 56.29m
2
 Υψξνο (0.26):62.96m

2
 Υψξνο (0.42): 43.25m

2
 

Υψξνο (0.14): 66.46m
2
 Υψξνο (0.27): 26.72m

2
 Υψξνο (0.43):92.54m

2
 

Υψξνο (0.16): 36.57m
2
 Υψξνο (0.28): 26.08m

2
 Κιηκαθνζηάζην:21.53m

2
 

ύλνιν: 1864.21m
2
 

 

 

β) Δπαλαρξσκαζηηζκνί νξνθήο ηζνγείνπ (ζρέδην κειέηεο Α2) 

Υψξνο (0.1): 14.84m
2
 Υψξνο (0.15): 25.89m

2
 Υψξνο (0.28): 4.62m

2
 

Υψξνο (0.2): 10.35m
2
 Υψξνο (0.16): 5.94m

2
 Υψξνο (0.29): 14.35m

2
 

Υψξνο (0.3): 5.60m
2
 Υψξνο (0.17): 2.73m

2
 Υψξνο (0.30): 29.18m

2
 

Υψξνο (0.4): 20.65m
2
 Υψξνο (0.18): 5.94m

2
 Υψξνο (0.31): 25.07m

2
 

Υψξνο (0.5): 9.32m
2
 Υψξνο (0.19): 25.89m

2
 Υψξνο (0.32): 7.39m

2
 

Υψξνο (0.6): 9.14m
2
 Υψξνο (0.20): 7.65m

2
 Υψξνο (0.33): 6.38m

2
 

Υψξνο (0.7): 14.86m
2
 Υψξνο (0.21): 7.65m

2
 Υψξνο (0.34): 22.87m

2
 

Υψξνο (0.8): 9.32m
2
 Υψξνο (0.22): 16.82m

2
 Υψξνο (0.35): 14.77m

2
 

Υψξνο (0.9): 16.12m
2
 Υψξνο (0.23): 3.60m

2
 Υψξνο (0.36): 22.36m

2
 

Υψξνο (0.10): 9.32m
2
 Υψξνο (0.24): 3.42m

2
 Υψξνο (0.37): 12.06m

2
 

Υψξνο (0.11): 14.86m
2
 Υψξνο (0.24, δηάδξνκνο): 46.77m

2
 Υψξνη (0.38)+(0.39)+(0.40): 74.30m

2
 

Υψξνο (0.12): 9.70m
2
 Υψξνο (0.25):29.14m

2
 Υψξνο (0.41): 11.95m

2
 

Υψξνο (0.13): 14.86m
3
 Υψξνο (0.26): 19.20m

2
 Υψξνο (0.42):10.92m

2
 

Υψξνο (0.14): 24.15m
2
 Υψξνο (0.27): 4.40m

2
 Υψξνο (0.43): 37.52m

2
 

ύλνιν: 681.87m
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

γ) Δπαλαρξσκαηηζκνί εζσηεξηθώλ ηνίρσλ νξόθνπ ηνπ θηηξίνπ (ζρέδην κειέηεο Α4) 

Υψξνο (1.1): 62.31m
2
 Υψξνο (1.16): 63.65m

2
 Υψξνο (1.36): 52.60m

2
 

Υψξνο (1.2): 58.96m
2
 Υψξνο (1.17): 63.65m

2
 Υψξνο (1.37): 110.18m

2
 

Υψξνο (1.3): 42.55m
2
 Υψξνο (1.18): 63.65m

2
 Υψξνο (1.38): 83.08m

2
 

Υψξνο (1.4): 24.12m
2
 Υψξνο (1.19): 63.65m

2
 Υψξνο (1.39): 44.56m

2
 

Υψξνο (1.5): 56.62m
2
 Υψξνο (124): 46.06m

2
 Υψξνο (1.40): 20.44m

2
 

Υψξνο (1.6): 47.57m
2
 Υψξνο (1.25): 27.47m

2
 Υψξνο (1.41): 30.15m

2
 

Υψξνο (1.7): 65.66m
2
 Υψξνο (1.26): 26.13m

2
 Υψξνο (1.42): 51.92m

2
 

Υψξνο (1.8): 21.78m
2
 Υψξνο (1.28): 44.22m

2
 Υψξνο (1.43): 213.40m

2
 

Υψξνο (1.9): 47.57m
2
 Υψξνο (1.29): 26.13m

2
 Υψξνο (1.44): 18.09m

2
 

Υψξνο (1.11): 20.77m
2
 Υψξνο (1.31): 38.19m

2
 Υψξνο (1.46): 30.15m

2
 

Υψξνο (1.12): 46.23m
2
 Υψξνο (1.32): 41.87m

2
 Υψξνο (1.47): 60.63m

2
 

Υψξνο (1.13): 113.23m
2
 Υψξνο (1.33): 115.24m

2
 Κιηκαθνζηάζην: 15.00m

2
 

Υψξνο (1.15): 62.31m
2
 Υψξνο (1.34): 66.67m

2
 ύλνιν: 2086.46m

2   
 

δ) Δπαλαρξσκαηηζκνί νξνθήο ζηνλ όξνθν ηνπ θηηξίνπ (ζρέδην κειέηεο Α4) 

Υψξνο (0.1): 14.84m
2
 Υψξνο (0.15): 25.89m

2
 Υψξνο (0.28): 4.62m

2
 

Υψξνο (0.2): 10.35m
2
 Υψξνο (0.16): 5.94m

2
 Υψξνο (0.29): 14.35m

2
 

Υψξνο (0.3): 5.60m
2
 Υψξνο (0.17): 2.73m

2
 Υψξνο (0.30): 29.18m

2
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Ζ ζπλνιηθή επηθάλεηα αλαθαηλίζεσλ ρξσκαηηζκψλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ αλέξρεηαη ζε ~5380m
2
. 

Αλαθαίληζε- Δπηζθεπή ρώξσλ Τγηεηλήο 

ην Κέληξν Τγείαο Λεσληδίνπ ππάξρνπλ ζπλνιηθά 15 ρψξνη πγηεηλήο επηά (7) ζην ηζφγεην (ρψξνη 0.8, 

0.10, 0.12, 0.15, 0.19, 0.34, (0.38)+(0.39)+(0.40)), θαη νθηψ (8) ζηνλ φξνθν (ρψξνη 1.10, 1.20, 1.21, 

1.22, 1.23, 1.27, 1.30, 1.45) . Οη εξγαζίεο αλαθαίληζεο ζηνπο ρψξνπο πγηεηλήο πεξηιακβάλνπλ ηελ 

αληηθαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ πιαθηδίσλ δαπέδνπ θαη ηνίρσλ ζην ζχλνιν ησλ παξαπάλσ ρψξσλ 

φπσο επίζεο θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ εηδψλ πγηεηλήο ζε θάπνηνπο απφ ηνπ ρψξνπο απηνχο.  

 Αληηθαηάζηαζε πιαθηδίσλ 

ε φινπο ρψξνπο πγηεηλήο ηνπ ηζνγείνπ 0.8, 0.10, 0.12, 0.15, 0.19, 0.34, (0.38)+(0.39)+(0.40)) θαη 1.10, 

1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.27, 1.30, 1.45 ηνπ νξφθνπ ζα γίλεη θαζαίξεζε (ρσξίο απαηηήζεηο γηα εμαγσγή 

αθέξαησλ ηεκαρίσλ) κε ην θνλίακα ζηξψζεσο απηψλ θαη αληηθαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ θαπιαθηδίσλ 

επέλδπζεο δαπέδνπ θαη επίζηξσζεο ηνίρνπ. ην δάπεδν ησλ ρψξσλ (~93m
2
 ζπλνιηθά) ζα 

ηνπνζεηεζνχλ θεξακηθά πιαθίδηα 1
εο 

πνηφηεηαο αλπάισηα, έγρξσκα, πδαηναπνξξνθεηηθνηεηαο έσο 

0,5%, αληνρήο ζε απφηξηςε "GROUP 4”, δηαζηάζεσλ 20cmx20cm ελψ ζηνπο ηνίρνπο θαη ζε χςνο 

2,0m πξνβιέπνληαη επελδχζεηο κε πιαθίδηα εθπαισκέλα, ρξσκαηηζηά, αληνρήο ζε απφηξηςε “GROUP 

1”, δηαζηάζεσλ 20cmx20cm ζε ζπλνιηθή επηθάλεηα ~460m
2
. Οη εξγαζίεο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηελ 

ζρεηηθή ΔΣΔΠ. Σν ρξψκα θαη ην ζρέδην εθαξκνγήο ησλ πιαθηδίσλ πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν γηα 

λνζνθνκεηαθφ ρψξν.  

Οη επηθάλεηεο ηνπνζέηεζεο λέσλ θεξακηθψλ πιαθηδίσλ παξνπζηάδνληαη ζηα ζρέδηα Α1 θαη Α3 ηεο 

κειέηεο θαη ζπλνπηηθά αθνινχζσο:  

α)   Αληηθαηάζηαζε πιαθηδίσλ δαπέδνπ ζηνπο 
ρώξνπο πγηεηλήο (WC) ηνπ ηζνγείνπ (ζρέδην Α1) 

β)  Αληηθαηάζηαζε πιαθηδίσλ δαπέδνπ 
ζηνπο ρώξνπο πγηεηλήο (WC) ηνπ νξόθνπ 
(ζρέδην Α3)  

Υψξνο (0.8): 2.24m
2
 Υψξνο (1.10): 2.38m

2
 

Υψξνο (0.10): 2.24m
2
 Υψξνο (1.20): 2.44m

2
 

Υψξνο (0.12): 2.38m
2
 Υψξνο (1.21): 9.75m

2
 

Υψξνο (0.15): 7.48m
2
 Υψξνο (1.22): 11.22m

2
 

Υψξνο (0.19): 7.48m
2
 Υψξνο (1.23): 6.31m

2
 

Υψξνο (0.34): 5.76m
2
 Υψξνο (1.27): 2.52m

2
 

Υψξνη (0.38)+(0.39)+(0.40): 19.78m
2
 Υψξνο (1.30): 2.24m

2
 

 
Υψξνο (1.35): 6.48m

2
 

 
Υψξνο (1.45): 1.62m

2
 

ύλνιν: 47.36m
2
 ύλνιν: 44.96m

2
 

ύλνιν επηζηξώζεσλ δαπέδνπ κε θεξακηθά πιαθίδηα 20cmx20cm: 92.32 m
2
 

 

 

Υψξνο (0.4): 20.65m
2
 Υψξνο (0.18): 5.94m

2
 Υψξνο (0.31): 25.07m

2
 

Υψξνο (0.5): 9.32m
2
 Υψξνο (0.19): 25.89m

2
 Υψξνο (0.32): 7.39m

2
 

Υψξνο (0.6): 9.14m
2
 Υψξνο (0.20): 7.65m

2
 Υψξνο (0.33): 6.38m

2
 

Υψξνο (0.7): 14.86m
2
 Υψξνο (0.21): 7.65m

2
 Υψξνο (0.34): 22.87m

2
 

Υψξνο (0.8): 9.32m
2
 Υψξνο (0.22): 16.82m

2
 Υψξνο (0.35): 14.77m

2
 

Υψξνο (0.9): 16.12m
2
 Υψξνο (0.23): 3.60m

2
 Υψξνο (0.36): 22.36m

2
 

Υψξνο (0.10): 9.32m
2
 Υψξνο (0.24): 3.42m

2
 Υψξνο (0.37): 12.06m

2
 

Υψξνο (0.11): 14.86m
2
 Υψξνο (0.24, δηάδξνκνο): 46.77m

2
 Υψξνο (0.38)+(0.39)+(0.40): 74.30m

2
 

Υψξνο (0.12): 9.70m
2
 Υψξνο (0.25): 29.14m

2
 Υψξνο (0.41): 11.95m

2
 

Υψξνο (0.13): 14.86m
3
 Υψξνο (0.26): 19.20m

2
 Υψξνο (0.42): 10.92m

2
 

Υψξνο (0.14): 24.15m
2
 Υψξνο (0.27): 4.40m

2
 Υψξνο (0.43): 37.52m

2
 

ύλνιν: 742.76m
2
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α) Αληηθαηάζηαζε πιαθηδίσλ ηνίρνπ ζηνπο ρώξνπο  
πγηεηλήο (WC) ηνπ ηζνγείνπ (ζρέδην Α1) 

β) Αληηθαηάζηαζε πιαθηδίσλ ηνίρνπ ζηνπο 
ρώξνπο πγηεηλήο (WC) ηνπ νξόθνπ 
(ζρέδην Α3)  

Υψξνο (0.8): 12.00m
2
 Υψξνο (1.10): 12.40m

2
 

Υψξνο (0.10): 12.00m
2
 Υψξνο (1.20): 12.80m

2
 

Υψξνο (0.12): 12.40m
2
 Υψξνο (1.21): 54.80m

2
 

Υψξνο (0.15): 31.20m
2
 Υψξνο (1.22): 53.80m

2
 

Υψξνο (0.19): 31.20m
2
 Υψξνο (1.23): 21.00m

2
 

Υψξνο (0.34): 29.00m
2
 Υψξνο (1.27): 12.80m

2
 

Υψξνη (0.38)+(0.39)+(0.40): 92.40m
2
 Υψξνο (1.30): 12.00m

2
 

 
Υψξνο (1.35): 36.20m

2
 

 
Υψξνο (1.45): 22.00m

2
 

ύλνιν: 220.20m
2
 ύλνιν: 237.80m

2
 

ύλνιν επελδύζεσλ  ηνίρνπ κε θεξακηθά πιαθίδηα 20cmx20cm: 460.00 m
2
 

 

 Αληηθαηάζηαζε πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εηδψλ πγηεηλήο ζε WC 

Αληηθαηάζηαζε πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

Λφγσ ηεο αλαβάζκηζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηνπο ρψξνπο πγηεηλήο ηνπ Κέληξνπ Τγείαο απαηηείηαη 

απνθαηάζηαζε ησλ παξνρψλ πδξνδφηεζεο ηνπο κε ηνπνζέηεζε ραιθνζσιήλσλ Φ15mm κε πάρνο 

ηνηρψκαηνο 0.75mm (~135m) θαη Φ20mm κε πάρνο ηνηρψκαηνο 0.80mm (~85m). Γηα ηε ζεξκνκφλσζε 

ησλ ραιθνζσιήλσλ πξνβιέπεηαη ηνπνζέηεζε αθξψδνπο πιαζηηθνχ πιηθνχ ηχπνπ Armaflex κε 

εξγαζία ζηεγαλνπνίεζεο. 

Αληηθαηάζηαζε εηδψλ πγηεηλήο 

Αξρηθά ζα πξαγκαηνπνηεζεί απνμήισζε ησλ πθηζηάκελσλ εηδψλ πγηεηλήο (ληπηήξεο, ιεθάλεο 

απνρσξεηεξίνπ, δνρεία πιχζεσο, ιεθάλεο ληνπο, θ.ι.π.) ζηνπο 11 ρψξνπο WC δειαδή ζηνπο ρψξνπο 

0.8, 0.10, 0.12, 0.15, 0.19, 0.34, 0.39 (δηπιφ Γπλαηθψλ), 0.40 (δηπιφ Αλδξψλ) θαη 1.45. 

Πξνβιέπεηαη απνμήισζε ησλ πθηζηάκελσλ πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηνπο ρψξνπο πγηεηλήο, 

απνκφλσζε ησλ δηθηχσλ, πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ζχλδεζε κε ηα λέα είδε πγηεηλήο, θαη απνκάθξπλζε 

ησλ άρξεζησλ πιηθψλ ζηνπο ρψξνπο θφξησζεο.  

Σα λέα είδε πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηνπο έληεθα  ρψξνπο πγηεηλήο πεξηιακβάλνπλ: 

 Λεθάλε απνρσξεηεξίνπ απφ πνξζειάλε "Δπξσπατθνχ ηχπνπ (θαζήκελνπ)" κε δνρείν πιχζεσο 

ρακειήο πηέζεσο θαη ηα εμαξηήκαηά ηνπ θαζψο θαη πιαζηηθφ θάζηζκα ιεθάλεο ιεπθνχ ρξψκαηνο.  

 Δπίηνηρε πιήξσο επηρξσκησκέλε ζήθε θαη βνπξηζάθη θαζαξηζκνχ ιεθάλεο.  

 Νηπηήξα πνξζειάλεο δηαζηάζεσλ 40x50cm, κε ζηήιε, κε βαιβίδα ρξσκέ (ζηαγγηζηήξα), πψκα κε 

άιπζν θαη ζηθψλη ρξσκέ Φ 1 1/4 ins  

 Οξεηράιθηλν επηρξσκησκέλν αλακηθηήξα (κπαηαξία) ζεξκνχ-ςπρξνχ χδαηνο ν νπνίνο 

ηνπνζεηείηαη επί ηνπ ληπηήξα 

 Οξεηράιθηλεο βαιβίδεο δηαθνπήο (δηαθφπηεο) ζεξκνχ- ςπρξνχ χδαηνο (Γχν αλά αλακηθηήξα).  

 Καζξέπηε ηνίρνπ πάρνπο 4mm κπηδνπηέ δηαζηάζεσλ 42x60cm ζε θάζε ληπηήξα ζηεξενχκελνπ κε 

2 ή 4 θνριίεο. 

 Δηαδέξα ληπηήξα πνξζειάλεο κήθνπο 50cm. 

 Γηπιφ εληνηρηζκέλν άγγηζηξν (γάληδν) αλαξηήζεσο απφ πνξζειάλε. 

Πιήξε απιή επηρξσκησκέλε ραξηνζήθε.  

 Πιαζηηθφ ζηθψλη δαπέδνπ κε ζράξα νξεηράιθηλε Φ10mm. 

Δπηπιένλ ζηνπο έμη ρψξνπο 0.8, 0.10, 0.12, 0.15, 0.19, 0.34 φπνπ ππάξρεη ληνπο πξνβιέπεηαη 

ηνπνζέηεζε:  

 Λεθάλεο θαηαηνληζηήξα κε βαιβίδα απφ παιψδε πνξζειάλε ζθάθεο ιεθάλεο πεξίπνπ 

70cmx70cm.  
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 Οξεηράιθηλνπ, επηρξσκησκέλνπ Αλακηθηήξα (κπαηαξίαο) ζεξκνχ-ςπρξνχ χδαηνο ιεθάλεο 

θαηαηνληζηήξα δηακέηξνπ 1/2ins, κε θηλεηφ θαηαηνληζηήξα ζε θάζε ληνπο.  

 απσλνζπνγγνζήθεο απφ πνξζειάλε, δηαζηάζεσλ 30x15cm κε ρεηξνιαβή. 

Ζιεθηξνινγηθέο Δξγαζίεο- Αληηθαηάζηαζε Φσηηζηηθώλ σκάησλ  

ην πιαίζην ησλ εξγαζηψλ Δθζπγρξνληζκνχ θαη αλαβάζκηζεο ηνπ Κ.Τ. Λεσληδίνπ πεξηιακβάλνληαη θαη 

εξγαζίεο ειεθηξνινγηθψλ πνπ  αθνξνχλ ηελ απνμήισζε ησλ πθηζηακέλσλ πεπαιαησκέλσλ 

θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θαη ηελ ηνπνζέηεζε λέσλ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα αξρηθά ζα πξαγκαηνπνηεζεί απνμήισζε ησλ παιηψλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ (~230 

ηεκάρηα). Θα πξαγκαηνπνηεζνχλ εξγαζίεο αλεχξεζεο ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ, απνκφλσζεο θαη 

ζέζεσο εθηφο ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ, επαλαθνξάο θαη παξάδνζεο ζε πιήξε ιεηηνπξγία 

ηνπ ελαπνκείλαληνο ειεθηξνινγηθνχ δηθηχνπ. Σα θσηηζηηθά ζψκαηα πνπ ζα απνμεισζνχλ καδί κε ηηο 

ιπρλίεο ζα κεηαθεξζνχλ θαη ζα απνζεθεπηνχλ ζε ρψξν εληφο ηνπ Κέληξνπ Τγείαο. Σα λέα θσηηζηηθά 

ζψκαηα νξνθήο πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζα είλαη θαηάιιεια γηα εζσηεξηθφ ρψξν, πεξηιακβάλνπλ: 

• Φσηηζηηθφ ζψκα LED (panel) νξνθήο, εζσηεξηθψλ ρψξσλ, επίκεθεο, δηαζηάζεσλ 120x20cm, 

IP 20. Θα ηνπνζεηεζνχλ ζπλνιηθά 150 ζψκαηα.  

• Φσηηζηηθφ ζψκα LED (panel) νξνθήο, εζσηεξηθψλ ρψξσλ, ηεηξάγσλν, δηαζηάζεσλ 60x60cm, 

IP 20. Θα ηνπνζεηεζνχλ ζπλνιηθά 5 ζψκαηα. 

Παξάιιεια πξνβιέπεηαη ηνπνζέηεζε 70 θσηηζηηθψλ ζσκάησλ LED εμσηεξηθψλ ρψξσλ, επηκήθε 

κήθνπο 120cm, θαηάιιεια γηα ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο, IP 65. 

 

2. Παξαδνρέο κειέηεο 

Α. ΠΑΡΑΓΟΥΔ  ΥΔΓΗΑΜΟΤ 

Οη παξαδνρέο ζρεδηαζκνχ αλαθέξνληαη ζηα επί κέξνπο αληηθείκελα ηεο ελφηεηαο 1 (Σερληθή 

Πεξηγξαθή Οηθνδνκηθψλ θαη Ζ/Μ Δξγαζηψλ) θαη ελ γέλεη είλαη απηέο ησλ εγθξηκέλσλ κειεηψλ. 

Καηά ηελ θαηαζθεπή ζα αθνινπζεζνχλ νη Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΦΔΚ 2221 / 30-07-

2012). 

 

Β. ΤΛΗΚΑ 
 

α/α Πεξηγξαθή Μνλάδα Πνζόηεηα 

B.1 
Αλακηθηήξαο (κπαηαξία) ζεξκνχ-ςπρξνχ χδαηνο  
ληπηήξα. 

ηεκ. 11 

B.2 
Αλακηθηήξαο (κπαηαξία) ζεξκνχ-ςπρξνχ χδαηνο 
ινπηήξα ή ιεθάλεο θαηαηνληζηήξα.  

ηεκ 6 

B.3 Υαιθνζσιήλαο Φ15mm πάρνπο ηνηρ. 0.75mm κ.κ. 135 

B.4 Υαιθνζσιήλαο Φ18mm πάρνπο ηνηρ. 0.80mm κ.κ. 85 

B.5 
Βαιβίδα δηαθνπήο (δηαθφπηεο) νξεηράιθηλε, 
επηρξσκησκέλε, γσληαθή δηακέηξνπ 1/2ins. 

ηεκ. 34 

B.6 
Aθξψδεο πιαζηηθφ πιηθφ ηχπνπ Armaflex δηακέηξνπ 
3/4. κ.κ. 220 

B.7 
Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρεηεχζεσο απφ ζθιεξφ 
P.V.C. Φ40mm  κ.κ. 45 

B.8 
Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρεηεχζεσο απφ ζθιεξφ 
P.V.C. Φ50mm κ.κ. 25 

B.9 
Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρεηεχζεσο απφ ζθιεξφ 
P.V.C. Φ100mm. κ.κ. 6 

B.10 
Λεθάλε απνρσξεηεξίνπ απφ πνξζειάλε 
"Δπξσπατθνχ ηχπνπ", ρακειήο πηέζεσο κε ην δνρείν 
πιχζεσο. 

ηεκ. 11 
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B.11 Κάζηζκα ιεθάλεο ιεπθφ πιαζηηθφ κε θάιπκκα. ηεκ. 11 

B.12 
Νηπηήξαο πνξζειάλεο δηαζηάζεσλ 40x50cm θαη 
θνιψλα, πιήξεο κε βαιβίδα ρξσκέ. 

ηεκ. 11 

B.13 
Λεθάλε θαηαηνληζηήξα κε βαιβίδα απφ παιψδε 
πνξζειάλε. 

ηεκ. 6 

B.14 
Καζξέπηεο ηνίρνπ πάρνπο 4mm κπηδνπηέ 
δηαζηάζεσλ 42x60cm. 

ηεκ. 11 

B.15 Δηαδέξα ληπηήξα πνξζειάλεο κήθνπο 50cm. ηεκ. 11 

B.16 
απσλνζπνγγνζήθε πνξζειάλεο δηαζηάζεσλ 
30x15cm κε ρεηξνιαβή. 

ηεκ. 6 

B.17 Γνρείν ξεπζηνχ ζάπσλα πιήξεο επηρξσκησκέλν. ηεκ. 11 

B.18 
Άγγηζηξν (γάληδνο) αλαξηήζεσο δηπιφ απφ 
πνξζειάλε, εληνηρηζκέλν. 

ηεκ. 11 

B.19 Υαξηνζήθε πιήξεο, επηρξσκησκέλε απιή. ηεκ. 11 

B.20 
Θήθε θαη βνπξηζάθη θαζαξηζκνχ ιεθάλεο, επίηνηρε 
επηρξσκησκέλε. 

ηεκ. 11 

B.21 
ηθψλη πιαζηηθφ δαπέδνπ κε ζράξα νξεηράιθηλε 
Φ10mm. 

ηεκ. 11 

B.22 
Φσηηζηηθφ ζψκα LED (panel) νξνθήο, εζσηεξηθψλ 
ρψξσλ, επίκεθεο, δηαζηάζεσλ 120x20cm 

ηεκ. 150 

B.23 
Φσηηζηηθφ ζψκα LED (panel) νξνθήο, εζσηεξηθψλ 
ρψξσλ, ηεηξάγσλν, δηαζηάζεσλ 60x60cm 

ηεκ. 5 

B.24 
Φσηηζηηθφ ζψκα LED εμσηεξηθψλ ρψξσλ, ζηεγαλφ, 
κήθνπο 120cm 

ηεκ. 70 

B.25 
 Κεξακηθά πιαθίδηα επηζηξψζεσο δαπέδσλ GROUP 
4, δηαζηάζεσλ 20x20 cm. 

m
2
 93.00 

B.26 
Κεξακηθά πιαθίδηα επελδχζεσο ηνίρσλ GROUP 1, 
δηαζηάζεσλ 20x20 cm. 

m
2
 460.00 

B.27 
Αλαθαίληζε ρξσκαηηζκψλ κε ρξήζε ρξσκάησλ, 
αθξπιηθήο ζηπξεληναθξπιηθήο- αθξπιηθήο ή 
πνιπβηλπιηθήο βάζεσο. 

m
2
 5400.00 

B.28 
Διαηνρξσκαηηζκνί μχιηλσλ επηθαλεηψλ κε ρξψκαηα 
αιθπδηθψλ ή αθξπιηθψλ ξεηηλψλ, βάζεσο λεξνχ ή 
δηαιπηψλ.  

m
2
 131.00 

B.29 
Αθαίξεζε παιαηψλ ρξσκάησλ ειαηνρξσκαηηζκέλσλ 
επηθαλεηψλ κε θαχζε κε θακηλέηην. 

m
2
 131.00 

 

 

3. “Ωο θαηαζθεπάζζε” ζρέδηα ηνπ έξγνπ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

 

(Δπηζπλάπηνληαη ζε παξάξηεκα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο) 
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ΣΜΖΜΑ Γ 

 

Δπηζεκάλζεηο 

 

Αλαθέξνληαη ηπρόλ ηδηαίηεξεο επηζεκάλζεηο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

ππόςε ηόζν θαηά ηελ θαηαζθεπή όζν θαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έξγνπ θαη 

απεπζύλνληαη ζηνπο κεηαγελέζηεξνπο ρξήζηεο θαη ηνπο ζπληεξεηέο – επηζθεπαζηέο ηνπ. 

 

Οη επηζεκάλζεηο αθνξνύλ θαηεμνρήλ ζηα αθόινπζα ζηνηρεία: 

 

1. Θέζεηο δηθηύσλ 

 Ύδξεπζεο 

 Απνρέηεπζεο 

 Ζιεθηξνδόηεζεο (πςειή, κέζε θαη ρακειή ηάζε) 

 Παξνρήο δηαθόξσλ αεξίσλ 

 Παξνρήο αηκνύ 

 Κελνύ 

 Αλίρλεπζεο ππξθαγηάο 

 Ππξόζβεζεο 

 Κιηκαηηζκνύ 

 Θέξκαλζεο 

 Λνηπώλ δηθηύσλ εληόο ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ (κε νξαηώλ) 

 Λνηπώλ δηθηύσλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ εληνπηζζεί ή κε 

νπνηνδήπνηε ηξόπν έρνπλ γίλεη γλσζηά θαη εθηηκάηαη όηη ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε 

θαηά ελδερόκελεο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο 

 

Γηα φια ηα ζρεηηθά δίθηπα, κε ηδηαίηεξε πξνζνρή φζνλ αθνξά ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ δηθηχσλ 

ειεθηξνδφηεζεο ηφζν ηνπ Κέληξνπ Τγείαο φζν θαη ηεο πεξηνρήο, ηφζν ν Αλάδνρνο θαηαζθεπήο 

φζν θαη ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο/πληήξεζεο/Λεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ (ππεχζπλνη Κ.Τ.) ζα πξέπεη λα 

είλαη απφιπηα ελήκεξνη, ψζηε λα ιακβάλνπλ εγθαίξσο –πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ– 

φια ηα απαηηνχκελα  –ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο– κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ησλ δηεξρνκέλσλ πεδψλ θαη νρεκάησλ. 

 

2. εκεία ησλ θεληξηθώλ δηαθνπηώλ. 

Γηα ηε γεληθή δηαθνπή ησλ δηαθόξσλ παξνρώλ ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ 1 

Καηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ε ιεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ Τγείαο θαη φιεο ελ γέλεη νη 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ζα πξέπεη λα γίλνληαη απξφζθνπηα θαη ελ γέλεη ρσξίο ζνβαξέο δπζρέξεηεο. 

Απφ πιεπξάο Αλαδφρνπ Δξγνιαβίαο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ηα θαηάιιεια κέηξα θαη λα γίλνπλ 

φιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή.  
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3. Θέζεηο πιηθώλ πνπ ππό νξηζκέλεο ζπλζήθεο ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ θίλδπλν 

 Ακίαληνο θαη πξντόληα απηνύ 

 Ταινβάκβαθαο 

 Πνιπνπξεζάλε 

 Πνιπζηεξίλε 

 Άιια πιηθά 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ δελ πξνβιέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πιηθά πνπ λα 
ελέρνπλ εηδηθνχο θηλδχλνπο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο. Γελ εθηίζεληαη ζε ρεκηθέο θαη βηνινγηθέο 
νπζίεο, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν θίλδπλν γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ηνπο ή γηα ηηο 
νπνίεο απαηηείηαη ηαηξηθή παξαθνινχζεζε ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Δπίζεο δελ 
ππάξρνπλ εξγαζίεο κε επηθίλδπλεο αθηηλνβνιίεο.  

Δπηκέιεηα απαηηείηαη θαηά ηνλ θαζαξηζκφ- πξνεηνηκαζία ηεο πθηζηάκελεο επηθάλεηαο ηνπ δαπέδνπ 

ηνπ Κ.Τ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ λένπ ηάπεηα απφ νκνηνγελέο ρισξηνχρν πνιπβηλχιην (PVC). 

 

4. Ηδηαηηεξόηεηεο πνπ αθνξνύλ ηελ επζηάζεηα θαη αληνρή ηνπ έξγνπ θαζώο θαη 

ηδηαηηεξόηεηεο ησλ θαηαζθεπώλ απηνύ (π.ρ. πεξηπηώζεηο πξνθαηαζθεπήο, πξνέληαζεο, 

ζεκεηαθώλ θνξηίσλ, θ.ιπ.) 

 

Οπδεκία 

 

5. Οδνί δηαθπγήο θαη έμνδνη θηλδύλνπ 

 Πξφθεηηαη ζε δεκφζην ηζφγεην θηίξην (λνζνθνκεηαθφο ρψξνο) κε ηέζζεξεηο εμσηεξηθέο ζχξεο εθ 

ησλ νπνίσλ ε κηα ζηε βφξεηα πιεπξά ηνπ θηηξίνπ ιεηηνπξγεί σο θέληξν πγείαο.   

 ε πεξίπησζε θηλδχλνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ππάξρνπζεο νδνί. 

 

6. Πεξηνρέο εθπνκπήο ηνληίδνπζαο αθηηλνβνιίαο 

 

Οπδεκία 

 

7. Υώξνη κε ππεξπίεζε ή ππνπίεζε 

 

Οπδείο 

 

8. Άιιεο δώλεο θηλδύλνπ 

 

Οπδεκία 

 

9. Καζνξηζκόο ζπζηεκάησλ πνπ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή ιεηηνπξγία (γηα ιόγνπο 

π.ρ. εμαεξηζκνύ, απαγσγήο βιαπηηθώλ παξαγόλησλ, απνκάθξπλζεο πδάησλ, θ.ιπ.) 

 

Οπδεκία 
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ΣΜΖΜΑ Γ 

 

Οδεγίεο θαη Υξήζηκα ηνηρεία 

 

Καηαγξάθνληαη ζηνηρεία πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξφιεςε θαη απνθπγή θηλδχλσλ ηφζν θαηά ηε 

θάζε εμέιημεο ησλ εξγαζηψλ φζν θαη  θαηά ηηο ελδερφκελεο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο (ζπληήξεζεο, 

θαζαξηζκνχ, επηζθεπήο, πξνζζήθεο ή επέθηαζεο ηνπ παξφληνο έξγνπ θ.ιπ.) θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο δσήο ηνπ έξγνπ θαη δίλνληαη νδεγίεο γηα ηνλ αζθαιή ηξφπν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. 

 

Δξγαζίεο πνπ ελέρνπλ ηδηαίηεξνπο θηλδύλνπο: 

1. Καζαηξέζεηο ηνηρνπνηίαο-επηζηξώζεσλ δαπέδσλ ηνίρσλ, απνμειώζεηο θνπθσκάησλ.  

Οη εξγαζίεο ζα παξαγκαηνπνηνχληαη κε θαηάιιειν εμνπιηζκφ ψζηε λα επηηπγράλεηαη 

- Πξνζηαζία ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ απφ ηα πίπηνληα πξντφληα ηεο θαηεδάθηζεο 

- Πξνζηαζία δηεξρφκελσλ (εξγαδνκέλσλ, επηζθεπηψλ ηνπ Κέληξνπ Τγείαο) 

- Πεξηνξηζκφο θαηά ην δπλαηφ ηνπ ζνξχβνπ κε δεδνκέλε θαη ηε θχζε ηνπ ρψξνπ πξφβιεςεο- 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (λνζνθνκεηαθφο ρψξνο). 

- Πξνζηαζία απφ ζθφλε- ξχπνπο. 

Σν πξνζσπηθφ πνπ ηειεί ηηο εξγαζίεο πξέπεη λα είλαη ππνρξεσηηθά εθνδηαζκέλν κε: 

- Πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία κε αληνρή ζηε δηάηξεζε. 

- Πξνζηαζία ρεξηψλ θαη βξαρηψλσλ (γάληηα, πξνζηαηεπηηθά (πιαζηηθά ή αθξψδε) βξαρηψλσλ 
θαη αγθψλσλ). 

- Πξνζηαηεπηηθά θξάλε. 

- Καηάιιεια ππνδήκαηα. 

Οη ρεηξηζκφο ησλ κεραλεκάησλ ζα γίλεηαη κφλν απφ έκπεηξν πξνζσπηθφ. ηελ πεξίπησζε 
ρξήζεο αεξφζθπξαο ν εξγάηεο-ρεηξηζηήο ζα είλαη εθνδηαζκέλνο κε κάζθα, σηναζπίδεο θαη 
γπαιηά. 

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα απνκαθξχλεη άκεζα θαη πιήξσο φια ηα πξντφληα θαζαηξέζεσο θαη 
απνμήισζεο ζε θαηάιιειε ζέζε κε ηελ ππφδεημε ηεο Τπεξεζίαο.  

 

2. πγθνιιήζεηο 

Οη εγθαηαζηάζεηο θαη ιεηηνπξγίεο ειεθηξνζπγθνιιήζεσλ, ζπγθνιιήζεσλ αεξίνπ θαη θνπηηθψλ 

εξγαιείσλ ζα είλαη ζχκθσλα κε: 

 ηηο ζπζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή 

 ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ 

 ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο 

 ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο θαη  ηνπο πεξηνξηζκνχο απφ ηε θχζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ 
(λνζνθνκεηαθφο ρψξνο).  

Γελ ζα εθηεινχληαη ειεθηξνζπγθνιιήζεηο, εθηφο εάλ φινη νη εθηεζεηκέλνη ζε αθηηλνβνιία, 
εξγαδφκελνη, θέξνπλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ πξνζηαζίαο καηηψλ ή αλ πξνζηαηεχνληαη απφ 
ρσξίζκαηα ή πξνπεηάζκαηα. Απηά ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα ή ζα έρνπλ επηθάιπςε 
ππξνπξνζηαζίαο. 

Οη εξγαδφκελνη ζα θέξνπλ πξνζηαζία γηα ηα κάηηα θαηά ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ζπγθνιιήζεσλ. Οη 
ρψξνη εθηέιεζεο ζπγθνιιήζεσλ ζα είλαη θαζαξνί απφ ππνιείκκαηα ειεθηξνδίσλ, κεηαιιηθά 
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ππνιείκκαηα θαη άιινπο θηλδχλνπο νιίζζεζεο. Σα θαιψδηα θαη ιάζηηρα ζπγθφιιεζεο ζα 
ηαθηνπνηνχληαη, ψζηε λα απνθεχγεηαη ν θίλδπλνο πηψζεο ή νιίζζεζεο. 

Όινη νη εξγαδφκελνη πνπ αζρνινχληαη κε εξγαζίεο ζπγθφιιεζεο ζα θέξνπλ: 

 Φινγνεπηβξαδπληηθά ξνχρα εξγαζίαο. Αληηζέησο ξνχρα εξγαζίαο απφ πνιπεζηεξηθέο, 
αθξπιηθέο ή κίγκα ηλψλ κε βακβάθη ή καιιί δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη, 

 δεξκάηηλα γάληηα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ρεξηψλ, 

 δεξκάηηλε πνδηά ή άιιν θαηάιιειν πιηθφ γηα βαξηέο εξγαζίεο θαη δεξκάηηλεο πεξηθλεκίδεο, 

 πξνζηαζία ησλ καηηψλ θαη ηνπ πξνζψπνπ απφ επηθίλδπλε αθηηλνβνιία ή κεηαιιηθά 
αληηθείκελα, 

 πξνζηαηεπηηθά ππνδήκαηα απφ δέξκα ή άιιν παξεκθεξέο πιηθφ. 

 

3. Δξγαζίεο ζε ύςνο: 

ε πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί νη εμσηεξηθέο εξγαζίεο ζε χςνο ζα γίλνληαη κε ηε ρξήζε 

γεξαλνθφξνπ νρήκαηνο κε εηδηθφ θαιάζη κε ηε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ πξφβιεςεο θαη 

αληηκεηψπηζεο θηλδχλσλ. 

 

4. Δξγαζίεο ζρεηηθέο κε ην ξεύκα: 

Ζ ζπληήξεζε θαη ν έιεγρνο ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ (πηλάθσλ, ειεθηξνγελλήηξηαο), φπσο 

θαη ε αληηκεηψπηζε νπνηνπδήπνηε πξνβιήκαηνο ζρεηηθά κε ην ξεχκα ζα γίλεηαη κφλν απφ 

εμεηδηθεπκέλνπο ειεθηξνιφγνπο. 

Οη έιεγρνη- επηζθεπέο κε ειεθηξηθά πξνβιήκαηα, ζα γίλνληαη κφλν απφ ππεχζπλνπο 
ειεθηξνιφγνπο ηνπ έξγνπ. 

Πξηλ ηελ εξγαζία ζε απελεξγνπνηεκέλν ηκήκα ηνπ ζπζηήκαηνο, ν ππεχζπλνο εξγαδφκελνο ζα 
θξνληίζεη ψζηε φινη νη εξγαδφκελνη λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ επαλελεξγνπνίεζε. 

Γελ ζα απνζεθεχνληαη ή ηνπνζεηνχληαη εχθιεθηα πιηθά θνληά ζε ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ. 
 

5. Μεηαθνξά Τιηθώλ  

Όπνπ κεηαθέξνληαη πιηθά θαη εμνπιηζκφο ή πξντφληα θαζαίξεζεο- απνμήισζεο, ζα θνξηψλνληαη 
θαη αζθαιίδνληαη θαηά ηξφπν ψζηε λα απνθεχγεηαη ε νπνηαδήπνηε θίλεζε ηνπ θνξηίνπ, 
δεκηνπξγψληαο θίλδπλν γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο. 

Σα κέζα πξφζδεζεο ηνπ θνξηίνπ ζα είλαη ηθαλά λα απνηξέπνπλ ηε κεηαηφπηζε ηνπ θνξηίνπ ζε 
ζρέζε κε ην κεηαθνξέα ππφ ζπλζήθεο θξελαξίζκαηνο ή έθηαθηεο αλάγθεο. 

Όπνπ έλα θνξηίν κεηαθέξεηαη κε ηε βνήζεηα αλπςσηηθνχ νρήκαηνο, ην θνξηίν δελ ζα εμέρεη 
απφζηαζε κεγαιχηεξε απφ ην κηζφ χςνο ηνπ απφ ηε βάζε ηνπ νρήκαηνο θαη ηελ πίζσ έδξαζή 
ηνπ. 

Κάζε θνξηίν ην νπνίν ππφθεηηαη ζε κεηαηφπηζε θαηά ηε κεηαθνξά ζα πξνζδέλεηαη αλ ε 
νπνηαδήπνηε κεηαηφπηζή ηνπ ζα ζπληεινχζε ζηελ αζηάζεηά ηνπ. 

 

6. Δξγαζίεο ζε θξέαηα, ππόγεηα ή ηάθξνπο, εξγαζίεο γεληθά ζε ζέζεηο όπνπ ππάξρεη 
θίλδπλνο αζθπμίαο, πληγκνύ θαη έθζεζεο ζε ρεκηθνύο, θπζηθνύο θαη βηνινγηθνύο 
παξάγνληεο: 

Γελ ππάξρνπλ ηέηνηεο εξγαζίεο. 

 

7. Δξγαζίεο ζε πεξηβάιινλ κε θίλδπλν ππξθαγηάο ή έθξεμεο: 

Δπηκέιεηα απαηηείηαη ζηηο εξγαζίεο ειεθηξνζπγθνιιήζεσλ φπνπ απαηηεζνχλ (θνπθψκαηα, λέα 

ζηδεξά ζχξα θηηξίνπ επέθηαζεο, θηγθιηδψκαηα) αιιά θαη ζηελ δηαδηθαζία πιήξσζεο αξκψλ (θαπηφ 

θνξδφλη αξκνθφιιεζεο) ζηνλ ηάπεηα απφ νκνηνγελέο ρισξηνχρν πνιπβηλχιην (PVC). 
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7. Δπηρξίζκαηα θαη Δπηθαιύςεηο 

ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ πξνβιέπνληαη πιηθά ζπγθφιιεζεο, επηθάιπςεο, επηρξίζκαηα, δηαιπηηθά 
θαη παξφκνηεο νπζίεο πεξηέρνπλ εχθιεθηα ζπζηαηηθά ή ζπζηαηηθά ηα νπνία πηζαλψο λα απνηεινχλ 
θίλδπλν γηα ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ, ζα εμαζθαιίδεηαη αζθαιή ηξφπνο ρεηξηζκνχ θαη ρξήζεο 
ησλ πιηθψλ απηψλ. 

 
ΛΟΗΠΔ ΟΓΖΓΗΔ ΚΑΗ ΘΔΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ 

 
α) Πξνδηαγξαθέο ρώξνπ εξγαζίαο  

Βαζηθέο νδεγίεο γηα ην ρψξν εξγαζίαο 

i) Θα ππάξρνπλ ηα απαξαίηεηα ππξνζβεζηηθά κέζα πιένλ ησλ ππαξρφλησλ ζην Κέληξν Τγείαο.  

ii) Οη εξγαδφκελνη ζα εξγάδνληαη ζε ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο νη νπνίεο ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 
ζπλζήθεο ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ.  

iii) Όια ηα νρήκαηα, αιιά θαη ηα κεραλήκαηα δηαθίλεζεο πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά 
ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ:  

 ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζσζηά θαη απφ πξφζσπα εθνδηαζκέλα κε ηηο απαηηνχκελεο άδεηεο 
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.  

 ζα έρνπλ φια ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία, άδεηεο θιπ. ηα νπνία ζα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ 
ειεγθηηθψλ αξρψλ.  

 ζα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε λα απνθεχγεηαη ε πηψζε ησλ ελ ιφγσ κεραλεκάησλ θαη 
νρεκάησλ ζε ρψξνπο εθζθαθήο ή ζε λεξφ.  

 ζα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο.  

 φια ηα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ην κεραληθφ εμνπιηζκφ ελ γέλεη.  

iv) Όινη νη εξγαδφκελνη ζα είλαη αζθαιηζκέλνη ζε αζθαιηζηηθφ θνξέα (ΗΚΑ θιπ.), ζα θνξνχλ 
θξάλνο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ θαη γεληθά ζα ηεξνχλ φια ηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο θαη πξνβιέπνληαη ζην ρέδην Αζθάιεηαο θαη 
Τγείαο  (.Α.Τ.) θαη ζηνλ Φάθειν Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ Έξγνπ (Φ.Α.Τ.).  

v) Σα πιηθά θαη γεληθφηεξα νπνηνδήπνηε ζηνηρείν είλαη δπλαηφλ λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα 
θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ πξνζψπνπ, είηε ζην εξγνηάμην 
είηε ζε κεηαθηλήζεηο πνπ αθνξνχλ ην έξγν, ζα ζηαζεξνπνηεζεί κε θαηάιιειν θαη αζθαιή 
ηξφπν.  

vi) Θα ιεθζνχλ ηα θαηάιιεια θαη απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ απνθπγή θηλδχλσλ απφ πηψζε 
αλζξψπσλ, εμνπιηζκνχ ή αληηθεηκέλσλ. Δπίζεο ζα παξζνχλ ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα λα κελ 
ππάξμεη θίλδπλνο απφ θαιψδηα δηαλνκήο.  

vii) Θα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα ηελ νξζή θαη άξηηα ηερληθά ππνζηχισζε πνπ απαηηείηαη θαηά 
ηελ θαηαζθεπή ησλ ηερληθψλ έξγσλ.  

viii) Θα ππάξρεη εηδηθφο ρψξνο φπνπ ζα θπιάζζνληαη φια ηα πιηθά θαη εξγαιεία, ν νπνίνο δελ ζα 
είλαη πξνζβάζηκνο απφ άηνκα κε έρνληα εξγαζία ζην εξγνηάμην θαη δελ ζα ππάξρεη θίλδπλνο 
αλαηξνπήο ηνπο.  

ix) Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα ππάξρνπλ άηνκα εηδηθά επηθνξηηζκέλα κε ην θαζήθνλ λα 
θαζνδεγνχλ επηζθέπηεο θαη εξγαδνκέλνπο ζην Κ.Τ., νχησο ψζηε λα κελ ππάξμνπλ 
ζπγθξνχζεηο.  

x) Θα ππάξρεη εηδηθφο ρψξνο πγηεηλήο αλεμάξηεηνο απφ ηνπο θνηλφρξεζηνπο ηνπ λνζνθνκείνπ. 

xi) Γεληθά ζα ηεξεζνχλ νη δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πνπ πεξηέρνπλ ηα απαηηνχκελα θάζε θνξά 
κέηξα.  

β) Επζύλεο θαη Καζήθνληα ηωλ Εξγαδνκέλωλ 

Όινη νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ θαζηεξψλνληαη ζην 

εξγνηάμην, ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη νη ίδηνη θαη ηξίηα κέξε. Σα κέηξα αζθαιείαο είλαη ηα αθφινπζα: 
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 Τπνρξεσηηθή ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ αζθαιείαο θαη άιισλ πξνζηαηεπηηθψλ κέζσλ πνπ 

Παξέρνληαη. 

 Άκεζε αλαθνξά ζηνλ Τπεχζπλν Αζθαιείαο γηα έιιεηςε εμνπιηζκνχ αζθαιείαο θαη 
επηθίλδπλεο ζπλζήθεο εξγαζίαο. 

 Γελ επηηξέπεηαη ε κεηαθίλεζε ή ηξνπνπνίεζε ηνπ Δμνπιηζκνχ αζθαιείαο θαη ησλ 
πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ ρσξίο ηε ζρεηηθή έγθξηζε. 

 Γελ επηηξέπεηαη θακία ελέξγεηα κε πξσηνβνπιία ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ δελ ζπκβηβάδεηαη 
σο πξνο ηα κέηξα αζθάιεηαο, δηφηη ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε δηθή ηνπο αζθάιεηα θαη ε αζθάιεηα 
ησλ άιισλ. 

 

γ) Πξώηεο Βνήζεηεο 

 Ο Σερληθφο Αζθαιείαο θαη Τγείαο θξνληίδεη γηα ηελ εθπαίδεπζε δχν ηνπιάρηζηνλ εξγνδεγψλ 
ζε ζέκαηα πξψησλ βνεζεηψλ, ψζηε λα παξέρνληαη πξψηεο βνήζεηεο ζχκθσλα κε ηνπο 
θαλνληζκνχο. 

 Θα ππάξρεη θαξκαθείν κε επαξθή εθφδηα πξψησλ βνεζεηψλ, γηα ηελ πεξίπησζε 
κηθξναηπρεκάησλ ζην εξγνηάμην.  

 Αλ έλαο εξγαδφκελνο ηξαπκαηηζζεί ή πξνθχςεη άιιν ζνβαξφ πξφβιεκα πγείαο, πξέπεη λα 
θιεζεί εηδνπνηεζεί άκεζα ην πξνζσπηθφ ηνπ Κέληξνπ Τγείαο ψζηε λα ππάξμνπλ ππεξεζίεο 
θαη πεξίζαιςε απφ ην έκπεηξν πξνζσπηθφ ηνπ Κέληξνπ Τγείαο.  

 Αλ δηαπηζησζεί φηη ε αηηία ηνπ αηπρήκαηνο είλαη ειεθηξνπιεμία ή θσηηά, ν ζρεηηθφο θίλδπλνο 
ζα  απνκαθξπλζεί πξηλ ηελ παξνρή βνήζεηαο ζην ζχκα. 

 Γηαπηζηψλεηαη ε θαηάζηαζε ηνπ ζχκαηνο σο πξνο ηηο αηζζήζεηο ηνπ. Πξέπεη λα απνθεχγεηαη 
φζν ην δπλαηφλ ε κεηαθίλεζή ηνπ εθηφο αλ πξέπεη λα απνκαθξπλζεί απφ θάπνην θίλδπλν. 

 Ο παζψλ δηαηεξείηαη δεζηφο θαη ζηεγλφο θαη ειέγρεηαη ν ζθπγκφο ηνπ. 

 Αλ δηαπηζησζεί φηη ην ζχκα αλαπλέεη κε δπζθνιία, πξέπεη λα εθαξκνζηεί πίεζε ζηελ πιεγή. 

 Αλ ε αηκνξξαγία είλαη απφ πφδη ή ρέξη, πξέπεη ην άθξν λα βξίζθεηαη ζε χςνο γηα λα κεησζεί 
ε αηκνξξαγία. 

 

δ) Πηλαθίδεο θαη Σήκαηα Αζθαιείαο 

Σα θαηάιιεια πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα θαη αθίζεο ηνπνζεηνχληαη ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο. 

Οη εξγαδφκελνη ζα ελεκεξψλνληαη κέζσ απηψλ ησλ ζεκάησλ θαη αθηζψλ, γηα ηνπο θηλδχλνπο 

πνπ αθνξνχλ ζηελ εξγαζία ηνπο. 

Οη αθίζεο αζθαιείαο ζα είλαη ζε κνξθή ζθίηζσλ, ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο. 

 
ε) Πξνζωπηθόο Πξνζηαηεπηηθόο Εμνπιηζκόο 

Ο πξνζσπηθφο πξνζηαηεπηηθφο εμνπιηζκφο θάζε εξγαδφκελνπ πξέπεη λα είλαη ηέηνηνπ ηχπνπ θαη 
ζε θαηάζηαζε ηέηνηα, ψζηε λα κελ ηνλ εθζέηεη ζε θηλδχλνπο. 

Όηαλ ππάξρεη θίλδπλνο επαθήο κε θηλνχκελα κέξε κεραλεκάησλ ή κε ελεξγνπνηεκέλν εμνπιηζκφ, 
ή φπνπ ε δηαδηθαζία εξγαζίαο είλαη ηέηνηα πνπ ππάξρεη παξφκνηνο θίλδπλνο: 

- ηα ξνχρα ησλ εξγαδνκέλσλ ζα εθαξκφδνπλ ζην ζψκα, 

- ξνιφγηα ρεηξφο, δαθηπιίδηα ή παξφκνηα αληηθείκελα δελ ζα θνξηνχληαη, 

- καιιηά θαη γέληα ζα πεξηνξίδνληαη ή ζα έρνπλ ηέηνην κήθνο ψζηε λα απνθεχγεηαη ε πεξίπησζε 
λα πηαζηνχλ ζηε δηάξθεηα εξγαζίαο. 

Οη εξγαδφκελνη πνπ ρεηξίδνληαη κεραλήκαηα θάησ απφ ζπλζήθεο φπνπ ππάξρεη θίλδπλνο 
ηξαπκαηηζκνχ ησλ πνδηψλ, ζα θνξνχλ πξνζηαηεπηηθά ππνδήκαηα. 

Οη εξγαδφκελνη πνπ εθηίζεληαη ζε θίλδπλν θηλνχκελσλ νρεκάησλ ζα θέξνπλ επδηάθξηηε έλδπζε 
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

Όινη νη εξγαδφκελνη ζα θέξνπλ ππνδήκαηα θαηάιιεια γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο. Ζ ζφια, ηα 
ηαθνχληα ησλ παπνπηζηψλ ζα είλαη απφ θαηάιιειν πιηθφ, ψζηε λα απνθεχγεηαη ν θίλδπλνο 
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νιίζζεζεο. Τπνδήκαηα πνπ έρνπλ θζάζεη ζε ζεκείν θζνξάο ηέηνην πνπ δελ παξέρνπλ ηελ 
απαηηνχκελε πξνζηαζία, δελ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη. 

Όινη νη εξγαδφκελνη ζα θέξνπλ πξνζηαηεπηηθά θξάλε ζε φινπο ηνπο ρψξνπο φπνπ ελδέρεηαη λα 
παξνπζηαζηεί θάπνηνο θίλδπλνο πηψζεο ή εθηφμεπζεο αληηθεηκέλσλ. 

Όηαλ νη εξγαδφκελνη είλαη εθηεζεηκέλνη ζε θίλδπλν ειεθηξνπιεμίαο, ζα θέξνπλ κε αγψγηκν 
πξνζηαηεπηηθφ εμνπιηζκφ. 

Όια ηα άηνκα πνπ ρεηξίδνληαη πιηθά πνπ ελδερνκέλσο ηξαπκαηίζνπλ ή εξεζίζνπλ ηα ρέξηα, ζα 
θέξνπλ πξνζσπηθφ πξνζηαηεπηηθφ εμνπιηζκφ, θαηάιιειν γηα ηελ απνθπγή ηέηνησλ 
ηξαπκαηηζκψλ. 

Υνληξά γπαιηά, πξνζηαηεπηηθά θαιχκκαηα πξνζψπνπ ή άιινπ ηέηνηνπ είδνπο πξνζηαζία γηα ηα 
κάηηα, θαηάιιεια γηα ηελ εξγαζία πνπ εθηειείηαη, είλαη ππνρξεσηηθά γηα θάζε εξγαδφκελν πνπ  
ρεηξίδεηαη ή εθηίζεηαη ζε πιηθφ ην νπνίν ελδερνκέλσο λα πξνθαιέζεη ηξαπκαηηζκφ ή εξεζηζκφ 
καηηψλ. 
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ΣΜΖΜΑ Δ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΗΩΝ ΔΠΗΘΔΩΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΔΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΚΑΗ ΣΩΝ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΟΤ 

 

Δπηζεσξήζεηο απφ ηελ αξκφδηα δηεπζχλνπζα ππεξεζία (Γηεχζπλζε Σερληθψλ Έξγσλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ) ζα εθηεινχληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

 

 

 

 

 

 

Οδεγίεο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ θηλδύλσλ 

 

Γηα ηελ εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε πνηνηηθή κέζνδνο 

εθηίκεζεο θηλδχλνπ πνπ ιακβάλεη ππφςε ηε ζνβαξφηεηα ελφο θηλδχλνπ αλάινγα κε ηηο 

επηπηψζεηο ζην πξνζσπηθφ ή ηξίηνπο, θαζψο θαη ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηνπ γηα θάζε 

ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. Ζ εθηίκεζε γίλεηαη κε θιίκαθα Υακεινχ – Μέζνπ – Τςεινχ θηλδχλνπ κε ηε 

βνήζεηα ηνπ παξαθάησ πίλαθα: 

 

 Πηζαλόηεηα 

 

 

 

νβαξόηεηα 

Πηζαλό λα 

εκθαληζηεί 

αξθεηέο θνξέο 

ζην έξγν 

Πηζαλό λα 

εκθαληζηεί 

ηνπιάρηζηνλ κία 

θνξά ζην έξγν 

Μπνξεί λα 

εκθαληζηεί κία 

θνξά ζην έξγν 

Απίζαλν λα 

εκθαληζηεί ζην 

έξγν 

νβαξόο 

ηξαπκαηηζκόο ή 

ζάλαηνο πνιιώλ 

αηόκσλ 

Υακειφο Μέηξηνο Μέηξηνο Μέηξηνο 

νβαξόο 

ηξαπκαηηζκόο ή 

ζάλαηνο ελόο 

αηόκνπ ή ειαθξύο 

ηξαπκαηηζκόο 

πνιιώλ αηόκσλ 

Υακειφο Μέηξηνο Μέηξηνο Υακειφο 

Διαθξύο 

ηξαπκαηηζκόο ελόο 

αηόκνπ 

Μέηξηνο Μέηξηνο Μέηξηνο Υακειφο 

Διαθξύο 
ηξαπκαηηζκόο ελόο 

αηόκνπ 
Μέηξηνο Μέηξηνο Μέηξηνο Υακειφο 

 

 Ο Αλάδνρνο θαηαζθεπήο ζα παξαιάβεη ηνλ παξφληα Φ.Α.Τ. απφ ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ σο 

κέξνο ηεο ππνβιεζείζαο κειέηεο. 

 Ο Αλάδνρνο θαηαζθεπήο ζα αλαπηχμεη ηνλ παξφληα Φ.Α.Τ. πξνζζέηνληαο θαη βειηηψλνληαο 

πιεξνθνξίεο φπνπ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα κε έκθαζε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ  ηελ 

απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ Κέληξσλ Τγείαο θαηά ηε θάζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ.  

Δθηίκεζε Δπηθηλδπλόηεηαο θαηά ηε 

ζπληήξεζε - θαζαξηζκό - επηζθεπή ηνπ έξγνπ 
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 Δηδηθφηεξα, ν Αλάδνρνο θαηαζθεπήο ζα αλαπηχμεη εθηηκήζεηο επηθηλδπλφηεηαο γηα ηε θάζε 

ζπληήξεζεο, θαζαξηζκνχ, επηζθεπήο, θιπ ηνπ έξγνπ κεηά ην πέξαο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ. 

 Ο Αλάδνρνο θαηαζθεπήο ζα επηζθνπήζεη θάζε εθηίκεζε επηθηλδπλφηεηαο ηνπ κειεηεηή θαη ζα 

ζπκπιεξψζεη – βειηηψζεη ηηο εθηηκήζεηο επηθηλδπλφηεηαο, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφλ. Απηφ ζα 

απνηειεί ην ζεκείν έλαξμεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Φ.Α.Τ. απφ ηνλ αλάδνρν θαηαζθεπήο. 

 
 
 

ΣΡΗΠΟΛΖ,  ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2019 

 

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ 

 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 

ΠΑΡΑΚΔΤΟΠΟΤΛΟ 

Πνι. Μερ/θφο κε Α΄ β. 

ΑΝΓΡΔΑ ΜΠΛΑΝΑ 

Μερ. Μερ/θφο κε Α΄ β. 

Ζ Αλαπι. Πξντζηακέλε 

Σκήκαηνο Γνκψλ Πεξηβάιινληνο 

Γ.Σ.Δ. Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ 

 

 

ΔΤΑΝΘΗΑ ΗΓΔΡΖ 

Πνι. Μερ/θφο κε Α’ β. 

 

ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 

Ο Πξντζηάκελνο Γ.Σ.Δ. 

Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ  

 

 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΚΩΣΟΓΗΑΝΝΖ 

Πνι. Μερ/θφο κε Α’ β. 
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