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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 

ΕΡΓΟ: 

  

 

Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός  

Κτιρίου «Καρναγίου» Νεάπολης 

και επανάχρηση του ως Τουριστικό 

και Πολιτιστικό Περίπτερο  

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η      Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Α. Θέση του έργου 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός Κτιρίου 

«Καρναγίου» Νεάπολης και επανάχρηση του ως Τουριστικό και Πολιτιστικό Περίπτερο με κύρια 

χρήση του ως Χώρου Θερινών Κινηματογραφικών Προβολών και Εκθέσεων. Το ήδη υπάρχον 

κτίριο ευρίσκεται σε οικόπεδο Λ.Ο.Τ. 06   ΦΕΚ 10/ΑΑΠ/2014  (ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ  

ΓΗΣ & ΟΡΩΝ  ΔΟΜΗΣΗΣ) εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Νεάπολης  στη Δ.Ε. Βοιών του Δήμου  

Μονεμβασίας.  

 

Η έκταση του οικοπέδου αφορά σε 3935,60 τ.μ. και έχει πρόσωπο σε Δημοτική (Παραλιακή) 

Οδό. Εντός του οικοπέδου υπάρχουν ήδη δύο ισόγεια κτίρια για γραφεία και εγκαταστάσεις 

Ναυτικού Ομίλου συνολικού εμβαδού 108,44τ.μ..  
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Πιο συγκεκριμένα, το ισόγειο αποτελείται από αποθηκευτικούς χώρους και χώρους υγιεινής 

με εξωτερικές προσβάσεις και με τον κύριο χώρο του κτιρίου εμβαδού 151,60 τ.μ. , ενώ η σοφίτα 

χρησιμοποιείται καθαρά για αποθηκευτική λειτουργία εμβαδού 131,33 τ.μ.. 

Έχουν εκδοθεί και είναι σε ισχύ οι άδειες δόμησης :α/α: 51/2015 & 62/2015 Τμήματος 

Δόμησης Δήμου Μονεμβασίας που αφορούσαν σε κατεδάφιση νομίμως υφιστάμενων κτισμάτων 

προ 1955 και ανέγερση νέου Ισογείου κτιρίου Αναψυκτηρίου. Η παρούσα αναθεώρηση των 

ανωτέρω αδειών δόμησης, αφορά σε επισκευές – ενισχύσεις και εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων 

κτισμάτων (Ισόγεια κτίσματα και Σοφίτα με μονόριχτη στέγη), ώστε επιτευχθεί η επανάχρησή 

τους ως Τουριστικού –Πολιτιστικού Περιπτέρου με κύρια χρήση του ως Χώρου Θερινών 

Κινηματογραφικών Προβολών και Εκθέσεων. 

Το  κτίριο προς ανακατασκευή είναι συνολικού εμβαδού 282,93 τ.μ. και καταμερίζονται σε 

ισόγεια στάθμη και σε κλειστή σοφίτα.  

Πιο συγκεκριμένα, το ισόγειο αποτελείται από αποθηκευτικούς χώρους και χώρους υγιεινής 

με εξωτερικές προσβάσεις και με τον κύριο χώρο του κτιρίου εμβαδού 151,60 τ.μ. , ενώ η σοφίτα 

χρησιμοποιείται καθαρά για αποθηκευτική λειτουργία εμβαδού 131,33 τ.μ. 

Στο έργο προβλέπεται η πλήρης ανακατασκευή και αποπεράτωση του κτιριακού συνόλου, 

προκειμένου να λειτουργήσει ως Τουριστικό και Πολιτιστικό Περίπτερο στον οποίο θα λαμβάνουν 

χώρο εκθέσεις ή πολιτιστικές δράσεις με σκοπό την ανάπτυξη του τουριστικού ενδιαφέροντος της 

ευρύτερης περιοχής του Δήμου. 

Η επιλογή των υλικών γίνεται με κύριο γνώμονα  την δομική καθαρότητα του κτιρίου, τόσο 

για το εσωτερικό όσο και για το εξωτερικό κέλυφος. Γίνεται επίσης, όχι μόνο σύμφωνα με τις 

αισθητικές και τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης, αλλά και με βάση το ενεργειακό δυναμικό τους 

(αποτύπωμα) και την επίδραση τους στο περιβάλλον τόσο κατά την παραγωγή όσο και στην 

χρήση. 

Βασικό κριτήριο των επιλογών είναι η προσαρμογή στις λειτουργικές ανάγκες και η αισθητική 

υψηλού επιπέδου με πλήρη προσαρμογή στο περιβάλλον, με ταυτόχρονη φροντίδα για ασφάλεια, 

στερεότητα, αντοχή στο χρόνο, στις δυσμενείς συνθήκες του περιβάλλοντος και στη σκληρή 

χρήση, καθώς και η οικονομία και η ευχέρεια συντήρησης.  

Όλα τα υλικά και κατασκευές, θα καλύπτουν απολύτως τα προδιαγραφόμενα στην παρούσα 

Μελέτη και στις κατά περίπτωση ΕΤΕΠ. Θα χαρακτηρίζονται από άριστη ποιότητα, 

αποδεδειγμένη αντοχή σε φυσική φθορά, διάβρωση και εντατική χρήση. 
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Β. Υπάρχουσα κατάσταση 

Στο παρόν κτίριο υπάρχουν έντονα σημάδια υγρασίας στο εσωτερικό και το εξωτερικό του 

λόγω ανεπάρκειας μόνωσης. Τα επιχρίσματα έχουν αποκολληθεί ή έχουν υποστεί εκτεταμένες 

βλάβες λόγω του έντονα διαβρωτικού περιβάλλοντος. Το οπλισμένο σκυρόδεμα ττου φέροντα 

οργανισμού, έχει υποστεί έντονες βλάβες καθώς είναι αποσαθρωμένο, με εμφάνιση του 

οξειδωμένου οπλισμού. Τα κουφώματα λόγω εκτεταμένης υγρασίας έχουν υποστεί φθορές. Οι 

χώροι υγιεινής έχουν καταστραφεί και χρήζουν ανακατασκευής .Τα δάπεδα είναι φθαρμένα και 

χρήζουν αντικατάστασης ενώ τέλος οι υδραυλικές εγκαταστάσεις και οι ηλεκτρολογικές 

εγκαταστάσεις έχουν υποστεί φθορές και χρήσουν εκσυγχρονισμού.   

(ακολουθεί φωτογραφικό υλικό) 

 

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΗ 
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ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ 

  

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΗ 
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ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ 

 

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΗ 
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ΒΟΡΕΙΑ ΟΨΗ 

Γ. Εργασίες 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

Αρχικά προτείνεται η καθαίρεση των επιχρισμάτων και των πλινθοδομών σύμφωνα με την 

αρχιτεκτονική μελέτη για την μεταφορά των χώρων υγιεινής και του αποθηκευτικού χώρου με 

είσοδο εσωτερικά του τουριστικού- πολιτιστικού περιπτέρου. Επίσης προτείνεται η καθαίρεση των 

δαπέδων και η αποξήλωση της επικάλυψης της οροφής και η αφαίρεση του τζακιού με 

ταυτόχρονη αντικατάσταση του με σύγχρονα μέσα θέρμανσης. Στην συνέχεια θα γίνει καθαίρεση 

του στεγάστρου και δημιουργίας σύγχρονης μεταλλικής πέργκολας μπέζ απόχρωσης και τοποθέτηση 

γκρί τεντόπανου σκίασης 

Κατασκευή νέας τοιχοποιίας σύμφωνα με την αρχιτεκτονική πρόταση για την διαμόρφωση νέων 

χώρων υγιεινής καθώς και την δημιουργία νέου WC για άτομα με ειδικές ανάγκες. Πλήρης 

ανακατασκευή των δαπέδων και επένδυση τους με κεραμικά πλακίδια. Επένδυση τοιχοποιίας των 

χώρων υγιεινής και του παρασκευαστηρίου με κεραμικά πλακίδια σύμφωνα με τις ισχύουσες 

προδιαγραφές. Θα κατασκευαστεί ψευδοροφή ορυκτών ινών και λωρίδες αλουμινίου για τη διέλευση 

του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Τα δάπεδα θα προστατευτούν με χοντρό οντουλέ (ρολό) για 

να διεξαχθούν οι εργασίες χρωματισμού.   

Θα γίνει κατάλληλη προετοιμασία του υποστρώματος με απομάκρυνση των παλαιών χρωμάτων, 

τρίψιμο, σπατουλάρισμα και χρωματισμοί. Οι εξωτερικοί τοίχοι χρωματίζονται με χρώματα ακρυλικά 

υδατικής διασποράς, κατάλληλα για επιφάνειες αλκαλικές, όπως το σκυρόδεμα  



7 

και τα κονιάματα. 

Πιο αναλυτικά: 

Θα καλυφθούν με χαρτοταινία ή θα αφαιρεθούν όλα τα τμήματα των επιφανειών που δεν θα 

χρωματισθούν και έρχονται σε άμεση επαφή με τις προς χρωματισμό επιφάνειες (πλακίδια πριζών, 

διακόπτες κτλ). Επίσης θα σπατουλαριστούν τα μερεμέτια που προέκυψαν από τις εργασίες με 

ακριλικό στόκο, ο οποίος θα έχει άριστη πρόσφυση με το υπόστρωμα και μεγάλη αντοχή στα 

σκασίματα προσδίδοντας μία λεία και ανθεκτική επιφάνεια χωρίς ατέλειες ικανή να δεχθεί 

κατάλληλα το υπόστρωμα βάσεως και το πλαστικό χρώμα. 

Η εργασία αυτή θα ολοκληρωθεί με εξομάλυνση των ατελειών με τριβίδι για την επίτευξη 

απολύτως λείας επιφάνειας. Μετά το τρίψιμο, οι επιφάνειες των τοίχων θα καθαριστούν από τις 

σκόνες και θα περαστούν μια στρώση ακρυλικό αστάρι νερού, ενδεικτικού τύπου SMALTOX 

hydro της VECHRO ή ισοδύναμου, άοσμο με ισχυρή πρόσφυση και μεγάλη διεισδυτικότητα, 

φιλικό στο χρήστη και το περιβάλλον, η αραίωση του οποίου θα γίνει σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές της προμηθεύτριας εταιρείας. 

Όλες οι επιφάνειες θα χρωματιστούν με πλαστικό χρώμα σε δυο στρώσεις ενδεικτικού τύπου 

SMALTOPLAST EXTRA ECO της VECHRO ή ισοδύναμου, σε λευκή απόχρωση για πλήρη 

ενσωμάτωση του κτιριακού συνόλου στο περιβάλλον. Όπου απαιτείται, θα περαστούν τόσες 

επιπλέον στρώσεις, όσες χρειάζεται, ώστε το αποτέλεσμα των τελικών χρωματισμών να είναι 

ομοιογενές, λείο και να μην φεγγίζει. 

Σε κάθε περίπτωση τα χρώματα θα πρέπει να έχουν μεγάλη καλυπτικότητα, να έχουν καλό 

στρώσιμο, ώστε κατά το στέγνωμα του χρώματος πάνω στην επιφάνεια του τοίχου να 

εξαφανίζονται τα μικρά εξογκώματα που δημιουργούνται με το πέρασμα του ρολού δίνοντας μια 

λεία επιφάνεια, και μέχρι να στεγνώσει να μην κάνει τρεξίματα. Επίσης θα πρέπει να έχουν 

αντοχή στο πλύσιμο και τα ήπια καθαριστικά (το χρώμα θα παραμένει σταθερό). 

Οι χρωματισμοί των μεταλλικών στοιχείων γίνονται με αντισκωριακό εποξειδικό, 

πολυουρεθανικό ή ακρυλικό τελικού χρώματος δυο συστατικών, με αντιδιαβρωτικά υποστρώματα 

δυο συστατικών, σε δυο ή περισσότερες στρώσεις σε γήινη απόχρωση και συγκεκριμένα 

χρώματος μπέζ. 

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι άριστης ποιότητας, φιλικά στο χρήστη και το 

περιβάλλον, συμβατά με το υπάρχον υλικό υποστρώματος των εκάστοτε επιφανειών και σε κάθε 

περίπτωση θα προέρχονται από το ίδιο εργοστάσιο παραγωγής. 
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Στο εξωτερικό κέλυφος του κτιρίου προβλέπεται η δημιουργία νέων κουφωμάτων αλουμινίου 

ίδιας απόχρωσης με τα μεταλλικά στοιχεία (π.χ. πέργκολα) δηλαδή μπέζ, με διπλούς ενεργειακούς 

υαλοπίνακες ασφαλείας και θερμομονωτικά πανέλα. Συγκεκριμένα προτείνεται στην νότια όψη 

του τουριστικού – πολιτιστικού περιπτέρου δημιουργία μεγάλων ανοιγμάτων που θα προφέρουν 

πλήρη αερισμό και φωτισμό του εκθεσιακού χώρου καθώς δίνει την δυνατότητα εκμετάλλευσης 

της θέας από κάθε σημείο του χώρου. 

Η επιστέγαση της σοφίτας θα γίνει με πάνελ πολυουρεθάνης, σύνθετα συμπαγή 

θερμομονωτικά panel, τα οποία αποτελούνται από δυο διαμορφωμένα μεταλλικά γαλβανισμένα, 

ηλεκτροστατικά βαμμένα, ελασματόφυλλα, μεταξύ των οποίων υπάρχει σκληρός αφρός από 

πολυουρεθάνη. Το πάχος του στρώματος πολυουρεθάνης θα είναι 6 cm με προφίλ ρωμαϊκού 

κεραμιδιού σε απόχρωση καφέ. Διαθέτει υψηλή θερμομονωτική ικανότητα λόγω της πλήρωσης με 

πολυουρεθάνη. 

Θα γίνει κατασκευή φυτεμένων δωμάτων στην οροφή του αποθηκευτικού χώρου και στον 

χώρο υγιεινής. Η στεγανοποίηση των ταρατσών πρέπει να γίνεται με μεμβράνες PVC ελάχιστου 

πάχους 1,5mm με προδιαγραφές αντοχής κατά των οξέων των ριζών ή ασφαλτοπάνων 

αντίστοιχων προδιαγραφών και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται διαχωριστικές στρώσεις μεταξύ 

στεγανοποίησης-θερμομόνωσης και θερμομόνωσης κηπευτικού χώματος με γεωυφάσματα 

ελάχιστου βάρους 150gr/m². Η τοποθέτηση πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένα συνεργεία. 

Ισχυρή στεγανοποίηση υψηλής ποιότητας και αντοχής έχει ασφαλώς ένα μεγαλύτερο κόστος 

κατά την κατασκευή, αλλά έχει το πλεονέκτημα της εξασφάλισης της πλήρους στεγανοποίησης 

για μεγάλο χρονικό διάστημα και της εξοικονόμησης χρημάτων από συμπληρωματικές επεμβάσεις 

στεγανοποιήσεων, καταστροφές σοβάδων και χρωματισμών της οροφής κάτω από την ταράτσα, 

και της μεγάλης εξοικονόμησης ενέργειας για όλο το κτίριο. Η εφαρμογή στεγανοποίησης λόγω 

των σημαντικών προδιαγραφών που πρέπει να ακολουθηθούν για την σωστή αντιμετώπισή της, 

απαιτεί υψηλής ποιότητας υλικά και κυρίως έμπειρους τεχνίτες με ισχυρή εγγυητική κάλυψη. 

Τέλος, η δυνατότητα αυτόνομης και ασφαλούς προσπέλασης στο τουριστικό – πολιτιστικό 

περίπτερο, από άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα (ΑΜΕΑ) και η εξυπηρέτηση αυτών 

εξασφαλίζεται με προσβάσιμες οριζόντιες οδεύσεις που αρχίζουν από τη στάθμη του πεζοδρομίου 

και φτάνουν μέχρι την πόρτα εισόδου του τουριστικού – πολιτιστικού περιπτέρου, τους 

εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του κτιρίου και αποτελούνται από ράμπες κατάλληλων 

προδιαγραφών. 

Από το επίπεδο του πεζοδρομίου έως την ράμπα εισόδων υπάρχει συνεχές επίπεδο δαπέδου με 
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μικρή κλίση. Δεν υπάρχουν πιθανά ανισόπεδα επίπεδα ή άλλα εμπόδια. Υπάρχει ένας χώρος 

υγιεινής ΑΜΕΑ σύμφωνα με τις προδιαγραφές, για την εξυπηρέτηση χρηστών αμαξιδίων. 

Οι μηχανισμοί χειρισμού που απαιτούνται, διακόπτες, χειριστήρια εγκαταστάσεων Η/Μ κλπ 

θα τοποθετηθούν σε σημεία και ύψη προσιτά. Το δάπεδο της ράμπας έχει κατασκευαστεί από 

αντιολισθητικό ομοιογενές υλικό (χυτό ανάγλυφο σκυρόδεμα) στην αρχή και το τέλος η πόρτα 

εισόδου προβλέπεται να είναι δίφυλλο υαλοστάσιο. 

 

ΗΛΕΚΤΟΜΗΧΑΛΟΓΙΚΑ 

Πλήρης κατασκευή των υδραυλικών εγκαταστάσεων (ύδρευση-αποχέτευση) του κτιρίου, 

σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και την τεχνική περιγραφή. 

Ενδεικτικά η υδραυλική εγκατάσταση θα περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:  

 ΥΔΡΕΥΣΗ 

Αποξήλωση όλων των παλιών υδραυλικών εγκαταστάσεων του κτιρίου, δηλαδή δικτύων 

σωληνώσεων υδραυλικών υποδοχέων , διακοπτών και λοιπών υλικών. 

Πλήρης κατασκευή νέου δικτύου σωληνώσεων ύδρευσης μετά των οικοδομικών 

παρεμβάσεων και σύνδεσή του με την υφιστάμενη τροφοδοσία. 

Το δίκτυο θα είναι κατασκευασμένο από πιστοποιημένα υλικά. 

 

 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

Αποξήλωση των υπαρχόντων υδραυλικών εγκαταστάσεων αποχέτευσης του κτιρίου. 

Πλήρη κατασκευή νέου δικτύου σωληνώσεων αποχέτευσης μετά των οικοδομικών 

παρεμβάσεων και σύνδεσή του με την υφιστάμενη αποχέτευση στα υπάρχοντα αποχετευτικά 

φρεάτια στον περιβάλλοντα χώρο, με τις απαραίτητες νέες σωληνώσεις δικτύων αποχέτευσης, 

ώστε μετά την ολοκλήρωση των εργασιών να εξασφαλίζεται πλήρως η λειτουργία της 

εγκατάστασης. 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

Το σύστημα του κλιματισμού (θέρμανση – ψύξη ) θα επιλεχθεί ανάλογα με την μελέτη 

ΚΕΝΑΚ έτσι ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες λειτουργίας του κτιρίου. 
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει:  

Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία,  του φωτισμού ασφαλείας και σήμανση 

οδεύσεων, χειροκίνητο σύστημα συναγερμού, αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης 

(διευθυνσιοδοτούμενος πίνακας πυρανίχνευσης με κυκλώματα βρόγχων και αυτόματη ειδοποίηση 

της πυροσβεστικής, διευθυνσιοδοτούμενοι πυρανιχνευτές κ.λ.π.), κομβία συναγερμού 

πυρανίχνευσης, υλικά και μικροϋλικά (καλώδια-όργανα ελέγχου και προστασίας κ.λ.π.) 

πυρανίχνευσης.  

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΙΣΧΥΡΑ ΑΣΘΕΝΗ 

ΜΕΡΗ ΕΗΕ 

Το  κτιρίο θα αποτελείται από τα εξής βασικά μέρη: 

 Την κύρια γραμμή (παροχή), που θα συνδέει το μετρητή ή ΜΣ με τον γενικό πίνακα 

διανομής της ΕΗΕ 

 Το Γενικό πίνακα διανομης με τους υποπίνακες για την τροφοδότηση των ηλεκτρικών 

φορτίων/καταναλωσεων 

 Τα ηλεκτρικά φορτία/καταναλώσεις της ΗΕ 

 Τις διατάξεις γείωσης, για την ορθή λειτουργία της ΗΕ και την προστασία των 

χρηστών της ΗΕ από επικίνδυνες τασεις επαφης 

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους κανονισμούς των 

Εσωτερικών Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και τις υποδείξεις της Δ.Ε.Η. Θα προβλέπεται η 

επαύξηση της ισχύος του υπάρχοντος μετρητή της ΔΕΗ. Οι εγκαταστάσεις θα περιλαμβάνουν: 

 Tις σωληνώσεις-καλωδιώσεις 

 Τους ηλεκτρικούς πίνακες 

 Όργανα διακοπής ασφάλισης ρευματοδότες κλπ. 
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

Οι προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν την εγκατάσταση πυρανίχνευσης του κτιρίου και 

περιλαμβάνουν την προμήθεια και εγκατάσταση του κεντρικού πίνακα πυρανίχνευσης, των 

περιφερειακών συσκευών έναρξης και σήμανσης συναγερμού (ανιχνευτές κλπ) καθώς και τις 

ηλεκτρικές γραμμές τροφοδότησης των παραπάνω όπως θα περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή 

και θα φαίνεται στα σχέδια της μελέτης. Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει: 

 κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης  

 ανιχνευτές φωτοηλεκτρικοί 

 ανιχνευτές ιονισμού 

 ανιχνευτές διαφορικοί 

 

Μολάοι 2/06/2021 
 
        ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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