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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ – ΙΔΙΟΚΣΗΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΩ :  
Η ιδιοκτθςία Διμου Ανωγείων ςυνολικοφ εμβαδοφ 4.669,48 τμ. βρίςκεται «εντόσ ορίων μθ 
οριοκετθμζνου οικιςμοφ Ρεραχωρίου Διμου Ανωγείων» τθσ Ρεριφζρειασ Κριτθσ.  
 
Συμφϊνα με τθν υπϋ αρικμόν 2225/19-6-2009 Διαπιςτωτικι Απόφαςθ Ακίνθτθσ και Κινθτισ περιουςίασ, 
θ Νομαρχία εκφμνθσ μεταβίβαςε τθν εν λόγω ιδιοκτθςία ςτον Διμο Ανωγείων (θ εν λόγω διαπιςτωτικι 
απόφαςθ μεταγράφθκε ςτισ 22/06/2009 με α.α. 832 γενικοφ βιβλίου εκκζςεων ςτον τόμο 244 με 
αφξοντα αρικμό μεταγραφισ 67.479). Η εν λόγω απόφαςθ τροποποιικθκε με τθν υπ' αρικμόν 
236/15.01.2014 απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ θ οποία 
μεταγράφθκε ςτισ 12.02.2014 ςτον τόμο 279 του Υποκθκοφυλακείου Μυλοποτάμου με α.α. 
μεταγραφισ 70.952. 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΣΙΡΙΟΤ  
Επί του οικοπζδου, είχαν ανεγερκεί άνευ Οικοδομικισ Άδειασ τρία κτίςματα τα όποια τακτοποιθκικαν 
με τθν A/A 2082630 Διλωςθσ του Ν.4178/13. 
 
Κτίριο Α: Τριϊροφο Κοινωφελζσ Κτίριο ςυνολικοφ εμβαδοφ 1.377,16 τμ και Η/Χ 33,63 τμ με χριςθ του 
οποίου ανά όροφο διαμορφϊνεται ωσ εξισ: Κτίριο Α: Τριϊροφο Κοινωφελζσ Κτίριο ςυνολικοφ εμβαδοφ 
1.377,16 τμ και Η/Χ 33,63 τμ θ χριςθ του οποίου ανά όροφο ςιμερα διαμορφϊνεται ωσ εξισ:  
 

• Ιςόγειο : πολιτιςτικζσ εγκαταςτάςεισ & γραφεία κοινωφελϊν οργανιςμϊν ςυνολικοφ εμβαδοφ 
453,00 τμ  

• Ρρϊτοσ όροφοσ : πολιτιςτικζσ εγκαταςτάςεισ & γραφεία κοινωφελϊν οργανιςμϊν ςυνολικοφ 
εμβαδοφ 471,16 τμ και Η/Χ 15,32 τμ  

• Δεφτεροσ όροφοσ : χϊροσ κοινωνικισ πρόνοιασ & γραφεία κοινωφελϊν οργανιςμϊν ςυνολικοφ 
εμβαδοφ 453,00 τμ και Η/Χ 18,31 τμ  

 
Κτίριο Β : Ιςόγειο Κτίριο με χριςθ επαγγελματικοφ εργαςτθρίου ςυνολικοφ εμβαδοφ 67,32 τμ και Η/Χ 
25,54 τμ  
 



Κτίριο Γ : Ιςόγειοσ χϊροσ βοθκθτικισ χριςθσ (μθχανοςτάςιο και δεξαμενζσ νεροφ) ςυνολικοφ εμβαδοφ 
48,81 τμ  
 
Για το υπό δημοπράτηςη ζργο εκδόθηκε ςχετικά ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ Κατηγορία 3 (χωρίσ 
Προζγκριςη) με α/α Πράξησ 254382/24-06-21. η οποία αναφζρεται ςτον εκςυγχρονιςμό, τθν ενεργειακι 
αναβάκμιςθ των κτιρίων και τθ διαμόρφωςθ του περιβάλλοντα χϊρου και πρόκειται να εκτελεςτοφν ΕΓΑΣΙΕΣ 
ΤΗΣ ΡΑ. 2 ΤΟΥ ΑΘ. 29 του Ν.4495 ΜΕ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟ > 25000€ κακϊσ και εργαςίεσ τθσ ΡΑ. 1 ΤΟΥ ΑΘ. 
30 ΤΟΥ Ν. 4495/2017 όπωσ :  

1. ΕΓΑΣΙΕΣ ΕΞΩΤΕΙΚΩΝ ΧΩΜΑΤΙΣΜΩΝ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ Η ΕΡΙΣΚΕΥΗ 
ΕΡΙΧΙΣΜΑΤΩΝ Η ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΜΕ ΧΗΣΗ ΙΚΙΩΜΑΤΩΝ (ΡΕΙΡΤΩΣΗ ιβ - ΑΘΟ 29)  
2. ΕΡΕΝΔΥΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΑΛΟΡΕΤΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΗΣΗ ΙΚΙΩΜΑΤΩΝ (ΡΕΙΡΤΩΣΗ ιγ - 
ΑΘΟ 29)  
3. ΕΣΩΤΕΙΚΕΣ ΔΙΑΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΡΟΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΘΟ 5 ΤΟΥ Ν.4067/2012, ΟΡΩΣ 
ΙΣΧΥΕΙ, ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ (ΡΕΙΡΤΩΣΗ ιη - ΑΘΟ 29)  
4. ΤΟΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ Η ΡΑΘΗΤΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΩΤΕΙΚΕΣ 
ΟΨΕΙΣ (ΡΕΙΡΤΩΣΗ ικ - ΑΘΟ 29)  
5. ΕΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΨΕΙΣ ΚΤΙΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΡΟΡΟΙΗΣΗ Η ΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ 
(ΡΕΙΡΤΩΣΗ λβ - ΑΘΟ 29)  
6. ΤΟΡΟΘΕΤΗΣΗ ΙΚΙΩΜΑΤΩΝ (ΡΕΙΡΤΩΣΗ κ - ΑΘΟ 29)  
7. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΡΑ.2 ΤΟΥ ΑΘΟΥ 27 ΤΟΥ Ν.4067/2012, ΡΟΥ 
ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΡΗΙΑ ι ΕΜΡΟΔΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΕ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΙΑ (ΡΕΙΡΤΩΣΗ ςτ - ΑΘΟ 29)  
8. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΕΓΚΟΛΑΣ ΜΕ Η ΧΩΙΣ ΡΟΣΩΙΝΑ ΣΚΙΑΣΤΑ ΕΡΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΩΣ ΡΕΝΗΝΤΑ (50) Τ.Μ., ΣΕ 
ΑΚΑΛΥΡΤΟΥΣ ΧΩΟΥΣ, ΡΟΚΗΡΙΑ ΚΑΙ ΒΕΑΝΤΕΣ ΙΣΟΓΕΙΩΝ, ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΑΡΑΓΟΕΥΕΤΑΙ ΑΡΟ ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΡΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΡΕΙΟΧΗ (ΡΕΙΡΤΩΣΗ ιγ - ΑΘΟ 30)  
9. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΟΡΩΣ ΣΚΑΛΕΣ, ΚΕΚΛΙΜΕΝΑ ΕΡΙΡΕΔΑ (ΑΜΡΕΣ), ΑΝΤΗΙΔΕΣ ΚΑΙ ΡΕΖΟΥΛΙΑ ΣΕ 
ΑΚΑΛΥΡΤΟΥΣ ΧΩΟΥΣ ΟΙΚΟΡΕΔΩΝ ΚΑΙ ΓΗΡΕΔΩΝ (ΡΕΙΡΤΩΣΗ ιδ - ΑΘΟ 30)  
10. ΜΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΦΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕΧΙ ΣΥΝ/ΡΛΗΝ 0,80 Μ. ΑΡΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ 
(ΡΕΙΡΤΩΣΗ η - ΑΘΟ 30)  
11. ΔΙΑΣΤΩΣΗ ΔΑΡΕΔΟΥ ΑΚΑΛΥΡΤΟΥ ΧΩΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΡΟΫΡΟΘΕΣΗ, ΟΤΙ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΥΡΕΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΕΝΑ 
ΤΙΤΟ (1/3) ΤΟΥ ΑΚΑΛΥΡΤΟΥ ΧΩΟΥ (ΡΕΙΡΤΩΣΗ ιςτ - ΑΘΟ 30)  
 
Στο κτίριο (Α) τόςο ςτο ιςόγειο όςο και ςτο Β’ όροφο κα πραγματοποιθκοφν εςωτερικζσ διαρρυκμίςεισ 
για τθν καλφτερθ λειτουργικότθτα των χϊρων. Στον Α’ όροφο του κτιρίου (Α) κα εκτελεςτοφν 
ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ για τθ δθμιουργία πυροδιαμερίςματοσ, πόρτασ πυραςφάλειασ (ζξοδοσ 
κινδφνου) και τοποκζτθςθ ανελκυςτιρα για ΑΜΕΑ. Στο κτίριο (Β) κα πραγματοποιθκοφν εςωτερικζσ 
διαρρυκμίςεισ για τθν καλφτερθ λειτουργικότθτα του χϊρου. Το κτίριο (Γ) κα επιςκευαςτεί και κα 
λειτουργιςει ωσ βοθκθτικόσ χϊροσ (μθχανοςτάςιο – δεξαμενζσ νεροφ).  
 
ΚΣΙΡΙΟ (Α)  
-Ιςόγειο εμβαδοφ 457,61 τμ (453.00 τμ υφιςτάμενθ Δόμθςθ και 4,61 τμ επιπλζον Δόμθςθ) περιλαμβάνει 
μια ενιαία αίκουςα ςεμιναρίων, μια αίκουςα εργαςτθρίου, βιβλιοκικθ – αναγνωςτιριο, WC Ανδρϊν – 
γυναικϊν με προκάλαμο, WC για ΑΜΕΑ, χϊρο υποδοχισ, δυο γραφεία ΚΡE, μια αποκικθ, ζνα χϊρο 
server room, τον ανελκυςτιρα ΑΜΕΑ και το χϊρο του κλιμακοςταςίου που οδθγεί ςτον Α’ & Β’ όροφο.  
- Α’ όροφοσ εμβαδοφ 475,77 τμ (471,16 τμ υφιςτάμενθ Δόμθςθ και 4,61 τμ αιτοφμενθ Δόμθςθ) με Η /Χ 

εμβαδοφ 15,32 τμ. Δεν πραγματοποιείται καμία εςωτερικι διαρρφκμιςθ. Γίνεται μόνο προςκικθ 

ανελκυςτιρα για ΑΜΕΑ, δθμιουργείτε μια Ρόρτα Ρυραςφάλειασ ςτθ κζςθ υφιςτάμενου ανοίγματοσ και 

τοποκετείτε εςωτερικό χϊριςμα ςτο κλιμακοςτάςιο για τθν δθμιουργία πυροδιαμερίςματοσ. 

- Β’ όροφοσ εμβαδοφ 457,61 τμ(453.00 τμ υφιςτάμενθ Δόμθςθ και 4,61 τμ επιπλζον Δόμθςθ) με Η/Χ 
εμβαδοφ 18,31 τμ, περιλαμβάνει μια ενιαία αίκουςα (εκκεςιακόσ χϊροσ), χϊροσ υποδοχισ, μια 
αποκικθ, W.C Ανδρϊν – γυναικϊν με προκάλαμο, W.C για ΑΜΕΑ και τον ανελκυςτιρα ΑΜΕΑ.  
 
ΚΣΙΡΙΟ (Β)  



-Ιςόγειο εμβαδοφ 67,32 τμ με Η/Χ 25,54 τμ περιλαμβάνει μια ενιαία αίκουςα, μία αποκικθ και W.C 
Ανδρϊν – γυναικϊν με προκάλαμο.  
 
ΚΣΙΡΙΟ (Γ)  
-Ιςόγειο εμβαδοφ 48,81 τμ περιλαμβάνει δυο χϊρουσ, το χϊρο του μθχανοςταςίου και το χϊρο των 
δεξαμενϊν.  
 
------ 
Πλα τα ςτοιχεία και οι χϊροι ζχουν διαςταςιολογθκεί και ςχεδιαςτεί ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ 
που ορίηει ο κανονιςμόσ για τθν εξυπθρζτθςθ ΑΜΕΑ ϊςτε να διαςφαλίηεται θ οριηόντια και κάκετθ 
προςπζλαςθ.  
 
Για τισ εςωτερικζσ διαρρυκμίςεισ κα προχωριςουμε ςτισ κακαιρζςεισ πλινκοδομϊν, ςκυροδζματοσ, 
εςωτερικϊν & εξωτερικϊν ανοιγμάτων και δαπζδων.  
 
Οι φκορζσ που κα προκφψουν από τισ κακαιρζςεισ κα αποκαταςτακοφν και κα ςοβαντιςτοφν με 
επίχριςμα 3 ςτρϊςεων.  
 
Τα εςωτερικά χωρίςματα για τισ εςωτερικζσ διαρρυκμίςεισ κα καταςκευαςτοφν από τοίχο με ινοςανίδα 
με μεταλλικό ςκελετό και πετροβάμβακα, χρωματιςμζνα με ζγχρωμο πλαςτικό χρϊματοσ επιλογισ.  
 
Τα εςωτερικά κουφϊματα κα είναι ξφλινα με λοφςτρο ςτο φυςικό χρϊμα του ξφλου ενϊ τα εξωτερικά 
κα είναι αλουμινίου χρϊματοσ ral 7030 αντίςτοιχων προδιαγραφϊν για τθ κερμομόνωςθ του κτιριακοφ 
κελφφουσ.  
 
Το δάπεδο του ιςογείου και του Β’ ορόφου του κτιρίου (Α) κακϊσ και το δάπεδο του ιςογείου κτίςματοσ 
του κτιρίου (Β) κα επιςτρωκεί αφοφ προθγθκεί αποξιλωςθ του παλαιοφ δαπζδου και κατάλλθλθ 
προεργαςία και επίςτρωςθ με τςιμεντοκονία.  
 
Τα WC του κτιρίου (Α) & (Β) οι τοίχοι τουσ κα επενδυκοφν με πλακίδια πορςελάνθσ ι γρανίτθ αφοφ 
πρϊτα θ επιφάνεια τουσ επεξεργαςτεί και μονωκεί (υγρομόνωςθ) με τα κατάλλθλα υλικά τθσ αγοράσ.  
Στο δϊμα του κτιρίου (Α), (Β) & (Γ) κα γίνει υγρομόνωςθ και κερμομόνωςθ. 

Στο κτίριο (Α) & (Β) κα τοποκετθκεί κερμοπρόςοψθ πάχουσ 6 εκ. για λόγουσ κερμομόνωςθσ του 
κτιριακοφ κελφφουσ. Η τελευταία ςτρϊςθ τθσ κερμοπρόςοψθσ κα καταςκευαςτεί με λεπτόκοκκθ πάςτα 
χρωματιςμζνθ με χρϊμα ral 7033 & ral 7044.  
 
Επίςθσ ςτθ Νότια και τθ Βόρεια όψθ κα τοποκετθκοφν εξωτερικά ςυςτιματα ςκίαςθσ ξφλινων περςίδων 
Δρυόσ ςτο φυςικό χρϊμα του ξφλου που δθμιουργοφν άνετεσ ςυνκικεσ από πλευράσ κερμοκραςίασ και 
φυςικοφ φωτιςμοφ των εςωτερικϊν χϊρων. Οι ςτακερζσ περςίδεσ τοποκετοφνται ςε μικρι απόςταςθ 
από τθν όψθ του υφιςτάμενου κτιρίου, αγκυρϊνοντασ ςε μεταλλικό ςκελετό χρϊματοσ ral 6020. 
Μεταλλικά ςτζγαςτρα χρϊματοσ ral 6020 κα τοποκετθκοφν κατά μικοσ τθσ όψθσ.  
 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΕΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΧΩΡΟΤ  
Ρεριμετρικά του κτιρίου κα γίνουν μικρζσ διαμορφϊςεισ του εδάφουσ για τθ δθμιουργία χϊρων 
πραςίνου και χϊρων ψυχαγωγίασ, πλακοςτρϊςεισ, αςφαλτοςτρϊςεισ, δθμιουργία κζςεων ςτάκμευςθσ 
και δεντροφφτευςθ (βλ. διάγραμμα κάλυψθσ), ενϊ προβλζπεται και καταςκευι ράμπασ για ΑΜΕΑ για 
πρόςβαςθ ςτο κτίριο και ςτον ακάλυπτο χϊρο.  
 
Στθ Νότια πλευρά του ακάλυπτου χϊρου κα τοποκετθκεί ξφλινο ςτζγαςτρο, κα διαμορφωκεί 
βοτανόκθποσ και χϊροι ζκκεςθσ και πλθροφοριϊν για τα ηϊα.  
 
ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ  
Με τθν εκπονθκείςα μελζτθ ζγινε προςπάκεια να διαςφαλιςτοφν οι ευμενζςτερεσ προχποκζςεισ 
λειτουργίασ και καλαιςκθςίασ, με γνϊμονα τθ λειτουργικότερθ και αςφαλζςτερθ διάταξθ των χϊρων 



προσ εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν των χρθςτϊν, και πάντοτε ςε αρμονία-ςφνδεςθ με το οικιςτικό και 
φυςικό περιβάλλον.  
 
Η όλθ μορφι το ςχιμα και ο ακάλυπτοσ χϊροσ ζχει ςχεδιαςτεί κατά τζτοιο τρόπο, ϊςτε να καλφπτονται 

πλιρωσ οι απαιτιςεισ τθσ Υγιεινισ, Εκνικισ και Κοινοτικισ Νομοκεςίασ και να είναι ςυμβατό με τα 

οικονομικά δεδομζνα τθσ επζνδυςθσ. 

Για την ζκδοςη τησ οικοδομικήσ άδειασ ζχει εκπονηθεί πλήρησ μελζτη με αρχιτεκτονικά και Η/Μ 

ςχζδια, ςφμφωνα με τα οποία θα γίνει η καταςκευή. 

                                              
Θ Δ Ω Ρ Ζ Θ Ζ Θ Δ 

Ανώγεια 25/08/2022 
Ζ Αν. Πποϊζηάμενη  ΑΤΣΟΣΔΙΟΤ ΣΚΖΚΑΣΟ 

ΣΔΥΛΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ, 
ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΟ ΘΑΗ ΘΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

 
 
 
 

Εασαπένια κοςλά 

 
Ανώγεια  25/08/2022 

 
Οι ςνηάξανηερ 

 
 
 
 
 
 

Θονιού Διπήνη 

 


