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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση του διατηρητέου κτιριακού συγκροτήµατος της Villa Rossa που  
χωροθετείται σε οικόπεδο συνολικού εµβαδού 5426,70 τ.µ. και αποτελείται από την κύρια κατοικία της 
Villa Rossa (Κόκκινη Έπαυλη) η οποία είναι τριώροφη (ισόγειο και δύο όροφοι) µε ηµιυπόγειο, 
συνολικής επιφανείας 837,01 τ.µ. , το κτίσµα των παλαιών στάβλων επιφανείας 128,09 τ.µ., το 
οκταγωνικό περίπτερο επιφανείας 7,35 τ.µ.,  το µικρό βοηθητικό κτίσµα παλαιάς δεξαµενής επιφανείας 
6,04 τ.µ. και τον υπαίθριο χώρο του συγκροτήµατος επιφανείας 5.000,00τ.µ. περίπου.   
Το ακίνητο έχει χαρακτηριστεί βάσει της υπ’ αριθ.  ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3584/61243/20-1-1986 ΦΕΚ 66/Β/21-
2-1986 απόφασης Υπουργείου Πολιτισµού ως «έργο τέχνης που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία». 
Με την ΥΠΠΟ/ ∆ΙΛΑΠ/ Γ /4570 /24463/11-5-1999 ΦΕΚ 1096/Β/9-6-99 συµπληρώθηκε η παραπάνω 
απόφαση  µε  χαρακτηρισµό του κτιρίου, των βοηθητικών κτισµάτων και του µανδροτοίχου ως ιστορικών 
διατηρητέων µνηµείων. Επίσης ορίστηκε ως ζώνη προστασίας ο περιβάλλων χώρος του στα όρια της 
ιδιοκτησίας για την προβολή και ανάδειξη του µνηµείου.  
Η συνολική Οριστική µελέτη αποκατάστασης (Αρχιτεκτονική, Στατική, Η/Μ εγκαταστάσεων, Συντήρησης 
∆ιακόσµου) εγκρίθηκε µε την υπ'αρ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΜΤΕ/∆ΠΑΝΣΜ/325695/ 33752/2565/641/09-09-2019 
απόφαση (Α∆Α: ΨΖ884653Π4-Θ3Φ).  
Αναπόσπαστο στοιχείο της µελέτης αποτελεί η εγκεκριµένη µελέτη συντήρησης, µε τα συµπληρωµατικά 
στοιχεία αυτής καθώς και η συµπληρωµατική τεχνική έκθεση σε εφαρµογή των όρων 1.2 και 1.3 της 
ανωτέρω απόφασης, η οποία εγκρίθηκε µε το αρ.πρωτ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/∆ΣΑΝΜ/ΤΜΣΑΝΜ/Φ66/515993 
/369737/5207/540  έγγραφο ∆/νσης συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνηµείων . 
 
Οι εργασίες που προβλέπονται εν γένει αφορούν σε : 

• Εργασίες στερέωσης και επισκευής των κτιρίων.  

• Εργασίες διαρρύθµισης, ώστε τα κτίρια να εξυπηρετούν τις νέες χρήσεις και να 
ανταποκρίνονται σε σύγχρονες προδιαγραφές. 

• Εκ νέου κατασκευή όλων των Η/Μ εγκαταστάσεων των κτιρίων και του περιβάλλοντα χώρου, 
ώστε να καλύπτονται πλήρως λειτουργικά οι νέες χρήσεις των χώρων.  

• Εργασίες συντήρησης διακοσµητικών στοιχείων. 

• Εργασίες διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. 
 
Οι κύριες εργασίες που προβλέπονται για τη στερέωση και επισκευή των κτιρίων είναι οι εξής: 

• αποκατάσταση και εξασφάλιση των ασυνεχειών του φέροντος οργανισµού µε συρραφή µε 
λιθοσώµατα και πλήρωση ρωγµών µε ενέµατα. 

• ενίσχυση τοιχοποιίας µε εφαρµογή οριζόντιων τενόντων  

• ενίσχυση φερουσών τοιχοποιιών µε σύνθετα  συστήµατα ινοπλισµένων πολυµερών  -
υαλοπλεγµάτων  - σε ανόργανη µήτρα   από κονίαµα φυσικής υδραυλικής άσβεστου 
(IAM),υψηλής αντοχής  

• Επισκευή ,συντήρηση , ενισχυση και µερική ανακατασκευη των ξύλινων και µεταλλικών 
διατοµών των πατωµάτων – οροφών.  

        
Οι προβλεπόµενες Η/Μ εγκαταστάσεις των κτιρίων και του περιβάλλοντα χώρου είναι: 
- Υδραυλικές εγκαταστάσεις  
- Εγκατάσταση ύδρευσης κρύου και ζεστού νερού χρήσεως 
- Εγκατάσταση αποχέτευσης λυµάτων και απόνερων 
- Εγκατάσταση αποχέτευσης οµβρίων και υδάτων αποστράγγισης (drainage)  
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- Εγκαταστάσεις θέρµανσης - ψύξης 
- Εγκατάσταση τεχνητού εξαερισµού 
- Εγκαταστάσεις ενεργητικής πυροπροστασίας  
- Εγκαταστάσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχυρών ρευµάτων 
- Εγκαταστάσεις εσωτερικού φωτισµού & φωτισµού εκθεµάτων 
- Εγκαταστάσεις εξωτερικού φωτισµού & φωτισµού ανάδειξης 
-  Εγκαταστάσεις ρευµατοδοτών κίνησης 
-  Εγκαταστάσεις συστήµατος (UPS) γιά τα συστήµατα ασφαλείας 
- Εγκαταστάσεις διαχείρισης και ελέγχου φωτισµού 
- Εγκαταστάσεις ασθενών ρευµάτων 
- Εγκατάσταση ενοποιηµένου συστήµατος δοµηµένης καλωδίωσης φωνής - δεδοµένων (Voice - Data). 
- Εγκατάσταση κεντρικού µεγαφωνικού συστήµατος αναγγελιών. 
- Εγκατάσταση συστήµατος ασφάλειας. 
- Εγκατάσταση κλειστού κυκλώµατος οπτικής επιτήρησης (CCTV). 
- Εγκατάσταση υποδοµών οπτικοακουστικών συστηµάτων αίθουσας διαλέξεων ισογείου. 
- Εγκατάσταση ανελκυστήρα. 
- Εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας – γειώσεων – ισοδυναµικών συνδέσεων & προστασίας από 
κρουστικές υπερτάσεις. 
- Εγκατάσταση κεντρικού συστήµατος ελέγχου, χειρισµού, διαχείρισης Η/Μ εγκαταστάσεων και 
περιβαλλοντικών παραµέτρων. 
 
 

Συντάχθηκε 
 

 

Μίλκα Αργυρού 

Πολιτικός  Μηχανικός ΠΕ/Α΄ 
 

Θεωρήθηκε 
Ο Προϊστάµενος Τµήµατος 

 

 

Κων/νος Γαστεράτος 
Η/Μ Μηχανικός ΠΕ/Α΄ 

 

Εγκρίθηκε 
O Αν.  Προϊστάµενος  

∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων 

 

Κων/νος Γαστεράτος 
Η/Μ Μηχανικός ΠΕ/Α΄ 
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