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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 Η μελέτη με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟ - ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΟΖΙΑΚΑ» αναφέρεται σε 

εργασίες ανακατασκευής και διαμόρφωσης του ανενεργού και εμβληματικού Δημοτικού Καταστήματος 

του Πρώην Δήμου Κόζιακα, το οποίο βρίσκεται στο Πρίνος, στη Δ.Ε. Κόζιακα του Δήμου Τρικκαίων. 

Στόχος της ανακατασκευής είναι η διαμόρφωση του υφιστάμενου κτιρίου, το οποίο ποτέ δεν 

χρησιμοποιήθηκε, σε διαδραστικό χώρο με θέμα την ανάδειξη της ιατρικής δράσης του Ασκληπιού και της 

ιστορίας της ιατρικής (Ψηφιακό Ασκληπιείο). 

Στο ισόγειο και στον όροφο του κτιρίου θα γίνουν καθαιρέσεις των υφιστάμενων πλινθοδομών και 

θυρών καθώς και αποκατάσταση δαπέδων και οροφών με σκοπό τη δημιουργία μεγάλων χώρων-

εκθεσιακών ενοτήτων σύμφωνα με τα αρχιτεκτονικά σχέδια της μελέτης. 

Γενικά οι οικοδομικές εργασίες που προβλέπονται για την μετατροπή και ανάδειξη του κτιρίου 

αφορούν σε χρωματισμούς  εσωτερικούς και εξωτερικούς με σπατουλαρίσματα όπου χρειαστεί, 

υδροχρωματισμούς οροφής & βερνικοχρωματισμούς θυρών και αποκατάσταση του δαπέδου στους 

εξώστες με την επανατοποθέτηση μαρμάρου. 

Το κτίριο εμφανίζει έντονο πρόβλημα υγρασίας που οφείλεται καταρχήν στην κατάρρευση 

τμήματος της στέγης αλλά και στο γεγονός ότι όλες οι στέγες είναι εγκιβωτισμένες με προβληματικό 

σύστημα υδρορροών. Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα την μόνιμη ύπαρξη υγρασίας στις πλάκες 

κάτω από τις στέγες που οδηγεί σε αποσάθρωση των ξύλινων στοιχείων αυτών, καθώς και στη 

μεταφορά υγρασίας στο εσωτερικό του κτιρίου. Προβλέπεται λοιπόν η αποξήλωση των υφιστάμενων 

στεγών και η ανακατασκευή τους ώστε να εξέχουν από το περίγραμμα του κτιρίου, με τις απαραίτητες 

εργασίες θερμομόνωσης και υγρομόνωσης και τοποθέτησης νέων οριζόντιων και κατακόρυφων 

υδροροών. 

Επιπλέον, προβλέπονται H/M εργασίες που περιλαμβάνουν: 

Κλιματισμός: εγκατάσταση ψύκτη και σύνδεσή του με το δίκτυο κλιματισμού, επέκταση του 

δικτύου FCU στον χώρο του υπογείου (Επίπεδο 1), ολοκλήρωση του δικτύου αεραγωγών (Επίπεδο 3),  

επισκευή και συντήρηση όλων των FCU, μετατόπιση κάποιων εξ αυτών. 

Θέρμανση: συντήρηση λέβητα, νέος καυστήρας. 

Υδραυλικά: νέα εγκατάσταση για το αναψυκτήριο στο υπόγειο (Επίπεδο 1), αποξήλωση ειδών 

υγιεινής υφιστάμενου WC (Επίπεδο 3), έλεγχος και επισκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων-ομβρίων. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 
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ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
 



Ηλεκτρολογικά: Έλεγχος-επισκευές ηλεκτρικής εγκατάστασης, νέα εγκατάσταση ισχυρών-

ασθενών για το κυλικείο και τους χώρους του υπογείου. 

Πυροπροστασία: φορητοί πυροσβεστήρες, φωτιστικά ασφαλείας, πυρανιχνευτές. 

Η δημοπράτηση και εκτέλεση του  έργου θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και τις 

Διατάξεις περί εκτελέσεως Δημοσίων έργων (Ν.4412/2016). 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 641.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.  

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από το Πρόγραμμα «Aντώνης Τρίτσης». 

  

 

Τρίκαλα,  12 /10 /2021   

Οι Συντάξαντες Ελέγχθηκε                  Θεωρήθηκε 
 Η αν. Προϊσταμένη  Η αν Προϊσταμένη Δ/νσης 

 Τμ. Μελετών & 
Κατασκευών 

 

 
 

 
Κατασκευών 

 

   

   
Αφροδίτη Κωτή   

Πολ/κός  Μηχ/κός    
   
 Παναγιώτα Μάντζαρη Θεοδώρα Σαργιώτη 

Ευαγγελία Γιαννούλα Τοπ. Μηχ/κός Πολ/κός  Μηχ/κός  
Πολ.  Μηχ/κός    

   
   

Θεμιστοκλής Καραμούστος   
Ηλ. Μηχ/κός   
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