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1. ΣΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ  ΕΚΘΕΗ 

 

Α. Γενικά 

 

Η παροφςα μελζτθ αφορά τθν εςωτερικι διαμόρφωςθ του κτιρίου του παλαιοφ μθχανοςταςίου – πρϊθν 

ξυλουργείου που βρίςκεται ςτο ςυγκρότθμα του ελαιοτριβείου Αγίασ Παραςκευισ Λζςβου, ιδιοκτθςίασ 

τθσ κοινότθτασ Αγίασ Παραςκευισ βάςει του υπ. αρικμ. 724/21-10-2003 ςυμβολαίου τθσ 

ςυμβολαιογράφου Ραςβίτςου Γεωργίασ. Σο οικόπεδο ζχει ςυνολικό εμβαδό 5,801.51 μ2., ενϊ το κτίριο 4 

ςτο οποίο γίνεται θ παρζμβαςθ ζχει εμβαδό 110.55 μ2. Σο ςυγκρότθμα ζχει χαρακτθριςτεί από το 

Τπουργείο Πολιτιςμοφ ωσ ιςτορικό διατθρθτζο μνθμείο με τθν υπ. αρικμ. απόφαςθ 

ΤΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/4423/24179 (ΦΕΚ 1095Β/09-06-1999). 

 

Η μελζτθ ςυντάςςεται προκειμζνου να προςαρμοςτεί το κτίριο ςτισ ςφγχρονεσ απαιτιςεισ ενόσ 

εκκεςιακοφ χϊρου ο οποίοσ πρόκειται να φιλοξενιςει τθν ςυλλογι του ηεφγουσ Δθμθτρίου και Μάγδασ 

Αναγνωςτι τθν δωρεά των οποίων ζγινε αποδεκτι με τθν υπ. αρικμ. 1060/2016 απόφαςθ του Δ..  

 

Σο κτίριο είχε αρχικά αποκαταςτακεί εςωτερικά και εξωτερικά από τθν Εφορεία Νεωτζρων Μνθμείων & 

Σεχνικϊν Ζργων τθν χρονικι περίοδο 2009-2010. Η υφιςτάμενθ κατάςταςθ είναι πολφ καλι, αλλά για να 

λειτουργιςει ςαν εκκεςιακόσ χϊροσ χρειάηεται κάποιεσ ιπιεσ και αναςτρζψιμεσ παρεμβάςεισ.  

 

Β. Αρχιτεκτονικά 

 

Η κάτοψι του είναι ορκογωνικι με εςωτερικζσ διαςτάςεισ 10.86*7.90 μ., θ είςοδοσ βρίςκεται ςτθν 

βορειοδυτικι πλευρά του κτιρίου και φζρει δφο παράκυρα εκατζρωκεν αυτισ, επιπλζον ζχουμε ακόμα 

τζςςερα παράκυρα δφο ςε κάκε μεγάλθ πλευρά (βορειοανατολικι και νοτιοδυτικι), όπωσ απεικονίηεται 

και ςτα ςχζδια που ςυνοδεφουν τθν μελζτθ. Ο χϊροσ όπωσ φαίνεται ςτθν κάτοψθ τθσ πρόταςθσ 

διαιρείται ςε επτά τμιματα – εκκεςιακζσ ενότθτεσ με τθν τοποκζτθςθ 7 κάκετων ξφλινων πανζλων 

καταςκευαςμζνα από μεταλλικό ςκελετό και επζνδυςθ κόντρα πλακζ και ςτισ δφο πλευρζσ (5 μεγάλων 

ςτακερϊν και δφο μικρϊν φορθτϊν), διαςτάςεων 2,80*2,50 και 1,35*2,50μ. αντίςτοιχα τα οποία κα 

είναι ςε απόςταςθ 20-25 εκ. από το δάπεδο. Ο επιςκζπτθσ κακϊσ ειςζρχεται ςτον εκκεςιακό χϊρο 

μπορεί να ζχει εφκολθ πρόςβαςθ ςτα επιμζρουσ τμιματα μζςω ενόσ μεγάλου διαδρόμου κίνθςθσ 

πλάτουσ 2,30 μ. 

 

ε αυτά τα ξφλινα πανζλα κα τοποκετθκοφν οι πίνακεσ και γλυπτά ανά κεματικι ενότθτα όπωσ αυτζσ 

αναγράφονται ςτθν κάτοψθ και κα υπάρχει θ δυνατότθτα να μεταβάλλονται κάκε φορά που κα 

αλλάηουν τα εκκζματα. Επιπλζον για τθν μζγιςτθ αξιοποίθςθ του χϊρου κα τοποκετθκοφν ςτα πζντε 



από τα ζξι παράκυρα ξφλινεσ βιτρίνεσ με τηάμι για τα μικρότερα εκκζματα (π.χ. κεραμικά). Αυτζσ κα 

είναι διαςτάςεων 1,10*0,60*0,20 για τα τρία που κα βρίςκονται ςτα παράκυρα των μεγάλων πλευρϊν 

του κτιρίου και 1,30*0,60*0,35 για τα δφο που κα τοποκετθκοφν ςτα παράκυρα που βρίςκονται 

εκατζρωκεν τθσ κεντρικισ ειςόδου. Οι ξφλινεσ αυτζσ βιτρίνεσ κα φζρουν κακρζπτθ εςωτερικά ςτθν πίςω 

πλευρά για τθν καλφτερθ αντίλθψθ των εκκεμάτων από τον επιςκζπτθ, ράφι ςτθν μζςθ και μπροςτά 

τηάμι αςφαλείασ που κα κλειδϊνει.   

 

Επίςθσ θ μελζτθ προβλζπει τθν καταςκευι 10 ορκογϊνιων ξφλινων βάκρων για τα μεγαλφτερα εκκζματα 

(π.χ. μαρμάρινα γλυπτά), διαφόρων διαςτάςεων βάςθ του πίνακα που επιςυνάπτεται, από κόντρα πλακζ 

πάχουσ 22 mm με ενίςχυςθ όπου απαιτείται, ελαιοχρωματιςμζνα. Πζντε από αυτά για λόγουσ 

αςφάλειασ κα ζχουν κατάλλθλεσ περιμετρικζσ εγκοπζσ για τθν τοποκζτθςθ καλφμματοσ προςταςίασ από 

plexi glass το οποίο κα φζρει και οπζσ για τον επαρκι αεριςμό. Οι προδιαγραφζσ που πρζπει να ζχουν τα 

προσ καταςκευι βάκρα, δίνονται ςτον ακόλουκο πίνακα: 

 

Α/Α Διαςτάςεισ βάςησ Διαςτάςεισ plexiglass Χρώμα Ζκθεμα Διαςτ Εκθέματοσ
Βάροσ 

Εκθέματοσ
ημειώςεισ

1
Μ65cm x Π40cm x Τ90cm 

(Πάχοσ 22 ι 30mm)

Μ62cm x Π37cm x Τ45cm 

(Πάχοσ 4-5mm)
κοφρο ςοκολατί Σαφροσ Μ45,5cm x Π17cm x Τ33cm περ. 30 κιλά Πικανι ενίςχυςθ

2
Μ100cm x Π45cm x Τ60cm 

(Πάχοσ 22 ι 30mm)

Μ97cm x Π42cm x Τ100cm 

(Πάχοσ 4-5mm)
κοφρο ςοκολατί Άλογο Μ74cm x Π20cm x Τ80cm περ. 60 κιλά

3
Μ40cm x Π40cm x Τ50cm 

(Πάχοσ 22 ι 30mm)

Μ37cm x Π37cm x Τ90cm 

(Πάχοσ 4-5mm)
κοφρο ςοκολατί Οδ. Ανδροφτςοσ Μ28cm x Π16cm x Τ70cm

4
Μ35cm x Π180cm x Τ90cm 

(Πάχοσ 22 ι 30mm)

Μ140cm x Π32cm x Τ50cm 

(Πάχοσ 4-5mm)

Πολφ ανοιχτό 

ςοκολατί

Παπαμανϊλθσ Καλαϊτηάκθσ 

(5+1 γλυπτά)

5
Μ40cm x Π40cm x Τ140cm 

(Πάχοσ 22 ι 30mm)
κοφρο ςοκολατί Πετρίδθσ (Αντίςταςθ) Μ44cm x Π30cm x Τ58cm

6
Μ250cm x Π35cm x Τ90cm 

(Πάχοσ 22 ι 30mm)

Πολφ ανοιχτό 

ςοκολατί
Διάφορα (6+ γλυπτά)

Πικανι εγκάρςια 

ενίςχυςθ

7
Μ50cm x Π50cm x Τ100cm 

(Πάχοσ 22 ι 30mm)

Μ47cm x Π47cm x Τ70cm 

(Πάχοσ 4-5mm)
κοφρο ςοκολατί Κεφαλι Μακαρίου Μ40cm x Π40cm x Τ56cm

8
Μ40cm x Π40cm x Τ100cm 

(Πάχοσ 22 ι 30mm)
Ανοιχτό ςοκολατί Προτομι Γεωργακόπουλου Μ27cm x Π25cm x Τ43+5cm περ. 40 κιλά Πικανι ενίςχυςθ

9
Μ40cm x Π35cm x Τ45cm 

(Πάχοσ 22 ι 30mm)
κοφρο ςοκολατί Βρακάσ Μ35cm x Π29cm x Τ96cm

10
Μ40cm x Π35cm x Τ100cm 

(Πάχοσ 22 ι 30mm)
Ανοιχτό ςοκολατί Βουκεφάλασ

ΒΑΘΡΑ

 

 

Ακόμθ προβλζπεται θ καταςκευι μιασ πινακίδασ που κα τοποκετθκεί ςτθν πρόςοψθ του κτιρίου θ οποία 

κα ζχει μικοσ 3,00 μ. και πλάτοσ 35 εκ. αποτελοφμενθ από δφο τμιματα μικουσ 1,50μ. ζκαςτο, από plexi 

glass πάχουσ 1εκ, με επεξεργαςία αμμοβολισ, μετά ι άνευ περιμετρικισ κορνίηασ, θ οποία κα ςτθριχκεί 

και κα αναρτθκεί με 12 μεταλλικοφσ αποςτάτεσ. Σα γράμματα κα είναι ςε βυηαντινι γραφι από 

γαλβανιηζ λαμαρίνα με θλεκτροςτατικι βαφι ςε χρϊμα μπροφτηου και κα τοποκετθκοφν καρφωτά. 

 

Επιπλζον κα καταςκευαςτοφν μεταλλικά κιγκλιδϊματα ςφνκετου ςχεδίου που κα ελαιοχρωματιςτοφν 

και κα τοποκετθκοφν ςτα υαλοςτάςια τθσ δίφυλλθσ κεντρικισ ειςόδου για μεγαλφτερθ αςφάλεια. Σζλοσ 

ςτθν μελζτθ ςυμπεριλαμβάνονται κάποιεσ ποςότθτεσ κεραμικϊν πλακιδίων για τουσ χϊρουσ υγιεινισ, 

κακϊσ και ςποραδικϊν επιχριςμάτων ςτον εκκεςιακό χϊρο για να αντιμετωπιςτοφν κζματα υγραςίασ 

ενϊ το κτίριο κα χρωματιςτεί εςωτερικά ςε χρϊμα ϊχρασ - μπεη.  

 

Γ. Η/Μ εργαςίεσ 

 

Για τθν ςωςτι και αςφαλι λειτουργία του χϊρου κα εκτελεςτοφν Η/Μ εργαςίεσ που αφοροφν:  



 Σο ςφςτθμα πυρανίχνευςθσ – ςυναγερμοφ 

 Σθν εγκατάςταςθ φωτιςμοφ  

 Σθν αφφγρανςθ του χϊρου. 

 

Αναλυτικά : 

1. Για τθν αποφυγι καταςτροφισ από πυρκαγιά ςτο χϊρο τθσ ζκκεςθσ κα εγκαταςτακεί κεντρικόσ 

πίνακασ πυρανίχνευςθσ- ςυναγερμοφ 16 ηωνϊν, ο οποίοσ με τθ βοικεια 4 ανιχνευτϊν ιονιςμοφ 

καπνοφ και ενόσ κερμοδιαφορικοφ ανιχνευτοφ κερμότθτασ κα αναγγζλλει τθν εμφάνιςθ 

πυρκαγιάσ με τθν αυτόνομθ ςειρινα πυρανίχνευςθσ.  

το χϊρο κα τοποκετθκοφν και 2 φορθτοί πυροςβεςτιρεσ διοξειδίου του άνκρακα. 

2. Ο παραπάνω πίνακασ εκτόσ από πίνακασ πυρανίχνευςθσ κα λειτουργεί και ωσ πίνακασ 

ςυναγερμοφ ςε περιπτϊςεισ απόπειρασ κλοπισ. Θα διακζτει μπαταρία 12v/7Ah για αυτονομία 

36 ωρϊν. 

τα ανοιγόμενα τμιματα των κουφωμάτων κα τοποκετθκοφν ηεφγθ μαγνθτικϊν επαφϊν οι 

οποίεσ κα ελζγχουν αν είναι κλειςτά τα παράκυρα και θ πόρτα (ζλεγχοσ παραβίαςθσ).  

Επίςθσ κα εγκαταςτακοφν 4 ανιχνευτζσ κίνθςθσ υπζρυκρων- μικροκυμάτων οι οποίοι κα 

ελζγχουν οποιαδιποτε κίνθςθ όταν ο χϊροσ είναι κλειςτόσ. 

3. Για τον φωτιςμό των εκκεμάτων κα χρθςιμοποιθκοφν φωτιςτικά ςϊματα προβολζων (spot) 

τεχνολογίασ led ιςχφοσ 13 ζωσ 15 watt. Οι προβολείσ κα τοποκετοφνται ςε ροθφόρο ράγα 4 

καλωδίων. Η ράγα κα είναι αναρτθμζνθ από το ταβάνι με ςυρματόςχοινο ι αλυςίδα. Οι 

προβολείσ κα ζχουν ενςωματωμζνο ςφςτθμα ζναυςθσ ι μεταςχθματιςτι 12V και dimmer από το 

οποίο κα ελζγχεται θ ζνταςθ του φωτόσ. 

Ο γενικόσ φωτιςμόσ του χϊρου αποτελείται από 3 φωτιςτικά οροφισ τφπου καμπάνασ 

διαςτάςεων Φ300 με Φ320, με λαμπτιρα led και κάλυκα Ε27. Η ανάρτθςθ κα γίνεται από το 

ταβάνι με ντίηα ι με αλυςίδα ίδιου χρϊματοσ με τθν καμπάνα. 

Σα απαιτοφμενα καλϊδια για τθν τροφοδοςία των φωτιςτικϊν κα τοποκετθκοφν μζςα ςε 

πλαςτικό κανάλι. 

4. τον χϊρο υπάρχουν εγκατεςτθμζνα κλιματιςτικά δαπζδου οπότε δεν εκτελοφνται εργαςίεσ 

κζρμανςθσ-ψφξθσ. Για τθν ρφκμιςθ όμωσ τθσ υγραςίασ του χϊρου κα εγκαταςτακοφν 2 

αφυγραντιρεσ δυναμικότθτασ 24 λίτρα ανά 24ωρο. Οι αφυγραντιρεσ κα διακζτουν επιλογι 

ρφκμιςθσ τθσ επικυμθτισ υγραςίασ και κα ςυνδεκοφν μόνιμα με αποχετευτικό ςωλινα.  

 

Μυτιλήνη 29/03/2018 

Εκ  μζρουσ  τθσ  τεχνικισ  υπθρεςίασ 

 

Οι ςυντάκτεσ τθσ  μελζτθσ                                       
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