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ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. Γενικά 

Το κτίριο βρίσκεται στην περιοχή του λιμένα του Σιγρίου Λέσβου 

2. Ιδιοκτησιακό καθεστώς 
Το κτίριο έχει παραχωρηθεί από το Δήμο Δυικής Λέσβου στο ΝΠΙΔ Μουσείου Φυσικής 
Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου 
 
3. Υπάρχουσα κατάσταση ακινήτου 
Το ακίνητο, έχει κατασκευαστεί πριν από περίπου 50 χρόνια. Η μεγάλη ηλικία του ακινήτου 
σε συνδυασμό, με την επί χρόνια εγκατάλειψή του, έχει επιφέρει σημαντικές φθορές στην 
κατασκευή του. Μακροσκοπικά οι φθορές εντοπίζονται κυρίως στα εσωτερικά τελειώματα, 
τον εξοπλισμό, τις μονώσεις, τα κουφώματα και τις Η/Μ εγκαταστάσεις. Μεγάλη φθορά 
παρουσιάζουν οι μεταλλικές κατασκευές του κτιρίου, και οι ειδικές εγκαταστάσεις. Στο 
ακίνητο δεν υπάρχει γενικά δυνατότητα πρόσβασης σε Α.Μ.Ε.Α. (Ατόμων με ειδικές 
ανάγκες) 
 
4. Λειτουργικές απαιτήσεις 
Οι λειτουργικές απαιτήσεις περιλαμβάνουν τον επανασχεδιασμό των χώρων του κτιρίου 
για τη Δημιουργία Κέντρου Φιλοξενίας Μαθητών στο Σίγρι Λέσβου με δυνατότητα 
πρόσβασης σε Α.Μ.Ε.Α. στους χώρους του. Έτσι θα επανασχεδιαστούν σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές, οι εσωτερικοί χώροι του κτιρίου. 
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5. Κατασκευαστικές απαιτήσεις 
 
Οι κατασκευαστικές απαιτήσεις αφορούν το σύνολο του κτιρίου και περιλαμβάνουν: 
α. Τον επανασχεδιασμό των όψεων του κτιρίου, με την ανακατασκευή των εξωτερικών 
κουφωμάτων και την τοποθέτηση ικανών μονώσεων (θερμομονώσεων και ηχομονώσεων). 
β. Την ανακατασκευή των εσωτερικών τοιχοποιιών, στα σημεία, που θα προκύψει αλλαγή 
της θέσης τους, λόγω του νέου κτιριολογικού προγράμματος.  
γ. Την ανακατασκευή των ψευδοροφών και των δαπέδων όλων των χώρων. 
δ. Την ανακατασκευή των χώρων υγιεινής, αλλά και την τοποθέτηση των κατάλληλων 
ηχααπορροφητικών ή ηχοανακλαστικών επιφανειών. 
ε. Την τοποθέτηση σταθερού εξοπλισμού όπου χρειαστεί. 
στ. Την αποκατάσταση των φθορών στα σημεία του κτιρίου, που δεν θα γίνουν επεμβάσεις 
(π.χ. τοιχοποιίες, δομικά στοιχεία κλπ.) και έχουν συμβεί λόγω παλαιότητας και αστοχίας 
των μονώσεων και στεγανώσεων. Γενικά θα αποκατασταθούν όλες οι ρωγμές. 
ζ. Την ανακατασκευή όλων των απαραίτητων Η/Μ εγκαταστάσεων του κτιρίου, με γνώμονα 
την αύξηση της λειτουργικότητας αλλά και την εξοικονόμηση ενέργειας. 
η. Την αντικατάσταση κουφωμάτων προκειμένου να εξασφαλίζεται η καλή ενεργειακή 
απόδοση 
 
Όσον αφορά την στατική επάρκεια, από τα μέχρι τώρα υπάρχοντα στοιχεία προκύπτει η 
απαίτηση για έλεγχο στατικής επάρκειας.  
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Οι απαιτούμενες εγκρίσεις, αφορούν αυτές που προκύπτουν για την έκδοση οικοδομικής 

αδείας, δηλαδή έγκριση Συμβουλίου αρχιτεκτονικής (πρώην Ε.Π.Α.Ε), έγκριση μελέτης 

πυροπροστασίας κλπ. 

ΙΙ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Σκοπός λοιπόν, του έργου είναι η μετατροπή του υφιστάμενου εγκαταλελειμμένου 

δημοτικού κτηρίου (ξενοδοχείου) που βρίσκεται εντός του οικισμού του Σιγρίου, του Δήμου 

Δυτικής Λέσβου σε Κέντρο Φιλοξενίας Μαθητών. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Σκοπός του έργου, όπως προαναφέρθηκε, είναι η μετατροπή του υφιστάμενου 

εγκαταλελειμμένου κτηρίου (πρώην ξενοδοχείο «Νησιώπη») που βρίσκεται εντός του 

οικισμού του Σιγρίου, του Δήμου Δυτικής Λέσβου σε Κέντρο Φιλοξενίας Μαθητών. 

Θα εκπονηθούν οι παρακάτω μελέτες: 

Α. Στατική Μελέτη και Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη, που θα περιλαμβάνει την 

Αρχιτεκτονική Μελέτη Ανακαίνισης και Αναδιαρρύθμισης.  

Β. Μηχανολογική, Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μελέτης καθώς και την Μελέτη 

Παθητικής Πυροπροστασίας, Μελέτη Κ.Ε.Ν.Α.Κ. 

Γ. Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη, που θα περιλαμβάνει Μελέτη Ύδρευσης, Μελέτη 

Αποχέτευσης, Μελέτη Πυρόσβεσης, Μελέτη Πυρανίχνευσης, Μελέτη Κλιματισμού, Μελέτη 

Ισχυρών ρευμάτων, Μελέτη τηλεφώνων – DATA, Μελέτη δικτύου TV, Μελέτη μεγαφωνικών 



εγκαταστάσεων, Μελέτη Αλεξικέραυνου – Γειώσεων, Μελέτη ενεργητικής Πυροπροστασίας 

(έκδοσης οικοδομικής αδείας), Μελέτη Κ.Ε.Ν.Α.Κ., Μελέτη εξοπλισμού κτιρίου 

Δ. Μελέτη Φ.Α.Υ. – Σ.Α.Υ. 

Ε. Εκπόνηση Τευχών Δημοπράτησης του έργου. 

Οι παραπάνω μελέτες (Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη και Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη) θα 

είναι σε δύο στάδια, οριστικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής. 

 

Όσον αφορά την απαίτηση για στατική μελέτη, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: 

Α. Δεν υπάρχει αλλαγή χρήσης στο κτίριο. Το κτίριο διατηρεί την υπάρχουσα χρήση. 

Β. Το μεγαλύτερο τμήμα του κτιρίου, στην ουσία παραμένει ως έχει. 

Δ. Οι αλλαγές στις τοιχοποιίες, είναι μικρές και όχι εκτεταμένες, αφορούν εσωτερικές 

τοιχοποιίες κυρίως και σε καμία περίπτωση φέροντα στοιχεία. 
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