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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ / ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 
1.1 ΓΕΝΙΚΑ 

 
Η Τεχνική Περιγραφή που ακολουθεί, περιγράφει οικοδομικές εργασίες που θα γίνουν στο πλαίσιο 
της ενίσχυσης των μέτρων λειτουργικής ασφάλειας του τμήματος Βραχείας Νοσηλείες και αναγκαίες 
προσαρμογές στον Ψυχιατρικό τομέα ενηλίκων του Νοσοκομείου. 
 
Αποτελεί ουσιαστικό συμπλήρωμα του Τεύχους «Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων» 
οικοδομικών εργασιών της ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. που είναι το συμβατικό τεύχος για όσες εργασίες αφορούν 
στο συγκεκριμένο έργο. 
 
Το  ολοκληρωμένο Ψυχιατρικό τμήμα ενηλίκων και παίδων – εφήβων του  Γ.Ν. Τρίπολης «Η 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» είναι ένα νεόδμητο ανεξάρτητο κτιριακό συγκρότημα δυναμικότητας 42 κλινών 
κατασκευασμένο εντός του περιβάλλοντα χώρου του Νοσοκομείου που επικοινωνεί με αυτό μέσω 
υπόγειου  διακτιριακού διαδρόμου.  
 
Αναλυτικότερα,  εκτείνεται σε τρεις στάθμες (υπογείου, ισογείου και α’ ορόφου), συνολικού εμβαδού 
5.341,07 τμ. 
Στο υπόγειο, εμβαδού 1.915,85 τμ, τοποθετούνται οι βοηθητικές χρήσεις Η/Μ χώρων και αποθηκών, 
στο ισόγειο, εμβαδού 1.929,04 τμ, χωροθετείται το τμήμα Παιδιών-Εφήβων, η Κλινική Ημέρας και τα 
Επείγοντα – Οξέα Περιστατικά, ενώ στον 1ο όροφο, εμβαδού 1.496,18 τμ, τοποθετείται το τμήμα 
Ενηλίκων.  
Συνολικά δημιουργούνται 42 κλίνες νοσηλείας, εκ των οποίων 8 κλίνες στο τμήμα Παίδων – Εφήβων, 
4 κλίνες στα Οξέα - Επείγοντα περιστατικά και 30 κλίνες στο τμήμα Ενηλίκων, εκ των οποίων 20 
κλίνες μέσης νοσηλείας και 10 κλίνες βραχείας νοσηλείας. 
 
Μετά την ολοκλήρωση του έργου και την παράδοσή του στους χρήστες, προτάθηκαν (ως 
αποτέλεσμα αλλεπάλληλων συσκέψεων) μικρής έκτασης τροποποιήσεις προκειμένου να ενισχυθεί η 
λειτουργική ασφάλεια του τμήματος βραχείας νοσηλείας του ψυχιατρικού τομέα ενηλίκων.  
 
Στο πλαίσιο της υλοποίησης των προτάσεων αυτών, και μετά την από 12.11.2018 σχετική επιστολή 
του Αν. Υπουργού Υγείας (αρ. πρωτ. Κτ.Υπ. 15915/19.11.2018) η «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» 
προέβησαν στη σύνταξη της μελέτης εφαρμογής προκειμένου να προχωρήσουμε στην υλοποίηση 
έργου. 
 
Οι επεμβάσεις που κρίνονται αναγκαίες για την εφαρμογή των υποδείξεων του κλιμακίου των 
καθηγητών της ψυχιατρικής, εκτείνονται κατά κύριο λόγο στον Α’ όροφο του κτιρίου, όπου και 
χωροθετείται το τμήμα βραχείας νοσηλείας των ενηλίκων καθώς και σε ελάχιστα σημεία των άλλων 
επιπέδων ως  αποτέλεσμα “αλυσιδωτών αντιδράσεων”.  
 
Επιγραμματικά, οι προτεινόμενες επεμβάσεις αφορούν κυρίως σε ενοποιήσεις χώρων διατηρώντας 
τις χρήσεις τους αλλά με μεγαλύτερη άνεση και καλύτερη εποπτεία, σε ενοποιήσεις χώρων  με 
αλλαγή των χρήσεών τους και σε δημιουργία νέων χρήσεων σε υφιστάμενους χώρους. 
Προκειμένου να επιτευχθούν τα ανωτέρω, στο έργο συμπεριλαμβάνονται καθαιρέσεις – αποξηλώσεις 
δομικών στοιχείων (εσωτερικών κουφωμάτων, τοίχων ξηράς δόμησης, ειδών υγιεινής, επιστρώσεων 
δαπέδων, επενδύσεων τοίχων και ψευδοροφών) και νέες κατασκευές (τοιχοποιίες, δάπεδα, 
επενδύσεις, κουφώματα, ψευδοροφές) καθώς και περιορισμένης έκτασης νέου σταθερού 
ξυλουργικού εξοπλισμού για την υποστήριξη των νέων λειτουργιών.  
 
Τέλος, στο έργο εντάσσονται και οι απαραίτητες Η/Μ εργασίες που υποστηρίζουν τις παραπάνω 
οικοδομικές αλλαγές. 
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2. ΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ 
ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 

 
Η προσβασιμότητα, η αδιάκοπη και απρόσκοπτη λειτουργία του Νοσοκομείου, η ασφάλεια και η 
προστασία ασθενών και εργαζομένων αποτελούν βασικά ζητούμενα κατά τη διάρκεια της 
εργολαβίας. 
 
Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σε φάσεις και ανά κτίριο με σταδιακή απομόνωση των τμημάτων του 
Νοσοκομείου όπου εκτελούνται εργασίες (ειδικότερα στο ισόγειο), χωρίς να διακοπεί η λειτουργία 
του και με συνεχή μέριμνα ώστε να ελαχιστοποιείται κάθε φορά η όχληση στους γειτνιάζοντες 
χώρους. 
 
Για να επιτευχθεί η ομαλή εξέλιξη του έργου παράλληλα με την ασφαλή και ομαλή λειτουργία του 
Νοσοκομείου, θα πρέπει σε συνεννόηση με την επίβλεψη και τη Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου 
να προσδιορίζονται ο χρόνος εργασίας, η πρόσβαση, η διαδρομή και η αποθήκευση των 
προσκομιζόμενων υλικών της εργολαβίας όπως και η έγκαιρη ενημέρωση για τη παράδοση προς 
χρήση περατωμένων τμημάτων και το ξεκίνημα των εργασιών σε νέο τμήμα. 
 
Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην τήρηση των σχετικών οδηγιών του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ σύμφωνα με τις 
οποίες παρατίθενται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι απαραίτητες εργασίες για το σκοπό αυτό. 
 

• Απομόνωση των συστημάτων αερισμού –κλιματισμού 
• Απομόνωση χώρου εργασίας με κατασκευή φραγμών από δάπεδο έως οροφή (και περιοχή 

πάνω από την ψευδοροφή), κατά μέσο όρο 3,10μ με πλαστικά φύλλα πάχους 6mm, 
βραδύκαυστα, και τοποθετημένα με τρόπο ώστε να γίνουν αδιαπέραστα από σκόνη. Επειδή 
το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών βρίσκεται στον όροφο ο οποίος παραμένει εκτός χρήσης, 
θα αποκοπεί η πρόσβαση μέσω των δύο κλιμακοστασίων από το επίπεδο του ισογείου.   

• Όλες οι πόρτες, τα παράθυρα, οι οπές από υδραυλικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, είσοδοι 
και έξοδοι συστημάτων αερισμού να είναι προσεκτικά σφραγισμένα με πλαστικά φύλλα και 
κολλητικές ταινίες. 

• Οι εργάτες δεν θα πρέπει να κυκλοφορούν ασκόπως εκτός της περιοχής των παρεμβάσεων 
την οποία και θα προσεγγίζουν από την πλησιέστερη είσοδο ή από εκεί που θα τους 
υποδειχθεί από την επίβλεψη.  

• Καθημερινή καθαριότητα του εγγύς της περιοχής παρέμβασης χώρου με υγρό σφουγγάρισμα 
και απολυμαντικά, μετά την αφαίρεση της σκόνης με ηλεκτρική σκούπα με φίλτρα ΗΕΑ που 
καθαρίζονται συχνά. 

• Χρησιμοποιούνται δοχεία απόρριψης μπαζών με καπάκι και απομακρύνονται κατά τις 
απογευματινές ή νυχτερινές ώρες με κλειστά αμαξίδια ή με εξωτερικό αγωγό απομάκρυνσης 
υλικών για τον όροφο. 

• Μετά το τέλος των εργασιών αφαιρούνται τα προστατευτικά μέτρα με προσοχή για την 
αποφυγή δευτερογενούς διασποράς. Στην συνέχεια χρησιμοποιούνται υγρά απολυμαντικά για 
όλες τις επιφάνειες.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ –ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 
Στο μέρος αυτό της Τεχνικής Περιγραφής καθορίζονται οι απαιτούμενες από τη μελέτη εφαρμογής 
οικοδομικές εργασίες που αφορούν στις κατασκευές που προβλέπονται για την υλοποίηση του 
έργου. Οι προδιαγραφές των υλικών και των εργασιών για την ενσωμάτωση στο έργο, 
περιγράφονται ξεχωριστά στο τεύχος «Τεχνικές Προδιαγραφές υλικών και εργασιών».  
Τα Τεύχη και τα Σχέδια της Μελέτης αλληλοσυμπληρώνουν το ένα το άλλο. Σε περίπτωση τυχόν 
αναντιστοιχίας μεταξύ των τευχών και των σχεδίων ακολουθείτε η «σειρά ισχύος» όπως αυτή 
περιγράφεται στο τεύχος της Ε.Σ.Υ. 
 
Στα τεύχη αυτά καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις του εργοδότη, στις οποίες ο ανάδοχος πρέπει 
να ανταποκριθεί. Ο Ανάδοχος μπορεί να προτείνει εναλλακτικά ισοδύναμα υλικά και εργασίες (μόνον 
εκεί που του δίνεται η δυνατότητα σύμφωνα με την επισήμανση που ακολουθεί) που πρέπει όμως 
να ανταποκρίνονται σε προδιαγραφές και πρότυπα χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να 
είναι εφάμιλλες ή ανώτερες των ζητούμενων στα τεύχη αυτά, ενώ συγχρόνως πληρούν και τους πιο 
κάτω όρους: 

-  Δεν διαφοροποιούν τη μορφολογία του έργου. 
-  Δεν υποβαθμίζουν γενικά το έργο. 
-  Δεν αυξάνουν τον χρόνο κατασκευής του έργου. 
-  Δεν αυξάνουν το κατ΄ αποκοπή τίμημα 
-  Εναρμονίζονται με τις λοιπές απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών 
 

Ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει προς έγκριση όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιήσει στο έργο 
σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή, στις συμβατικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές και την μελέτη του έργου. 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  
 

1. Επειδή στη πλειονότητά τους οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο υφιστάμενο περιβάλλον, θα 
πρέπει τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν να είναι τα ίδια (ίδιας ποιότητας, χρώματος και 
κατασκευής) με τα γειτονικά υφιστάμενα. 
Σε περίπτωση που αυτό δεν θα είναι απόλυτα εφικτό (κωδικοί προϊόντων που οι εταιρείες 
έχουν καταργήσει, νέες παρτίδες που διαφέρουν από τις προηγούμενες) ο ανάδοχος οφείλει 
να υποβάλει στην Υπηρεσία εναλλακτική πρόταση προς έγκριση. 
 

2. Με δεδομένο ότι το κτίριο που στεγάζεται Ψυχιατρικό τμήμα του Νοσοκομείου είναι 
καινούργιο και στο μεγαλύτερο τμήμα του δεν έχει χρησιμοποιηθεί, όποια από τα προϊόντα 
των καθαιρέσεων (κουφώματα, είδη υγιεινής και κρουνοποιίας, μεταλλικός σκελετός και tiles 
ψευδοροφών) δεν δύναται, κατά τη κρίση της επίβλεψης, να χρησιμοποιηθούν στη παρούσα 
εργολαβία αλλά υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν μελλοντικά από το Νοσοκομείο,  
αυτά θα μεταφερθούν προσεκτικά και θα τοποθετηθούν εντός του Νοσοκομειακού 
συγκροτήματος σε χώρους που θα υποδειχθούν στον ανάδοχο από τη Τεχνική Υπηρεσία ή 
την Επίβλεψη. 
 

3. Μικροεπεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα (μερεμέτια) που είναι απαραίτητες για την έντεχνη και 
αισθητικά και λειτουργικά άρτια ολοκλήρωση του έργου, έστω και αν δεν αναφέρονται στις 
απαιτούμενες εργασίες ανά χώρο, ρητά δηλώνεται ότι περιλαμβάνονται στη παρούσα 
εργολαβία. 
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4. Επιπροσθέτως, στην εργολαβία περιλαμβάνεται και η αποσυναρμολόγηση, μεταφορά και 
αποθήκευση ξύλινων ερμαρίων που υπάρχουν στους χώρους των επεμβάσεων και δεν 
εντάσσονται στη λειτουργικά διαμορφωμένη πρόταση της μελέτης.  

5. Στα σχέδια των κατόψεων, εμφανίζεται κωδικοποιημένος Ξενοδοχειακός εξοπλισμός ο οποίος 
όμως αποτελεί αντικείμενο άλλης εργολαβίας. Η ένταξή του στα σχέδια έγινε για τη 
πληρότητα και τη λειτουργική ορθότητα της προτεινόμενης λύσης τουλάχιστον στους 
χώρους των επεμβάσεων.  
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2. ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
Η περιγραφή που ακολουθεί στο κεφάλαιο αυτό, περιλαμβάνει διακεκριμένες κατηγορίες εργασιών 
(πλην καθαιρέσεων) και τον τρόπο κατασκευής τους: 

Τοιχώματα γυψοσανίδων 

 

Όλοι οι εσωτερικοί τοίχοι σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης,  κατασκευάζονται από ολοκληρωμένο 
σύστημα γυψοσανίδων, με διπλή αμφίπλευρα γυψοσανίδα πάχους 125mm εκάστη σε σκελετό 75 

mm., ενδεικτικού τύπου KNAUF ή τουλάχιστον ισοδυνάμου οίκου, με το οποίο καλύπτονται όλες οι 
δυνατές περιπτώσεις διαχωριστικών τοιχωμάτων, ήτοι: 
• διαχωριστικοί τοίχοι γραφείων, εξεταστηρίων, θαλάμων νοσηλείας και συναφών χώρων.  

• διαχωριστικοί τοίχοι υγρών χώρων και τοίχοι υδραυλικών εγκαταστάσεων.  
• τοίχοι πυράντοχοι πυροδιαμερισμάτων και χώρων ειδικών απαιτήσεων πυρασφαλείας. κ.λ.π 

 

Οι κατηγορίες και οι ειδικές προδιαγραφές όλων αυτών των τοίχων  προκύπτουν από τις αντίστοιχες 
χρήσεις ώστε να εξασφαλίζονται όπου απαιτείται η ηχομόνωση, η αντίσταση στην υγρασία, στην 

πυρκαγιά, στις δονήσεις κ.λ.π. 

Επισημαίνεται ότι οι διαχωριστικοί τοίχοι του ήσυχου δωματίου όπως και αυτοί των 
πυροδιαμερισμάτων θα επενδυθούν αμφίπλευρα με τις κατάλληλες γυψοσανίδες μέχρι τη δομική 

οροφή. 

Στους ορθοστάτες και τους στρωτήρες που βρίσκονται σε επαφή με τα δομικά στοιχεία θα 
τοποθετούνται ελαστικά παρεμβύσματα για να αποφεύγονται οι ηχογέφυρες.  
Για τη προστασία των γωνιών της ξηράς δόμησης, θα τοποθετηθούν γαλβανιζέ γωνιόκρανα τύπου 
KNAUF (31x31x0,5) 
Θα χρησιμοποιηθούν ανά περίπτωση γυψοσανίδες απλές, ανθυγρές για τους υγρούς χώρους  ή 
πυράντοχες για τα όρια των πυροδιαμερισμάτων και των Ε.Χ. με τα συνακόλουθα υλικά και 

εξαρτήματα στερέωσης κλπ σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστού. 

Ειδική μέριμνα θα ληφθεί ώστε να ενσωματωθούν στον σκελετό όλα τα απαραίτητα ενισχυμένα 
συστήματα στερέωσης και ανάρτησης εξαρτημάτων, ειδών υγιεινής, μηχανημάτων, στερέωσης όλων 

των λωρίδων προστασίας κλπ.  

Υπογραμμίζεται ιδιαίτερα ότι όλα τα εξαρτήματα, συστήματα στερέωσης κλπ. θα ανήκουν στο ίδιο 
ολοκληρωμένο σύστημα που ανήκουν και οι γυψοσανίδες και δεν θα είναι ιδιοκατασκευές. 

Το σύστημα ξηράς δόμησης θα παραδίδεται έτοιμο προς βαφή αφού θα προηγηθεί η τοποθέτηση 
γάζας και το στοκάρισμα των αρμών με υλικά που προτείνει ο προμηθευτής των σανίδων.  

Επιστρώσεις Δαπέδων 

 
1. Δάπεδα linoleum 

 
Όλοι οι εσωτερικοί χώροι που διαμορφώνονται πλην ειδικών χώρων και υγρών χώρων 
επιστρώνονται με  linoleum πάχους 2,5mm σε ρολό, θερμοσυγγολημένο με σοβατεπί από 
αναδίπλωση του δαπέδου και με χρήση ειδικού τεμαχίου (διαμορφωτή) μεταξύ δαπέδου και 
κατακόρυφων επιφανειών καθώς και ειδικού τελειώματος (καπελάκι). 
Θα κολληθεί στο δάπεδο και στον τοίχο με τη κόλλα που προτείνει ο προμηθευτής του λινοτάπητα. 
Οι αρμοί θα είναι υδατοστεγείς με θερμή συγκόλληση με ειδικά εργαλεία και θερμοκολλητικό κορδόνι 
συγκόλλησης ιδίου χρώματος με τον λινοτάπητα. 
Η τελική επιφάνεια μετά τη διάστρωση θα επικαλυφθεί με προστατευτικό υγρό που συστήνει ο 
προμηθευτής του δαπέδου εφόσον το υλικό από το εργοστάσιο δεν διαθέτει την επεξεργασία αυτή. 
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Όλα τα παρελκόμενα υλικά (κόλλες, κορδόνια συγκόλλησης κλπ) θα τοποθετηθούν σύμφωνα με τις 
οδηγίες του κατασκευαστή του λινοτάπητα.  
  
2. Δάπεδα από Κεραμικά Πλακίδια 
      (ΠΕΤΕΠ 03-07-02-00/2006) 
 
Μετά την ολοκλήρωση των καθαιρέσεων (υφιστάμενων επιστρώσεων δαπέδου και γαρμπιλοδέματος 
σε ικανό βάθος με στόχο η τελική επιφάνεια των υγρών χώρων να είναι ομοεπίπεδη με τον χώρο 
που ανήκουν και εξυπηρετούν) και των Η/Μ εγκαταστάσεων (ύδρευσης και αποχέτευσης), 
τοποθετείται το σιφόνι δαπέδου σε θέση που να συγκεντρώνει με ικανές ρύσεις (όχι λιγότερο από 
2%) όλα τα νερά του δαπέδου. 
Το υπόστρωμα των δαπέδων θα αποτελείται από τσιμεντοκονία 450kg τσιμέντου ανά m3 με 
στεγανωτικό μάζας. Το μέγιστο πάχος της τσιμεντοκονίας θα είναι 3εκ. Το υπόστρωμα αυτό 
στεγανοποιείται με τσιμεντοειδές στεγανωτικό επαλειφόμενο κονίαμα τύπου Aquamat της Isomat ή 
άλλο ισοδύναμο, με συνολική κατανάλωση 2kg/m2 σε δύο στρώσεις συνολικού πάχους 1,5mm.  
Στο δάπεδο των υγρών χώρων θα τοποθετηθούν κεραμικά πλακίδια δαπέδου, Α’ ποιότητας, αντοχής 
σε απότριψη IV, διαστάσεων 20x20cm πάχους 8mm, υδατοαπορροφητικότητας Ε<0,5% και με 
συντελεστή αντιολιστηρότητας R=10, (group B). Θα τοποθετηθούν με ειδική κόλλα πλακιδίων με 
αρμούς 3mm και θα αρμολογηθούν με εποξειδικό στόκο. 
Στους αρμόστοκους των πλακιδίων στην επαφή τους με τις ντουζιέρες θα γίνει προσθήκη 
οικοδομικής ρητίνης με κατανάλωση συνιστώμενη από τον προμηθευτή.  
 
Στο υπαίθριο καθιστικό που δημιουργείται στο δώμα του κτιρίου IV που προβλέπεται να 
τοποθετηθούν κεραμικά πλακίδια, αυτά θα είναι διαστάσεων τουλάχιστον 40x40 εκ. group 4 
(εφόσον είναι επισμαλτωμένα) με πιστοποιημένη αντοχή στον παγετό και δείκτη αντιολισθηρότητας 
R11. Όλα τα επι μέρους υλικά που θα χρησιμοποιηθούν (κόλλες, στόκοι κλπ) θα πρέπει να είναι 
κατάλληλα για εξωτερικούς χώρους με αντοχή σε παγετό. 
 
3. Ειδικό Δάπεδο Ήσυχου δωματίου και PLAY ROOM 
 
Στους παραπάνω χώρους τοποθετείται δάπεδο σε ρολό πλ. 1,5 μ. τύπου Taraflex Sport M Comfort 
πάχους 12mm της GERFLOR ή άλλο ισοδύναμο. Είναι δάπεδο P.V.C. ενισχυμένο με πλέγμα υάλου με 
απορρόφηση κραδασμών 45% και επιφάνεια που μειώνει τον κίνδυνο εγκαυμάτων λόγω τριβής. Τα 
ρολά συγκολλούνται μεταξύ τους με ειδικό κορδόνι από το ίδιο υλικό όπως και το linoleum. Στη 
περίπτωση του PLAY ROOM, θα επενδυθεί με το ίδιο υλικό και ο τοίχος μέχρι το ύψος του 1,5 μ. 
σύμφωνα με τη μελέτη. Ο τρόπος τοποθέτησης και τα υλικά συγκόλλησης θα είναι τα προτεινόμενα 
από τον κατασκευαστή του δαπέδου. 

Επενδύσεις Τοίχων 

 

1. Επενδύσεις Πλακιδίων 
 
Μετά την ολοκλήρωση των Η/Μ εγκαταστάσεων (ύδρευσης και αποχέτευσης) και του εντοιχισμού 
των ειδικών μεταλλικών πλαισίων ανάρτησης λεκανών και νιπτήρων  ακολουθεί η ολοκλήρωση της 
κατασκευής της τοιχοποιίας με την τοποθέτηση των δύο ανθυγρών γυψοσανίδων. 
Τέλος ακολουθεί η επένδυση των επιφανειών με κεραμικά πλακίδια. 
Αυτά θα είναι Α’ ποιότητας, ιδίων διαστάσεων μα αυτά του δαπέδου, αντοχής σε απότριψη CLASS 2 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 105457, υδατοαπορροφητικότητας Ε<0,5% με αρμούς 3mm. Θα κολληθούν με 
ακρυλική κόλλα πλακιδίων που συνιστά ο προμηθευτής και με μηδενική ολίσθηση κατά ΕΝ 12004. 
Θα αρμολογηθούν με εποξειδικό στόκο συνιστώμενο από τον προμηθευτή των πλακιδίων. Στους 
αρμόστοκους των πλακιδίων στην επαφή τους με τις λεκάνες και τους νιπτήρες θα γίνει προσθήκη 
οικοδομικής ρητίνης με κατανάλωση συνιστώμενη από τον προμηθευτή.  
Το ύψος της επένδυσης θα υπερκαλύπτει το ύψος της ψευδοροφής δηλαδή θα τοποθετηθούν 
δεκατρείς (12) σειρές πλακιδίων.  
Οι αρμοί των πλακιδίων τοίχου θα ακολουθούν αυτούς του δαπέδου. 
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2. Επένδυση Ήσυχου Δωματίου 
 
Περιμετρικά όλοι οι τοίχοι του ήσυχου δωματίου μέχρι το ύψος των δύο μέτρων και είκοσι 
εκατοστών (2,20) με ειδικό επίπεδο  ηχο-απορροφητικό αφρώδες υλικό με ειδικό βάρος 
35 Kg/m3 αυτοσβενόμενο σύμφωνα με MVSS 302, τοποθετημένο σε βάση από mdf πάχους 8mm, 
επενδεδυμένο με βραδυφλεγή δερματίνη, συνολικού ελάχιστου  πάχους 100mm . Αντίστοιχη 
επένδυση θα πρέπει να έχουν η πόρτα και κάσα του δωματίου.  
 
Ψευδοροφές 
 
Θα τοποθετηθούν διάφορα είδη ψευδοροφών ανάλογα με τη χρήση του χώρου. 
Οι ψευδοροφές θα είναι γυψόπλακες ή γυψοσανίδες, απλές ή ανθυγρές, σύμφωνα με τια απαιτήσεις 
των χώρων. 
Θα αναρτηθούν από τη φέρουσα οροφή (κατά προτεραιότητα) και όπου απαιτηθεί θα τοποθετηθούν 
πρόσθετοι αναρτήρες άλλων στοιχείων του έργου (φωτιστικά σώματα, στόμια κλπ) που 
ενσωματώνονται στις ψευδοροφές. 
Τα κούτελα των ψευδοροφών (όπου απαιτηθούν) θα είναι από μονή γυψοσανίδα.  
 
Γενικά, στους χώρους που ενοποιούνται ή όπου δημιουργούνται νέοι χώροι με την προσθήκη νέας 
τοιχοποιίας ή την επέκταση της υφιστάμενης, οι παλαιές ψευδοροφές αντικαθίστανται με νέες.  
 
1   Ψευδοροφή πλακών γυψοσανίδας (τύπου tiles της knauf) 
 
Στους κοινούς χώρους (γραφεία, εξεταστήρια κλπ), τοποθετούνται πλάκες γυψοσανίδας πάχους 12.5 
χιλ. διαστάσεων 595x595mm με άκρα SK τύπου Knauf Tiles με επίστρωση βινυλικής ταπετσαρίας. 
Η ανάρτηση θα είναι από γαλβανισμένο σκελετό διάτρητο Τ 24/38 λευκού χρώματος με πεταλούδα 
ανάρτησης ST και ντίζα ανάρτησης Φ 4mm. 
 
2   Ψευδοροφή πλακών γυψοσανίδας (τύπου tiles της knauf) ανθυγρών 
 
Στους υγρούς χώρους όπου υπάρχει ντουζιέρα, θα τοποθετηθεί ψευδοροφή από πλάκες ανθυγρής 
γυψοσανίδας διαστάσεων 595x595mm και πάχους 9,5mm άκρα SK με λευκή βινυλική επένδυση και 
με επικάλυψη φύλου αλουμινίου στη πίσω όψη (φράγμα υδρατμών).  
Η ανάρτηση θα είναι από γαλβανισμένο σκελετό διάτρητο Τ 24/38 λευκού χρώματος με πεταλούδα 
ανάρτησης ST και ντίζα ανάρτησης Φ 4mm. 
 
3   Ψευδοροφή γυψοσανίδας τύπου Cleaneo Akustik 
 
Στην οροφή του Ήσυχου δωματίου και του PLAY ROOM θα τοποθετηθεί ψευδοροφή από 
γυψοσανίδες τύπου Cleaneo Akustik FF πάχους 125mm με πλήρη κανονική κυκλική διάτρηση 
12/25R. 
Αυτή στερεώνεται σε ανισόπεδο μεταλλικό σκελετό D112, που αναρτάται από τη δομική οροφή με 
αναρτήρες. Η πίσω πλευρά των διάτρητων γυψοσανίδων επενδύεται με ειδικό ακουστικό φίλτρο για 
τη βελτίωση της ηχοαπορροφητικής ικανότητας της οροφής. 
 
4   Ψευδοροφή Κοινής ή Ανθυγρής γυψοσανίδας  
 
Στο τμήμα της Βραχείας Νοσηλείας στον Α΄ όροφο του κτιρίου Ι, όπως φαίνεται και στο σχέδιο 
καθαιρέσεων, θα αντικατασταθεί για λόγους ασφαλείας η υπάρχουσα ψευδοροφή με νέα, κοινής ή 
ανθυγρής (στους υγρούς χώρους) γυψοσανίδας πάχους 125mm. 
Αυτή στερεώνεται σε ανισόπεδο μεταλλικό σκελετό D112, που αναρτάται από τη δομική οροφή με 
αναρτήρες.    
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Σε αυτή θα ενταχθούν, το σύνολο των Η/Μ στοιχείων (φωτιστικά σώματα, στόμια κλιματισμού κλπ) 
καθώς και θυρίδες (μία για κάθε κλιματιστική μονάδα) επισκεψιμότητας οροφής από κοινή 
γυψοσανίδα με κρυφό μηχανισμό λειτουργίας, με πλαίσιο στήριξης (σκελετό) και εξαρτήματα 
λειτουργίας από αλουμίνιο διαστάσεων 600x600mm, ενδεικτικού  τύπου REVO 12,5 της knauf . 
 
Εσωτερικά κουφώματα 
 
Στους νέους χώρους που δημιουργούνται και όπου αλλού σύμφωνα με τη μελέτη προκύπτει ανάγκη, 
τοποθετούνται κουφώματα, μονόφυλλα ή δίφυλλα, ξύλινα ή μεταλλικά και δίφυλλα μεταλλικά 
πυράντοχα.  
 
Γενικά, οι νέες θύρες και οι κάσσες τους που θα ενταχθούν στο έργο, ανεξαρτήτως τύπου (ξύλινες ή 
μεταλλικές) θα είναι ιδίου χρωματισμού (φύλλο και κάσσα) με τις ήδη υπάρχουσες. Ομοίως και τα  
λοιπά στοιχεία που εντάσσονται σε αυτές (φάσες προστασίας, υαλοπίνακες κλπ)  
 
1.  Ξύλινες θύρες 
 
Οι ξύλινες εσωτερικές θύρες θα είναι πρεσσαριστές με επένδυση φορμάικα και μεταλλική κάσα. Θα 
είναι ιδίου ύψους με τις υπάρχουσες (2,30 μ.).  Θα διαθέτουν φάσες προστασίας, ενώ οι θύρες με 
απαίτηση εξαερισμού (“εσωτερικά”  W.C.) θα έχουν στην κάτω πλευρά άνοιγμα με περσίδες. Οι 
θύρες που σύμφωνα με τον Πίνακα Κουφωμάτων φέρουν υαλοπίνακα αυτός θα είναι ασφαλείας 
triplex 4+4 χιλ.  
 
Τα φύλλα θα αποτελούνται από: 

• Περιμετρικό πλαίσιο ξηραμένης λευκής Ευρωπαϊκής ξυλείας διαστάσεων 33 X 33 mm.  
• Πλήρωση του φατνώματος με πυρήνα μοριοσανίδας πάχους 33 mm, που φέρει διατρήσεις  

κυκλικής διατομής 22 mm, που απέχουν αξονικά μεταξύ τους 27 mm.  
• Αμφίπλευρη επένδυση με φύλλο συσσωματωμένων ινών ξύλου (Μ.D.F.) πάχους 3,2 mm, 

μάζας όγκου 1.000 kg/m2. 
• Τελική επιφάνεια με αμφίπλευρη επένδυση από φύλλο φορμάικας πάχους 1,0 mm 

(απόχρωση σύμφωνα με τα υφιστάμενα). 
• Φιλέτο περιμετρικό πάχους 7 mm από ξυλεία οξιάς, το οποίο καλύπτεται από την φορμάικα 

και βάφεται με βερνίκι δύο συστατικών (απόχρωση σύμφωνα με τα υφιστάμενα). 
• Ειδική ενίσχυση λευκής ξυλείας στη θέση που τοποθετείται πόμολο και κλειδαριά. 

 
Κάσσες: 
Οι κάσσες των πιο πάνω ξύλινων θυρόφυλλων θα είναι από στρατζαριστή λαμαρίνα γαλβανιζέ 
πάχους 1,5 mm. 
Πριν από την τοποθέτηση θα ανοιχθούν με πρέσα οι απαιτούμενες τρύπες για το γλωσσίδι της 
κλειδαριάς η δε λειτουργία του ξύλινου πορτόφυλλου θα γίνεται με τρεις μεντεσέδες ρυθμιζόμενους 
(μηχανισμός αρσενικό, θηλυκό). 
Οι κάσσες θα φέρουν περιμετρικά λάστιχο στερεωμένο σε ειδική εγκοπή της κάσσας και θα 
χρωματισθούν με βερνικόχρωμα ντούκο σε απόχρωση σύμφωνα με τίς υφιστάμενες. 
 
Εξαρτήματα λειτουργίας: 
Για απλές θύρες προβλέπονται τα εξής εξαρτήματα: 

- χωνευτή κλειδαριά από ανοξείδωτο χάλυβα 
- πλήρες πόμολο μορφής U από ανοξείδωτο ματ ατσάλι με διάμετρο 23 mm με ροζέτα  
κλειδιού για κλειδαριά ασφαλείας 
- τρεις πορταδέλλες για πόρτες μέχρι 70kg βάρος ανά φύλλο 
- κλειδί ασφαλείας διπλής όψεως γενικού συστήματος (master key) 
- όλες τις πλάκες στηρίξεως, ηλεκτροκολλημένα κυπριά κλπ. 
- αυτόματο μηχανισμό επαναφοράς όπως προσδιορίζεται στον Πίνακα Κουφωμάτων  

Γενικά τα εξαρτήματα θα είναι ισοδύναμα των εργοστασίων SIMONSWERK, ΒΚS, FSB Γερμανίας. 
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Για θύρες w.c. προβλέπονται τα εξής εξαρτήματα: 
- χωνευτή κλειδαριά W.C. από ανοξείδωτο χάλυβα με ένδειξη κατειλημμένου / ελεύθερου 
- πλήρες πόμολο μορφής U από ανοξείδωτο ματ ατσάλι με 23 mm διάμετρο 
- 3 μεντεσέδες για πόρτες μέχρι 70kg, βάρος ανά φύλλο 

Σημειώνεται ότι η θύρα w.c. του χώρου Β.1.5.2α, προέρχεται από μεταφορά. 
Σε όλες τις θύρες θα υπάρχουν επιδαπέδια ελαστικά stoppers. 
 
2.  Μεταλλικές θύρες Πυροπροστασίας 
 
Στο έργο τοποθετούνται σύμφωνα με τη μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας τρείς δίφυλλες 
μεταλλικές πυράντοχες θύρες. Οι δύο από αυτές (βλ. Πίνακα Κουφωμάτων) προέρχονται από 
μεταφορά και η τρίτη είναι νέα. 
Είναι θύρα σιδηρά, δίφυλλη, ανοιγόμενη, ενδεικτικού τύπου SAFE DOOR. Έχει ύψος 2,30μ. με 
αντίσταση στη φωτιά Τ60. Διαθέτει υαλόφρακτο άνοιγμα διαστάσεων 40Χ80 εκ. ανά φύλλο από 
διαφανές πυράντοχο κρύσταλλο.  
Κατασκευή / υλικά 
 
Η κάσσα της πόρτας θα είναι μεταλλική από κλειστό προφίλ λαμαρίνας γαλβανισμένης πάχους 1,8 
mm, το δε φύλλο από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,8 mm με εσωτερικές ενισχύσεις για 
ακαμψία. Η λειτουργία της πόρτας θα γίνεται με δύο ανοξείδωτους μεντεσέδες βαρέως τύπου 
102/89 mm και θα φέρει ειδικά πόμολα SPUNG LEVERS και μηχανισμό επαναφοράς η δε όλη 
κατασκευή θα χρωματισθεί με πυράντοχο χρώμα. 
 
Πρότυπα / πιστοποιητικό 
 
Κατασκευάζεται σύμφωνα με τα Ιταλικά Πρότυπα UΝΙ 9723 ενώ συνοδεύεται με πιστοποιητικό 
δοκιμασίας από αναγνωρισμένο οργανισμό, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.  
Η  πόρτα πρέπει να διαθέτει:                      

• πιστοποιητικό σύμφωνα με το Ιταλικό Standard UNI 9723, 
• φύλλα με καβαλίκι, από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα με πυρήνα από ειδική μόνωση 

ορυκτών ινών, που εναλλάσσεται με ειδικό αντιπυρικό υλικό σε πολλά στρώματα, συνολικού 
πάχους 60 mm, 

• γωνιακή κάσσα από προφίλ γαλβανισμένου χαλυβδοελάσματος πάχους 1,8 mm, με τζινέτια 
για την εντοίχιση, που συναρμολογείται επί τόπου του έργου με γωνιακά εξαρτήματα και με 
μεταλλικό αποστάτη που βιδώνεται στο κάτω μέρος, 

• κλειδαριά με κλειδί τύπου patent και υποδοχή για κύλινδρο, χερούλια πυρασφαλείας 
σχήματος “U” πλαστικοποιημένα σε χρώμα μαύρο και πλάκες μέσα και έξω,  

• 2 μεντεσέδες πυρασφαλείας βαρέως τύπου ανά φύλλο , εκ των οποίων ο ένας έχει ελατήριο 
ρυθμιζόμενο για την επαναφορά του φύλλου. 

• θερμοδιογκούμενη ταινία που τοποθετείται σε ειδική θέση στο προφίλ της κάσσας και στο 
κάτω μέρος του φύλλου, 

• μεταλλική ταμπέλλα που αναφέρει όλα τα στοιχεία κατασκευής από το εργοστάσιο και 
βρίσκεται στο σόκορο του φύλλου. 

• χρωματισμός από το εργοστάσιο με βαφή εποξειδικής πολυεστερικής πούδρας, σε χρώμα 
όμοιο με τις υπάρχουσες και με τελείωμα επιφάνειας γκοφρέ αντιχαρακτικό. 

• Άθραυστο κρύσταλλο (triplex), πάχους κατάλληλου, ώστε να εξασφαλίζεται αντοχή στη 
φωτιά αντίστοιχη με αυτή της θύρας και διαστάσεων ομοίων με τις υφιστάμενες. Τα 
κρύσταλλα τοποθετούνται με μεταλλικά περιθώρια πλάτους 5 cm, από γαλβανισμένη 
λαμαρίνα και σφραγίζονται στο εργοστάσιο παραγωγής τους. 

 
3.  Μεταλλική θύρα Ήσυχου Δωματίου 
 
Ηχομονωτική Μεταλλική Ανοιγόμενη Μονόφυλλη Θύρα με φεγγίτη, δείκτη ηχομείωσης Rw=47 dB, 
διπλή σειρά ελαστικά προφίλ ηχοστεγανότητας με ειδικό πόμολο ηχομόνωσης (μόνο στην εξωτερική 
πλευρά του φύλλου.  
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Πάχος Κάσας/Φύλλου: 80 mm με μόνιμο κατωκάσι αντίστοιχης ηχομονωτικής ικανότητας με την 
υπόλοιπη θύρα. 
 
Ξυλουργικά 
 
Στους νέους κατά κύριο λόγο χώρους που θα δημιουργηθούν στο έργο προβλέπεται να 
κατασκευαστούν και να τοποθετηθούν ξύλινες κατασκευές που αποτελούν τον σταθερό ξυλουργικό 
εξοπλισμό. 
Οι κατασκευές αυτές, λόγω θέσης, χρήσης και μορφής δεν είναι απαραίτητο να ακολουθήσουν την 
αισθητική των υπολοίπων υφιστάμενων κατασκευών του έργου. Στα σχέδια των κατόψεων, στον 
Πίνακα Ερμαρίων και στις αντίστοιχες Οικοδομικές Λεπτομέρειες περιγράφονται με σαφήνεια τα 
υλικά, οι διαστάσεις και ο τρόπος κατασκευής τους. 
Ο ανάδοχος (όπως και για τις υπόλοιπες κατασκευές) θα υποβάλει στην Υπηρεσία προς έγκριση το 
σύνολο των υλικών και μικρουλικών, τα προτεινόμενα χρώματα, τους προμηθευτές και τον 
κατασκευαστή των ξυλουργικών. 
 
Χρωματισμοί 
 
 Γενικά 
 
Τα υλικά των χρωματισμών θα είναι άριστης ποιότητας και θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του 
έργου. 
Τα χρώματα θα πρέπει να αποδίδουν επιφάνειες με αντοχή στις συνθήκες του περιβάλλοντος που 
εφαρμόζονται, το πλύσιμο και τρίψιμο με συνηθισμένα απορρυπαντικά, τα συνήθη αντισηπτικά και 
λοιπά αραιά χημικά διαλύματα, να παραμένει σταθερή η απόχρωσή τους και να μην ευνοούν την 
ανάπτυξη μικροοργανισμών και μυκήτων στις συνθήκες του έργου.  
Η επιλογή των χρωμάτων θα γίνει από την επίβλεψη με σκοπό την εναρμόνισή τους με το υπόλοιπο 
σύνολο. 
 
1. Τσιμεντοχρώματα 
 
Χώρος εφαρμογής: Περιμετρικά τοιχία του δώματος. 
 
• Καθαρισμός επιφάνειας από λάδια, σκόνες και χαλαρά συνδεδεμένα σωματίδια.  
• Μια στρώση ακρυλικού υποστρώματος διαλύτη (αστάρι) συμβατού με το χρώμα.  
• Δύο στρώσεις εποξειδικής πολυουραιθανικής ή πολυαμιδικής βαφής δύο συστατικών 

 
2. Εσωτερικών τοιχοποιιών 

 
Ριπολίνη νερού σατινέ 

 
Χώρος εφαρμογής: Τοίχοι γυψοσανίδων διαδρόμων, θαλάμων κλπ. 
 
Η ριπολίνη νερού θα έχει παρασιτοκτόνες και υποαλλεργικές ιδιότητες και θα εκτελεστεί ως εξής: 
 
• Καλός καθαρισμός επιφάνειας και δύο στρώσεις κατάλληλου υποστρώματος (αστάρι). 
• Δύο στρώσεις αλκυδικής ή ακριλικής «ριπολίνης νερού» σατινέ κατά ΕΝ 71.  

 
Επειδή οι νέες κατασκευές στους διαδρόμους  είναι επαναλαμβανόμενες, ο χρωματισμός των τοίχων 
θα γίνει στο σύνολο του διαδρόμου και θα σταματά εκεί όπου κατά την επίβλεψη εναρμονίζεται με 
το υπόλοιπο σύνολο. 
Οι νέοι χώροι που δημιουργούνται είτε από συνένωση είτε από επέκταση υφιστάμενων τοιχοποιιών 
ξηράς δόμησης, αυτοί βάφονται στο σύνολό τους. 
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Είδη Κρουνοποιίας - Αξεσουάρ υγρών χώρων 
 
Όπως προκύπτει από το σχέδιο των καθαιρέσεων και σε συνδυασμό με αυτό της πρότασης, τα είδη 
κρουνοποιίας και τα αξεσουάρ για τα δύο νέα w.c. που δημιουργούνται θα μεταφερθούν από τα 
υπάρχοντα και θα τοποθετηθούν σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη και σύμφωνα με 
τη λεπτομέρεια Τυποποίησης Υψών.  
 
Μονώσεις  
 
Στο δώμα του κτιρίου IV, προβλέπεται η δημιουργία υπαίθριου χώρου διημέρευσης ασθενών. 
Αυτό επιτυγχάνεται με την καθαίρεση μεγάλου μέρους της υφιστάμενης θερμο-υγρομόνωσης και τη 
κατασκευή νέας με τελική βατή επιφάνεια (βιομηχανικό δάπεδο). όπου θα τοποθετηθούν σκίαστρα 
και καθιστικά σύμφωνα με τα σχέδια.  
Για τη κατασκευή της μόνωσης, και τον διαχωρισμό της παλαιάς από τη νέα θα ακολουθηθεί η 
λεπτομέρεια Λ-02.13. 
 
Βελτίωση Μικροκλίματος - Δενδροφύτευση  
 
Στα υφιστάμενα εσωτερικά αίθρια (μικρό και μεγάλο) για τη βελτίωση του μικροκλίματος και την 
αύξηση του σκιασμού  των αιθρίων που αποτελούν εκτός των άλλων και χώρο διημέρευσης των 
ασθενών, προβλέπεται η φύτευση πέντε (5) καλλωπιστικών δένδρων σύμφωνα με τα σχέδια των 
κατόψεων και σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη. 
Τα δένδρα που θα φυτευτούν θα είναι Κερκίδες (Κουτσουπιές) που ευδοκιμούν και σε ορεινές 
περιοχές. Θα είναι κατηγορίας Δ5 (ύψος 2,50 – 3,00 μ. και περίμετρος κορμού 20 – 25 εκ.  
 
Εξοπλισμός  
 
Στο δώμα του κτιρίου IV και στο μεγάλο αίθριο που είναι και χώροι διημέρευσης, θα τοποθετηθούν 
και θα πακτωθούν καθιστικά και πέργκολες. 
Οι πέργκολες θα είναι ορθογωνικού σχήματος, από εμποτισμένη ξυλεία, με ορθοστάτες διατομής 
τουλάχιστον 0,10 x 0,10 m και επικάλυψη σε μορφή εσχάρας από στοιχεία διατομής 0,05 x 0,10 m 
περίπου. Θα είναι βιομηχανοποιημένο προϊόν του οποίου τα βασικά χαρακτηριστικά (διατομές 
ξυλείας, ανοίγματα, ύψη) θα προσδιοριστούν από τον κατασκευαστή. Γενικότερα θα ενταχθούν στο 
έργο και θα καλύπτουν τουλάχιστον τον προβλεπόμενο από τη μελέτη χώρο.  
Στους χώρους διημέρευσης θα τοποθετηθούν εννέα (9) παγκάκια  σε θέσεις σύμφωνα με την 
μελέτη. Θα αποτελούνται από σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες, με κάθισμα 
αποτελούμενο από τρείς δοκίδες φυσικής ξυλείας διαστάσεων 1,80 x 0,10 x 0,05 m περίπου και 
στοιχεία πλάτης από φυσικό ξύλο διαστάσεων 1,80 x 0,20 x 0,05 m περίπου. Θα είναι 
βιομηχανοποιημένο προϊόν του οποίου τα βασικά χαρακτηριστικά (διατομές ξυλείας, διαστάσεις, 
συνδεσμολογία των στοιχείων) θα προσδιοριστούν από τον κατασκευαστή.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟ 
 
Για τον προσδιορισμό των χώρων και κατ΄ επέκταση των εργασιών που θα γίνουν σε αυτούς, οι 
κωδικοί και ο χαρακτηρισμός των χώρων που αναφέρονται παρακάτω είναι οι αναγραφόμενοι στα 
σχέδια των καθαιρέσεων και όχι αυτοί που αναγράφονται στους νέους χώρους που διαμορφώνονται.  
Ο ακριβής προσδιορισμός των ορίων των προτεινόμενων επεμβάσεων προκύπτει συνδυαστικά από 
το παρόν τεύχος και τα σχέδια των κατόψεων (καθαιρέσεων και προτάσεων). 
Στις εργασίες των καθαιρέσεων περιλαμβάνονται και αυτές των στοιχείων προστασίας κρούσης τα 
οποία και θα επανατοποθετηθούν σε νέες θέσεις, σοβατεπιών σε περίπτωση αλλαγής δαπέδου, των 
Η/Μ δικτύων και λοιπών υλικών και εξαρτημάτων που υπάρχουν σε καθαιρούμενα τμήματα τοίχων ή 
οροφών και η επανένταξή τους στις νέες κατασκευές ή σε νέες θέσεις ή το τάπωμά τους εντός των 
δομικών στοιχείων. 
Οι εργασίες στο δώμα του κτιρίου IV και στα εσωτερικά αίθρια (μονώσεις, φυτεύσεις, καθιστικά, 
πέργκολες) περιγράφονται στο Κεφ. Β’ και προσδιορίζονται στα αντίστοιχα σχέδια. 
 
1. Α’ ΟΡΟΦΟΣ 
 
Χώροι Α.1.1.2α (Αναμονή), Α.1.1.2β (Πληροφορίες), Α.1.2.1 (Τηλεψυχιατρική S.O.S.), 
A.1.1.9 (Γραφείο Κοινωνικής Υπηρεσίας) 
 
Καθαιρέσεις 
 
Καθαιρούνται τα δίφυλλα και μονόφυλλα εσωτερικά κουφώματα, οι τοίχοι ξηράς δόμησης, οι 
ψευδοροφές (μεταλλικός σκελετός και tiles), όπως φαίνεται και στο αντίστοιχο σχέδιο καθαιρέσεων, 
ο γκισές πληροφοριών, αποξηλώνεται η επίστρωση του δαπέδου με linoleum, εφόσον απαιτηθεί και 
κάθε είδους εξοπλισμός που δεν εντάσσεται στο νέο έργο. 
 
Νέες εργασίες 
 
• Κατασκευή πυράντοχου τοίχου ξηράς δόμησης για τη δημιουργία προθαλάμου ανελκυστήρα και 

τοποθέτηση νέας δίφυλλης πυράντοχης μεταλλικής πόρτας σύμφωνα με τα σχέδια και τη μελέτη 
Παθητικής Πυροπροστασίας. 

• Επίστρωση δαπέδου με linoleum  

• Κατασκευή νέας ενιαίας ψευδοροφής γυψοσανίδας σε ανισόπεδο μεταλλικό σκελετό και ένταξη σε 
αυτή όλα τα Η/Μ στοιχεία (υφιστάμενα και νέα) όπως φωτιστικά σώματα, στόμια κλιματισμού 

κλπ, καθώς και των νέων θυρίδων επισκεψιμότητας των Η/Μ εγκαταστάσεων σε θέσεις που θα 

υποδειχθούν από την επίβλεψη.   
• Επανατοποθέτηση των στοιχείων προστασίας κρούσεις (φάσες και γωνιόκρανα) σε θέσεις που θα 

υποδειχθούν από την επίβλεψη. 

• Χρωματισμοί  
 
Χώρος Α.1.1.2γ (Διάδρομος) 
 
Καθαιρέσεις 
 
Καθαιρούνται oι δίφυλλες θύρες που οριοθετούν τον διάδρομο (μια aller retour και μια πυράντοχη), 
και τμήμα της ψευδοροφής (μεταλλικός σκελετός και tiles), όπως φαίνεται και στο αντίστοιχο σχέδιο 
καθαιρέσεων.  
 
Νέες εργασίες 
 
• Κατασκευή πυράντοχου τοίχου ξηράς δόμησης για την οριοθέτηση του τμήματος και μεταφορά 

και τοποθέτηση υπάρχουσας δίφυλλης πυράντοχης μεταλλικής πόρτας σύμφωνα με τα σχέδια και 
τη μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας. 
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• Κατασκευή νέας ενιαίας ψευδοροφής γυψοσανίδας (στο νέο διάδρομο Α.1.1.2γ) σε ανισόπεδο 

μεταλλικό σκελετό και ένταξη σε αυτή όλα τα Η/Μ στοιχεία (υφιστάμενα και νέα) όπως φωτιστικά 

σώματα, στόμια κλιματισμού κλπ, καθώς και των νέων θυρίδων επισκεψιμότητας των Η/Μ 
εγκαταστάσεων σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη.   

• Επανατοποθέτηση των στοιχείων προστασίας κρούσεις (φάσες και γωνιόκρανα) σε θέσεις που θα 

υποδειχθούν από την επίβλεψη. 
• Χρωματισμοί  

 
Χώροι Α.1.1.3 (Γραφείο Επιστημονικού Διευθυντή) και Α.1.1.4 (Γραμματεία) 
 
Καθαιρέσεις 
 
Καθαιρείται ο μεταξύ των δύο χώρων τοίχος ξηράς δόμησης, η μονόφυλλη θύρα του ενός χώρου, 
αποξηλώνεται η επίστρωση του δαπέδου με linoleum, η ψευδοροφή (όπως φαίνεται και στο 
αντίστοιχο σχέδιο καθαιρέσεων) και αποσυναρμολογείται το ολόσωμο ερμάριο του χώρου Α.1.1.4. 
 
Νέες εργασίες 
 
• Κατασκευή (συμπλήρωση) τοίχου ξηράς δόμησης στη θέση του κουφώματος που καθαιρέθηκε, 
• Κατασκευή νέας ενιαίας ψευδοροφής γυψοσανίδας σε ανισόπεδο μεταλλικό σκελετό και ένταξη σε 

αυτή όλα τα Η/Μ στοιχεία (υφιστάμενα και νέα) όπως φωτιστικά σώματα, στόμια κλιματισμού 

κλπ, καθώς και των νέων θυρίδων επισκεψιμότητας των Η/Μ εγκαταστάσεων σε θέσεις που θα 
υποδειχθούν από την επίβλεψη. 

• Επίστρωση δαπέδου με linoleum  

• Κατασκευή και τοποθέτηση ξύλινου σταθερού εξοπλισμού σύμφωνα με τα σχέδια και τον Πίνακα 
Ερμαρίων (κωδ. ΕΚ3)   

• Χρωματισμοί  

 
Προθάλαμοι και w.c. θαλάμων (Χώροι Α.2.3.1α, Α.2.3.1β, Α.2.3.1γ, Α.2.3.1δ)  
 
Καθαιρέσεις 
 
Καθαιρείται η ψευδοροφή (όπως φαίνεται και στο αντίστοιχο σχέδιο καθαιρέσεων)   
 
Νέες εργασίες 
 
• Κατασκευή νέας ενιαίας ψευδοροφής γυψοσανίδας (ανθυγρής στα w.c.) σε ανισόπεδο μεταλλικό 

σκελετό και ένταξη σε αυτή όλα τα Η/Μ στοιχεία (υφιστάμενα και νέα) όπως φωτιστικά σώματα, 
στόμια κλιματισμού κλπ, καθώς και των νέων θυρίδων επισκεψιμότητας των Η/Μ εγκαταστάσεων 

σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη.   

• Χρωματισμοί  
 
Χώροι Α.2.3.2β (θάλαμος) και Α.2.1.7β (Δωμάτιο Εφημερεύοντος) 
 
Καθαιρέσεις 
 
Καθαιρείται το μεταξύ των δύο χώρων τμήμα τοίχου ξηράς δόμησης που εντοιχίζει τα ξύλινα 
ερμάρια, η μονόφυλλη θύρα του ενός χώρου και οι θύρες των w.c., αποξηλώνεται η επίστρωση του 
δαπέδου με linoleum, η ψευδοροφή (όπως φαίνεται και στο αντίστοιχο σχέδιο καθαιρέσεων) , 
αποσυναρμολογούνται τα ξύλινα ερμάρια, καθαιρούνται οι τοίχοι των w.c.,  αποξηλώνεται η 
επίστρωση του δαπέδου και οι επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια, τα είδη υγιεινής και 
κρουνοποιίας.  
 
Νέες εργασίες 
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• Κατασκευή (συμπλήρωση) τοίχου ξηράς δόμησης στη θέση των ξύλινων ερμαρίων. 

• Κατασκευή ξύλινου σταθερού εξοπλισμού σύμφωνα με τα σχέδια και τον Πίνακα Ερμαρίων (κωδ. 
ΕΚ1, ΕΚ2, ΕΚ3 και ΕΠ1) 

• Κατασκευή νέας ενιαίας ψευδοροφής γυψοσανίδας σε ανισόπεδο μεταλλικό σκελετό και ένταξη σε 

αυτή όλα τα Η/Μ στοιχεία (υφιστάμενα και νέα) όπως φωτιστικά σώματα, στόμια κλιματισμού 
κλπ, καθώς και των νέων θυρίδων επισκεψιμότητας των Η/Μ εγκαταστάσεων σε θέσεις που θα 

υποδειχθούν από την επίβλεψη.  

•  Επίστρωση δαπέδου με linoleum  
• Χρωματισμοί  

 
Χώροι Α.2.3.2α (θάλαμος) και Α.2.1.7α (Δωμάτιο Εφημερεύοντος) 
 
Καθαιρέσεις 
 
Καθαιρείται το μεταξύ των δύο χώρων τμήμα τοίχου ξηράς δόμησης που εντοιχίζει τα ξύλινα 
ερμάρια και στο χώρο Α.2.3.2α η μονόφυλλη θύρα του χώρου και η θύρα του w.c., αποξηλώνεται η 
ψευδοροφή (όπως φαίνεται και στο αντίστοιχο σχέδιο καθαιρέσεων), αποσυναρμολογούνται τα 
ξύλινα ερμάρια, καθαιρούνται οι τοίχοι του w.c.,  αποξηλώνεται η επίστρωση του δαπέδου και οι 
επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια, τα είδη υγιεινής και κρουνοποιίας.  
 
Νέες εργασίες 
 
• Κατασκευή (συμπλήρωση) τοίχου ξηράς δόμησης στη θέση των ξύλινων ερμαρίων.  

• Συναρμολόγηση και τοποθέτηση του ενός ερμαρίου σε νέα θέση στο χώρο Α.2.1.7α.  

• Κατασκευή νέας ενιαίας ψευδοροφής ηχοαπορροφητικής γυψοσανίδας σε ανισόπεδο μεταλλικό 
σκελετό και ένταξη σε αυτή όλα τα Η/Μ στοιχεία (υφιστάμενα και νέα) όπως φωτιστικά σώματα, 

στόμια κλιματισμού κλπ, καθώς και των νέων θυρίδων επισκεψιμότητας των Η/Μ εγκαταστάσεων 

σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη.  
• Κατασκευή πρόσθετης επενδυτικής τοιχοποιίας με μόνωση σύμφωνα με τα σχέδια 

• Κατασκευή νέας μεταλλικής ηχομονωτικής πόρτας και επένδυση εσωτερικά όλου του χώρου με 

ειδική κατασκευή σύμφωνα με τη μελέτη. 
• Επίστρωση δαπέδου με ειδικό δάπεδο τύπου taraflex  

• Χρωματισμοί  

 
Χώρος Α.2.3.3 (Διάδρομος) 
 
Καθαιρέσεις 
 
Καθαιρείται η δίφυλλη aller retour θύρα που χωρίζει τον συγκεκριμένο διάδρομο από τον Α.2.1.8α, 
και η ψευδοροφής (μεταλλικός σκελετός και tiles), όπως φαίνεται και στο αντίστοιχο σχέδιο 
καθαιρέσεων.  
 
Νέες εργασίες 
 
• Κατασκευή νέας δίφυλλης θύρας σύμφωνα με τον Πίνακα Κουφωμάτων  

• Κατασκευή νέας ενιαίας ψευδοροφής γυψοσανίδας σε ανισόπεδο μεταλλικό σκελετό και ένταξη σε 

αυτή όλα τα Η/Μ στοιχεία (υφιστάμενα και νέα) όπως φωτιστικά σώματα, στόμια κλιματισμού 
κλπ, καθώς και των νέων θυρίδων επισκεψιμότητας των Η/Μ εγκαταστάσεων σε θέσεις που θα 

υποδειχθούν από την επίβλεψη.   

• Χρωματισμοί  
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Χώροι Α.2.1.1 (Καθιστικό και Τραπεζαρία) και Α.2.1.5 (Γραφείο Προϊσταμένης) 
 
Καθαιρέσεις 
 
Καθαιρείται ο μεταξύ των δύο χώρων τοίχος ξηράς δόμησης, αποσυναρμολογείται το σύνολο των 
ξύλινων ερμαρίων τύπου κουζίνας και αποξηλώνεται η επένδυση με κεραμικά πλακίδια, καθαιρείται η 
μονόφυλλη θύρα του ενός χώρου, αποξηλώνεται η επίστρωση του δαπέδου με linoleum, η 
ψευδοροφή (μεταλλικός σκελετός και tiles).  
 
Νέες εργασίες 
 
• Κατασκευή (συμπλήρωση) τοίχου ξηράς δόμησης στη θέση της πόρτας και τροποποίηση της 

τοιχοποιίας σύμφωνα με το σχέδιο της κάτοψης. 
• Κατασκευή νέας ενιαίας επισκέψιμης ψευδοροφής με μεταλλικό σκελετό και tiles και ένταξη σε 

αυτή όλα τα Η/Μ στοιχεία (υφιστάμενα και νέα) όπως φωτιστικά σώματα, στόμια κλιματισμού 

κλπ.  
• Επίστρωση δαπέδου με linoleum  

• Επανατοποθέτηση των στοιχείων προστασίας κρούσεις (φάσες και γωνιόκρανα) σε θέσεις που θα 

υποδειχθούν από την επίβλεψη. 
• Αποκατάσταση ψευδοροφής και των σοβατεπί του linoleum από τη πλευρά του διαδρόμου. 

• Χρωματισμοί  

 

Χώρος Α.2.1.8α (Διάδρομος) 
 
Καθαιρέσεις 
 
Καθαιρείται η δίφυλλη aller retour θύρα που χωρίζει τον συγκεκριμένο διάδρομο από τον Α.2.2.4.  
 
Νέες εργασίες 
 
• Αποκατάσταση ανοίγματος μετά την αφαίρεση της θύρας 

• Χρωματισμοί  
 
Χώροι Α.1.1.8 (Γραφείο Ψυχολόγου) και Α.1.1.10 (Εργοθεραπεία) 
 
Καθαιρέσεις 
 
Καθαιρείται τμήμα τοίχου ξηράς δόμησης μεταξύ των δύο χώρων για την δημιουργία επικοινωνίας 
μεταξύ τους.  
 
Νέες εργασίες 
 
• Τοποθέτηση νέας μονόφυλλης θύρας σύμφωνα με τη μελέτη και τον Πίνακα Κουφωμάτων. 

• Αποκατάσταση μερεμετιών δαπέδου.  

• Χρωματισμοί καθ’ υπόδειξη της επίβλεψης. 
 
Χώροι Α.1.1.7α, Α.1.1.7β και Α.1.1.7γ (Γραφεία Εξεταστήρια) 
 
Καθαιρέσεις 
 
Καθαιρούνται οι επίτοιχοι νιπτήρες και η επένδυση με κεραμικά πλακίδια τοπικά στη θέση των 
νιπτήρων.  
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Νέες εργασίες 
 
• Αποκατάσταση τοιχοποιίας - χρωματισμοί. 

 
Χώρος Α.2.4.2 (Λινοθήκη) 
 
Νέες εργασίες 
• Κλείσιμο του ανοίγματος σύμφωνα με το σχέδιο της κάτοψης και τοποθέτηση νέας ξύλινης θύρας.  

• Χρωματισμοί  

 
Χώρος Α.1.1.2δ (Διάδρομος - Αναμονή) 
 
Νέες εργασίες 
 
• Κλείσιμο του χώρου της Αναμονής για τη δημιουργία γραφείου με τοιχοποιία ξηράς δόμησης και 

τοποθέτηση ξύλινης θύρας σύμφωνα με τον Πίνακα Κουφωμάτων. 
• Τροποποιήσεις στη ψευδοροφή και την υφιστάμενη τοιχοποιία για την εγκατάσταση των νέων 

δικτύων Η/Μ 

• Αποκατάσταση ψευδοροφής και δαπέδου linoleum εκατέρωθεν του τοίχου.   
• Χρωματισμοί  

 
Χώρος Α.1.1.5 (Αρχείο) 
 
Νέες εργασίες 
 
• Κατασκευή και τοποθέτηση ξύλινου σταθερού εξοπλισμού σύμφωνα με τα σχέδια και τον Πίνακα 

Ερμαρίων (κωδ. ΕΛ1)   

 
Δώμα κτιρίου IV 
 
Καθαιρέσεις 
 
Αποξήλωση και απομάκρυνση της υφιστάμενης θερμο-υγρομόνωσης σύμφωνα με το σχέδιο των 
καθαιρέσεων. 
 
Νέες εργασίες 
 
• Κατασκευή χαμηλού στηθαίου διαχωρισμού και εγκιβωτισμού παλαιάς και νέας μόνωσης.  

• Τοποθέτηση βάσεων για την πάκτωση ξύλινων κατασκευών σκίασης (πέργκολες) σε θέση και 
έκταση που προσδιορίζεται στη μελέτη. 

• Κατασκευή νέας μόνωσης με τελική επιφάνεια βιομηχανικό δάπεδο. 

• Προμήθεια και τοποθέτηση των ξύλινων κατασκευών σκίασης.  
• Προμήθεια και τοποθέτηση καθιστικών σύμφωνα με τα σχέδια.  

 
2. ΙΣΟΓΕΙΟ 

 
Χώροι Β.1.1.2 (Γραφείο Διευθυντή) και Β.1.1.3 (Γραμματεία) 
 
Καθαιρέσεις 
 
Καθαιρείται τμήμα τοίχου ξηράς δόμησης μεταξύ των δύο χώρων για την δημιουργία επικοινωνίας 
μεταξύ τους.  
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Νέες εργασίες 
 
• Τοποθέτηση νέας μονόφυλλης θύρας σύμφωνα με τη μελέτη και τον Πίνακα Κουφωμάτων.  
• Αποκατάσταση μερεμετιών δαπέδου.  

• Χρωματισμοί καθ’ υπόδειξη της επίβλεψης. 

 
Χώρος Β.1.5.2 (Εξεταστήριο)  
 
Καθαιρέσεις 
 
Καθαιρείται τμήμα τοίχου ξηράς δόμησης και η αντίστοιχη φάσα προστασίας, μεταξύ του χώρου και 
του Διαδρόμου Β.1.1.8 για την δημιουργία πρόσβασης στο χώρο από τον διάδρομο. Καθαιρείται η 
μονόφυλλη θύρα επικοινωνίας μεταξύ του χώρου Β.1.5.2 και του χώρου Β.1.5.1. Καθαιρείται ο κατά 
τη διεύθυνση Y τοίχος του w.c. με τη πόρτα του, αποσυναρμολογείται το ξύλινο ερμάριο και 
αποξηλώνεται η επένδυση με κεραμικά πλακίδια, αποξηλώνεται η επίστρωση των δαπέδων και η 
ψευδοροφή (μεταλλικός σκελετός και tiles) του w.c. και του δωματίου.  
 
Νέες εργασίες 
 
• Κατασκευή (συμπλήρωση) τοίχου ξηράς δόμησης στη θέση της πόρτας μεταξύ του χώρου Β.1.5.2 

και του χώρου Β.1.5.1.  

• Τοποθέτηση νέας μονόφυλλης θύρας σύμφωνα με τη μελέτη και τον Πίνακα Κουφωμάτων μεταξύ 

χώρου και διαδρόμου. 
• Επέκταση του κατά τον άξονα X τοίχου του w.c. και επανατοποθέτηση της υφιστάμενης θύρας. 

• Κατασκευή νέων επισκέψιμων ψευδοροφών με μεταλλικό σκελετό και tiles (ανθυγρή στο w.c.) 

και ένταξη σε αυτές όλων των Η/Μ στοιχείων (υφιστάμενων και νέων) όπως φωτιστικά σώματα, 
στόμια κλιματισμού κλπ.  

• Επίστρωση δαπέδου του δωματίου με linoleum και του w.c. με κεραμικά πλακίδια. 

• Επένδυση των τοίχων του w.c. με κεραμικά πλακίδια. 
• Επέκταση των Η/Μ δικτύων και τοποθέτηση νέας ντουζιέρας με τα κατάλληλα είδη κρουνοποιίας 

και αξεσουάρ. 

• Χρωματισμοί  
 
Χώρος Β.1.1.6 (Internet, Βιβλιοθήκη Προσωπικού)  
 
Καθαιρέσεις 
 
Καθαιρείται τμήμα του δαπέδου linoleum και της ψευδοροφής σύμφωνα με τη μελέτη. 
  
Νέες εργασίες 
 
• Κατασκευή τοίχου ξηράς δόμησης για τη δημιουργία w.c. 
• Τοποθέτηση νέας μονόφυλλης θύρας σύμφωνα με τη μελέτη και τον Πίνακα Κουφωμάτων .  

• Επέκταση του κατά τον άξονα X τοίχου του w.c. και επανατοποθέτηση της υφιστάμενης θύρας. 

• Επανακατασκευή του τελειώματος της ψευδοροφής του δωματίου προς το νέο τοίχο και 
επανατοποθέτηση των Η/Μ στοιχείων. 

• Κατασκευή νέας ανθυγρής επισκέψιμης ψευδοροφής με μεταλλικό σκελετό και tiles στο w.c. και 

ένταξη σε αυτή όλων των Η/Μ στοιχείων (υφιστάμενων και νέων) όπως φωτιστικά σώματα, 
στόμια κλιματισμού κλπ. 

• Επέκταση των Η/Μ δικτύων  

• Επίστρωση του δαπέδου του w.c. με κεραμικά πλακίδια. 
• Επένδυση των τοίχων του w.c. με κεραμικά πλακίδια. 

• Τοποθέτηση ειδών υγιεινής με τα κατάλληλα είδη κρουνοποιίας και αξεσουάρ. 
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• Χρωματισμοί  

 

Χώρος Α.3.1.1α (Είσοδος)  
 
Καθαιρέσεις 
 
Καθαιρείται τμήμα του ανεμοφράκτη (πλαίσια αλουμινίου, υαλοστάσια, υαλόθυρες και μηχανισμοί) 
προς τη πλευρά του χώρου Α.3.1.1γ  σύμφωνα με τη μελέτη. 
  
Νέες εργασίες 
 
• Αποκατάσταση δαπέδου και ψευδοροφής 

• Χρωματισμοί 
 
Χώροι Α.4.1.2 (Office Φαγητού) και Α.4.2.7 (Λινοθήκη) 
 
Καθαιρέσεις 
 
Καθαιρείται ο μεταξύ των δύο χώρων διαχωριστικός τοίχος ξηράς δόμησης και ο κατά τον άξονα X 
τοίχος της Λινοθήκης. Καθαιρούνται οι δύο θύρες, η επίστρωση των δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 
καθώς και τμήμα του δαπέδου linoleum μπροστά από τους δύο χώρους σύμφωνα με το σχέδιο της 
κάτοψης – πρότασης. Αποξηλώνεται η υφιστάμενη επισκέψιμη ψευδοροφή των δύο χώρων και στο 
τμήμα του διαδρόμου μπροστά από τους δύο χώρους. Αποσυναρμολογούνται, μεταφέρονται και 
αποθηκεύονται τα ξύλινα ερμάρια του χώρου Α.4.2.7. 
 
Νέες εργασίες 
 
• Επέκταση της τοιχοποιίας ξηράς δόμησης σύμφωνα με το σχέδιο της κάτοψης – πρότασης.  

• Τοποθέτηση νέας μονόφυλλης θύρας σύμφωνα με τη μελέτη και τον Πίνακα Κουφωμάτων.  

• Προσαρμογή και επανατοποθέτηση των στοιχείων προστασίας κρούσης του διαδρόμου στη νέα 
τοιχοποιία. 

• Προσαρμογή στη νέα τοιχοποιία της υφιστάμενης ψευδοροφής και του δαπέδου linoleum από τη 

πλευρά του διαδρόμου. 
• Επίστρωση δαπέδου με κεραμικά πλακίδια. 

•  Κατασκευή (στους ενοποιημένους χώρους) νέας επισκέψιμης ψευδοροφής με μεταλλικό σκελετό 

και tiles, και ένταξη σε αυτή όλων των Η/Μ στοιχείων (υφιστάμενων και νέων) όπως φωτιστικά 
σώματα, στόμια κλιματισμού κλπ. 

• Χρωματισμοί καθ’ υπόδειξη της επίβλεψης. 

 
Χώρος Β.2.5.6 (Διάδρομος) 
 
Καθαιρέσεις 
 
Καθαιρείται η δίφυλλη aller retour θύρα που χωρίζει τον συγκεκριμένο διάδρομο από τον Α.2.2.4.  
 
Νέες εργασίες 
 
• Αποκατάσταση ανοίγματος μετά την αφαίρεση της θύρας 

• Χρωματισμοί  
 
Χώροι Β.1.3.4α (χώρος ατομικής ψυχοθεραπείας), Β.1.2.4 (Γραφείο Ψυχολόγου), Β.2.1.5 
(Γραφείο Υπεύθυνου Ιατρού)και Β.2.2.2 (Γραφείο Ψυχολόγου) 
 
Καθαιρέσεις 
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Καθαιρούνται οι τοίχοι ξηράς δόμησης μετα των κουφωμάτων τους (θυρών και εσωτερικών 
παραθύρων) προκειμένου να ενοποιηθεί ο καθένας από τους παραπάνω χώρους με τους (συναφούς 
αντικειμένου) γειτονικούς τους χώρους σύμφωνα με το σχέδιο καθαιρέσεων. Αποσυναρμολογείται, 
μεταφέρεται και αποθηκεύεται το ξύλινο ερμάριο του χώρου Β.1.2.7. Καθαιρούνται οι ψευδοροφές 
και αποξηλώνονται τα δάπεδα linoleum. 
 
Νέες εργασίες 
 
• Κατασκευή (στους ενοποιημένους χώρους) νέας επισκέψιμης ψευδοροφής με μεταλλικό σκελετό 

και tiles, και ένταξη σε αυτή όλων των Η/Μ στοιχείων (υφιστάμενων και νέων) όπως φωτιστικά 

σώματα, στόμια κλιματισμού κλπ. 

• Επίστρωση δαπέδων με linoleum.  
• Χρωματισμοί. 

 
3. ΥΠΟΓΕΙΟ 
 
Χώρος Υ.2.3 (Play Room – Χώρος Εκπαίδευσης) πρώην (ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 1) 
 
Για τη μετατροπή του χώρου από αποθήκη σε χώρο ολιγόλεπτης απασχόλησης και εκπαίδευσης, θα 
πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες. 
 
Νέες εργασίες 
 
• Κατασκευή νέας ενιαίας ψευδοροφής ηχοαπορροφητικής γυψοσανίδας σε ανισόπεδο μεταλλικό 

σκελετό, τοποθέτηση πλακών πετροβάμβακα στο κενό μεταξύ σκελετού ψευδοροφής και δομικής 
οροφής και ένταξη σε αυτή όλων των Η/Μ στοιχείων. (υφιστάμενα και νέα) όπως φωτιστικά 

σώματα, στόμια κλιματισμού κλπ, καθώς και των νέων θυρίδων επισκεψιμότητας των Η/Μ 

εγκαταστάσεων σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη. 
• Επίστρωση δαπέδου με ειδικό δάπεδο τύπου taraflex  

• Επένδυση του τοίχου περιμετρικά και της δίφυλλης πόρτας με το ίδιο υλικό του δαπέδου μέχρι το 

ύψος του 1,50μ. και τοποθέτηση αφρώδων γωνιόκρανων όπου απαιτείται.  
• Αποκατάσταση ανοίγματος μετά την αφαίρεση της θύρας 

• Εγκατάσταση μηχανισμού ηλεκτρικής ανάκλισης των παραθύρων 

• Χρωματισμοί  
 
 
Ο Συντάξας 

                                   
Σωτήρης   Μάνθος 

Αρχιτέκτων Μηχανικός   
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