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1.ΓΕΝΙΚΑ 

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα 

Ο Δήμος Γαύδου στο πλαίσιο της Β’ πρόσκλησης  του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ , ΠΡΑΣΙΝΟ 

ΤΑΜΕΙΟ, Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ‘’Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου‘’  , Άξονας Προτεραιότητας 2  

‘’Αστική αναζωογόνηση & λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου’’ , Μέτρου 2.5 ‘’Ανακαίνιση και 

διαμόρφωση κτιρίων που βρίσκονται στην ιδιοκτησία Ο.Τ.Α. , με στόχο την επανάχρησή τους για την 

κάλυψη αναγκών εγκατάστασης κοινωνικών, πολιτιστικών ή εν γένει αναπτυξιακών δραστηριοτήτων’’ , 

προτείνει την χρηματοδότηση του έργου  «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΑ ΒΑΤΣΙΑΝΑ ΔΗΜΟΥ 

ΓΑΥΔΟΥ | ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ » . Η παρούσα τεχνική έκθεση περιγράφει την 

αρχιτεκτονική μελέτη ανακαίνισης , εσωτερικής διαμόρφωσης και εξωτερικής αναβάθμισης του διώροφου 

κτιρίου στον οικισμό Βατσιανά , ιδιοκτησίας Δήμου Γαύδου , με σκοπό την επανάχρησή του ως πολιτιστικό 

εργαστήρι , χώρο προβολών και εκθεσιακό χώρο για την κάλυψη κοινωνικών, πολιτιστικών και 

αναπτυξιακών δραστηριοτήτων των κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού.  

Η ανακαίνιση του δημοτικού κτιρίου και η μετατροπή του σε πολιτιστικό εργαστήρι αποδίδει στους 

δημότες και επισκέπτες της Γαύδου ένα χώρο εκδηλώσεων με πολλές διαφορετικές δυνατότητες , 

αξιοποιώντας ένα υφιστάμενο κτίσμα . Η διαμόρφωση του κελύφους, η επιλογή των υλικών και των 

χρωμάτων συνδυάζει το χαρακτηριστικό περιβάλλον του νησιού αλλά και σύγχρονες τεχνικές και 

μορφολογικές επιλογές ώστε το τελικό αποτέλεσμα να αποτελέσει νέο τοπόσημο για  τις δράσεις του 

Δήμου.  

Γενικά Στοιχεία για τον Δήμο Γαύδου 

Η νήσος Γαύδος βρίσκεται 21 μίλια νότια των νοτιοδυτικών ακτών της Κρήτης και περιλαμβάνει δύο νησιά, 

τη Γαύδο (έκταση 29.58 km2, μέγιστο υψόμετρο 362m) και τη Γαυδοπούλα (έκταση 2.62 km2, μέγιστο 

υψόμετρο 113m).  

Αποτελεί το νοτιότερο σημείο της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης. Οι μόνιμοι κάτοικοι του νησιού είναι, 

σύμφωνα με την απογραφή του 2011, μόλις 150. Επί της ουσίας, λιγότερο από 90 άνθρωποι ζουν στο νησί, 

οι οποίοι ασχολούνται κυρίως με την κτηνοτροφία, τα αμπέλια και τους καλοκαιρινούς μήνες με τον 

τουρισμό.   

 

Αεροφωτογραφία νήσος Γαύδου 

 

 

Ορθοφωτοχάρτης με σημειωμένη τη θέση της Γαύδου 
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Οι τουριστικές υπηρεσίες στο νησί είναι στοιχειώδεις, παρόλα αυτά το καλοκαίρι, το σύνολο των 

ανθρώπων στο νησί μπορεί να ξεπεράσει και τους 8.000, οι περισσότεροι των οποίων είναι κατασκηνωτές.  

Οι υπάρχοντες οικισμοί στο νησί είναι τέσσερις. Το Καστρί που είναι οριοθετημένος οικισμός προ του 

1923, και οι οικισμοί Βατσιανά και Άμπελος μη οριοθετημένοι προ του 1923 (έγκριση ορίων οικισμών 

κατόπιν αυτοψίας της Πολεοδομίας). Τα τελευταία χρόνια οι κίνδυνοι υποβάθμισης διαρκώς αυξάνονται 

λόγω της αύξησης της τουριστικής κίνησης και της αυθαίρετης δόμησης. 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην ανακαίνιση υφιστάμενου διόροφου κτιρίου στον οικισμό Βατσιανά , στον 

νοτιότερο οικισμό Ελλάδας και της Ευρώπης. Στον οικισμό διαμένουν περίπου 10 μόνιμοι κάτοικοι.  Το 

δομημένο περιβάλλον αποτελείται από πέτρα ασβεστολιθική με την οποία κατασκευάζονται τα κτίσματα 

και οι τοίχοι περίφραξης. Το οδικό δίκτυο αποτελείται από χωματόδρομους και ένα μικρό τμήμα από 

άσφαλτο. 

 

 
Google maps , οικισμός Βατσιανά , θέση κτιρίου 
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

Ο οικισμός Βατσιανά είναι ένας από τους τρεις οικισμούς του Δήμου Γαύδου όπου ολοκληρώθηκε η  

ανάπλαση των δημοτικών εσωτερικών διαδρομών , στο πλαίσιο του ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-

2013 ‘’ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ’’. Η ανάπλαση που 

ολοκληρώθηκε το 2014 αφορούσε στην ανακατασκευή των ορίων των διαδρομών με τοπικούς λίθους και 

την επίστρωσή τους με λιθόστρωτο και ενιαίο χυτό υλικό σε γήινα χρώματα.  

Έργο ‘’Ανάπλαση οικισμών Δήμου Γαύδου’’ 2014 

Η παρούσα μελέτη προτείνει την ανακαίνιση υφιστάμενου διώροφου κτιρίου , ιδιοκτησίας Δήμου Γαύδου, 

το οποίο αποτελεί σύγχρονη κατασκευή , εγκαταλελειμμένη για χρόνια.  Το κτίριο βρίσκεται σε μικρό 

αδιέξοδο δρομάκι του οικισμού , προσβάσιμο μόνο από πεζούς και περιτριγυρισμένο με μονώροφα 

εγκαταλελειμμένα πετρόχτιστα ιδιόκτητα κτίρια.   

Το κτίριο είναι διώροφο, κατασκευασμένο το 1993 με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα , 

τοιχοποιία από οπτοπλινθοδομή και κεκλιμένο δώμα (πλάκα σκυροδέματος).  Το ισόγειο έχει εμβαδόν 

54,60 τ.μ. , ο όροφος 42,70 τ.μ. και η εξωτερική βεράντα 11,10 τ.μ. Η πρόσβαση στον όροφο γίνεται από 

εξωτερική τσιμεντένια σκάλα μέσω της βεράντας. 

Στη σημερινή του κατάσταση λόγω και της χρόνιας εγκατάλειψης υπάρχουν σημαντικές φθορές στα 

επιχρίσματα και τα κουφώματα του κτιρίου, στην ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση αλλά και στις 

επιστρώσεις των δαπέδων.  
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Η είσοδος του κτιρίου βρίσκεται στην νοτιοανατολική όψη . Δεν υπάρχει δημόσιος εξωτερικός χώρος για 

εκτόνωση σε επίπεδο ισογείου αλλά η βεράντα στον όροφο έχει εξαιρετική βορειοανατολική θέα προς το 

Λιβυκό Πέλαγος . Λόγο της εξωτερικής σκάλας η βεράντα έχει μειωμένο εύρος  και λειτουργία.   

Ο όγκος του κτιρίου αν και υπερβολικός σε ύψος σε σχέση με την υφιστάμενη δομή του οικισμού , έχει με 

το χρόνο ενταχθεί στο ανάγλυφο του τοπίου.  

 

 

 

Υφιστάμενο κτίριο εξωτερικά 
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Υφιστάμενο κτίριο εσωτερικά  
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`                                                                                                                                   Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης 
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3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ 

3.1  Περιγραφή νέας διαρρύθμισης 

Το κτίριο αναδιαμορφώνεται και ανακαινίζεται για να φιλοξενήσει πολιτιστικές δράσεις , εκθέσεις , 

προβολές και εκδηλώσεις . Η βασική σχεδιαστική επιλογή αφορά στην λειτουργία του κτιρίου ως μια 

μονάδα με μία είσοδο και ελεγχόμενη κεντρική πρόσβαση .  

Η εξωτερική σκάλα καταργείται και αποδίδεται μεγαλύτερος και προστατευμένος υπαίθριος χώρος στην 

πλευρά με την θέα. Η είσοδος στο κτίριο παραμένει στην νοτιοανατολική πλευρά . Κατασκευάζεται 

εσωτερική σκάλα σύνδεσης των ορόφων με δημιουργία τρύπας στην πλάκα στα όρια του φέροντος 

οργανισμού. Το εσωτερικό κλιμακοστάσιο σχήματος ‘’Γ’’  με ελευθέρα πατήματα και πλατύσκαλο, αφήνει 

χώρο κάτω από τον ουρανό του . Το φανάρι της νέας σκάλας ενοποιεί τους δύο ορόφους οπτικά ώστε το 

σύνολο του κλειστού χώρου να μπορεί να λειτουργεί ενιαία.  

Επιλέγονται μικρά ανοίγματα περίπου στις θέσεις των υφιστάμενων, στις δυο όψεις προς τον δρόμο , για 

τον φωτισμό και αερισμό των εσωτερικών χώρων , και αφήνοντας ικανές επιφάνειες για την ανάπτυξη 

εκθεμάτων. Στην βορειοανατολική όψη αντίθετα , η θέα και η επαφή με τον μοναδικό υπαίθριο χώρο του 

κτιρίου επιβάλλουν μεγάλα επάλληλα ανοίγματα που ενοποιούν το μέσα με το έξω.  

Στο επίπεδο του ισογείου δεν υπάρχει αρκετός χώρος για την ανάπτυξη κάποιας καθιστικής επιφάνειας 

σε επαφή με το κτίριο , όπως συχνά  παρατηρείται στα Γαυδιώτικα σπίτια, οπότε σχεδιάζονται μικρές 

εσοχές με καθιστικά που εκμεταλλεύονται τυφλούς χώρους μεταξύ υποστυλωμάτων και το ανέβασμα του 

κλιμακοστασίου. Είναι σημαντικό το κτίριο να δείχνει μια εξωστρέφεια που θα υποστηρίζει τις δράσεις 

του προς το κοινό και οι μικρές αυτές εσοχές ‘’δημιουργούν’’ δημόσιο χώρο στο επίπεδο του δρόμου αλλά 

και στην κλίμακα του οικισμού.  
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3.2  Υλικά  

Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτιρίου αποτελούνται από χοντρό σοβά σε γήινες αποχρώσεις με 

διαφοροποίηση χρώματος στο σοβά του ισόγειου όγκου της νοτιοανατολικής όψης που στοχεύει στην 

ανάδειξη της εισόδου διασπώντας και τον ψηλό όγκο του κτιρίου . Η αδρή επιφάνεια του σοβά απορροφά 

καλύτερα το έντονο φως του νησιού και απαλύνει τον όγκο του.  

  

Εσωτερικά τα δάπεδα κατασκευάζονται από κεραμικά πλακίδια με 

εύκολη και οικονομική συντήρηση .  

 

 

Η εσωτερική σκάλα κατασκευάζεται από ξύλο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σοβάς σε εξωτερική επιφάνεια 

 

 

Η κεκλιμένη οροφή επενδύεται με ξύλινες σανίδες και ξύλινα ψευτοδόκαρα , ελαιοχρωματισμένα ώστε 

να φωτίζουν τον χώρο και να ρυθμίζουν το ύψος του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα κουφώματα προτείνονται αλουμινίου σε χρώμα RAL 7038 , ενδεικτικής 

σειράς EOS90 PH Hybrid με πλάτος πλαισίου 150mm και συντελεστή 

θερμομόνωσης Uw=0,75 W/m2K. 
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3.3  Τεχνική περιγραφή εργασιών 

Προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες : 

● Καθαίρεση υφιστάμενων εσωτερικών χωρισμάτων από οπτοπλινθοδομή και καθαίρεση κάθε είδους 

υφιστάμενων επιστρώσεων και ΗΜ υποδομών. 

● Καθαίρεση κατασκευής παταριών στον όροφο και αδιατάρακτη κοπή τμήματος πλάκας δαπέδου 

ορόφου για την δημιουργία ανοίγματος νέας εσωτερικής σκάλας. 

● Καθαίρεση υφιστάμενων επιχρισμάτων εξωτερικά και εσωτερικά του κτιρίου 

● Καθαίρεση υφιστάμενων ξύλινων κουφωμάτων 

● Εργασίες αποκατάστασης οπλισμού όπου κριθεί απαραίτητο μετά την καθαίρεση των επιχρισμάτων 

● Καθαίρεση εξωτερικής τοιχοποιίας για την δημιουργία νέων ανοιγμάτων σύμφωνα με την μελέτη 

● Κατασκευή νέων εσωτερικών χωρισμάτων από γυψοσανίδα (χώρος WC και παρασκευαστηρίου στο 

ισόγειο, αποθήκη κάτω από υφιστάμενο κλιμακοστάσιο)  

● Κατασκευή νέας τοιχοποιίας εξωτερικά και νέας πλάκας για το κλείσιμο της υφιστάμενης εξωτερικής 

σκάλας.  

● Κατασκευή μόνωσης δώματος 

● Κατασκευή νέας εσωτερικής σκάλας  

● Κατασκευή νέων υποδομών  ΗΜ 

● Κατασκευή νέων επιχρισμάτων εσωτερικά και εξωτερικά 

● Κατασκευή ξύλινης οροφής με σανίδες και ψευτοδοκούς  

● Τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων (wc και παρασκευαστήριο) 

● Επίστρωση εσωτερικών δαπέδων και βεράντας ορόφου με  πατητή τσιμεντοκονία  

● Τοποθέτηση νέων κουφωμάτων αλουμινίου και εσωτερικών πορτών  

● Τοποθέτηση ειδών υγιεινής στο wc και επίπλων στο παρασκευαστήριο 

● Ολοκλήρωση δικτύου ΗΜ  , εγκατάσταση μονάδων κλιματισμού, εξαερισμού WC και νέων φωτιστικών 

σωμάτων εσωτερικά (ρυθμιζόμενα σποτ σε ράγες για τους εκθεσιακούς χώρους και χωνευτά φωτιστικά 

στις ψευδοροφές από γυψοσανίδα) και εξωτερικά (για διακριτικό φωτισμό εισόδου και όψεων) 

● Τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων  

● Τελικοί χρωματισμοί επιφανειών 

 

Η δαπάνη εναπόθεσης των προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων σε εγκεκριμένο χώρο , καλύπτεται 

σύμφωνα με την νομοθεσία από τον προϋπολογισμό του έργου. 

 

Όλες οι παραπάνω εργασίες θα κατασκευαστούν με την σύμφωνη γνώμη και τις υποδείξεις της 

επιβλέπουσας υπηρεσίας και σύμφωνα με τα σχέδια και τεχνικές προδιαγραφές της εγκεκριμένης 

μελέτης. 

4.ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 

Πολεοδομικές διατάξεις :  

Το κτίριο κατασκευάστηκε με την με αρ. 321/1993 Οικοδομική Άδεια και τακτοποιήθηκε με την υπ’ αρ. 

12185948 Δήλωση Αυθαιρέτου με ηλεκτρονικό κωδικό DCA065AD17C8562D. Οι εργασίες ανακαίνισης θα 

γίνουν μετά την έκδοση άδειας μικρής κλίμακας .   
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Εξασφάλιση προσβασιμότητας:  

Η μελέτη ανάπλασης εξασφαλίζει την προσβασιμότητα τηρώντας τις προδιαγραφές που ορίζει η Απόφαση 

ΥΠΕΚΑ 52907/2009 (ΦΕΚ 2621 Β’ 2009)  “Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε 

κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών”. 

-Η είσοδος του υφιστάμενου κτιρίου γίνεται προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα,  

σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες της με αριθμ. 65826/699 απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ (ΦΕΚ 2998 Β’ 2020)  

‘’Τεχνικές οδηγίες προσαρμογής υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών για την προσβασιμότητα αυτών σε 

άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία‘’.  

-Στο εσωτερικό του κτιρίου κατασκευάζεται WC AMEA με κατάλληλο εξοπλισμό και διαστάσεις σύμφωνα 

με τις πρότυπες οδηγίες σχεδιασμού του ΥΠ.ΕΝ. ‘’Σχεδιάζοντας για όλους’’. 

 

5. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

1) Αποχέτευση.  

Τα λύματα θα συγκεντρώνονται με κατακόρυφες σωληνώσεις στο κεντρικό συλλεκτήριο δίκτυο που θα 

βρίσκεται στο επίπεδο του ισογείου και από εκεί μέσω φρεατίων θα διοχετεύονται προς το υφιστάμενη 

σηπτική δεξαμενή.  

Το εσωτερικό δίκτυο αποχετεύσεως του κτιρίου καθώς και το εντός εδάφους (πρωτεύον –δευτερεύον- 

αερισμού) θα κατασκευαστεί από σωλήνες PVC  με ειδική δομή τριπλού τοιχώματος και διαστατικά 

στοιχεία και αντοχές σύμφωνα με τις προδιαγραφές ELOT 1256. Ειδικά για το κεντρικό δίκτυο που είναι 

εντός θεμελίωσης στο υπόγειο προβλέπεται με σωλήνες πιέσεως 10 ατμ.  Οι εγκαταστάσεις αποχετεύσεως 

ακαθάρτων θα είναι όλη τους την έκταση στεγανές για τις αναπτυσσόμενες πιέσεις υγρών καθώς επίσης 

στεγανές στα αέρια που αναπτύσσονται μέσα στις εγκαταστάσεις. 

Οι οριζόντιες σωλήνες θα τοποθετούνται με ενιαία κλίση μεταξύ διαδοχικών σημείων επισκέψεως και η 

κλίση θα είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς. Επίσης θα υπάρχει κεντρικό σύστημα αερισμού.   

 

2) Όμβρια 

Η απομάκρυνση των ομβρίων νερών προβλέπεται, με δημιουργία σημείων συγκέντρωσης στα δώματα του 

κτιρίου και τον περιβάλλοντα χώρο. Στην συνέχεια με οριζόντιες και κάθετες σωληνώσεις καταλήγουν στο 

ισόγειο με ελεύθερη απορροή. Η απαγωγή των ομβρίων νερών από τα δώματα θα γίνεται με κατακόρυφες 

υδρορροές. Η συγκέντρωση των ομβρίων νερών των ακάλυπτων χώρων θα γίνεται επιφανειακά και το όλο 

σύστημα θα καταλήγει επιφανειακώς σστο περιβάλλοντα χώρο.  

 

3) Ύδρευση.  

Η υδροδότηση του συνόλου  των προγραμματιζόμενων εγκαταστάσεων προβλέπεται να γίνει από το 

υφιστάμενο δίκτυο του νησιού. Όλο το κεντρικό και δευτερεύον δίκτυο σωληνώσεων ύδρευσης θα 

κατασκευαστεί από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο. Οι σωλήνες θα τοποθετούνται εντός σπιράλ εντός των 

δαπέδων και της τοιχοποιίας και θα οδεύουν από τους τοπικούς συλλέκτες προς τους υδραυλικούς 

υποδοχείς. Για την απομόνωση των υδραυλικών υποδοχέων θα τοποθετούνται σφαιρικές βάννες με 
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πεταλούδα που θα ελέγχονται τοπικά. Οι συνδέσεις των ειδών υγιεινής με τα ακροκιβώτια απόληξης θα 

γίνουν μέσω εύκαμπτων συνδέσμων (φλέξιμπλ).  Το κτίριο θα διαθέτει δίδυμο συγκρότημα αντλιών με 

κατάλληλη δεξαμενή για την παροχή της απαραίτητης ποσότητας νερού. 

 

4) Ισχυρά Ηλεκτρολογικά Δίκτυα.  

Η ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων του κτιρίου προβλέπεται να γίνεται από το τοπικό δίκτυο χαμηλής 

τάσεως της ΔΕΗ (220/380 V 50 Hz) που υπάρχει μπροστά στο οικόπεδο. Προβλέπεται μια παροχή 

ηλεκτροδότησης χαμηλής τάσεως. Το δίκτυο εσωτερικής ηλ. Εγκατάστασης  θα είναι κατασκευασμένο έτσι 

ώστε να υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης UPS για περίπτωση διακοπής ηλεκτρικής ενέργειας.  

 

Οι εγκαταστάσεις ισχυρών ηλεκτρολογικών δικτύων θα περιλαμβάνουν : 

- την εγκατάσταση φωτισμού – ρευματοδοτών 

- τον φωτισμό ασφαλείας  

- τους ηλεκτρικούς πίνακες φωτισμού 

- τους ηλεκτρικούς πίνακες κίνησης  

- τον γενικό ηλεκτρικό πίνακα 

Τα φωτιστικά που θα χρησιμοποιηθούν είναι τελευταίας τεχνολογίας LED με έμφαση στην εξοικονόμηση 

ενέργειας. 

Για το εσωτερικό δίκτυο θα χρησιμοποιηθούν πλαστικές σωληνώσεις και μεταλλικές σχάρες, οι οποίες θα 

οδεύουν εντός της τοιχοποιίας, της ψευδοροφής και του δαπέδου. Η κατασκευή του δικτύου θα 

ακολουθεί όλους τους κανονισμούς ασφαλείας καθώς και το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. 

 

5) Ασθενή Ηλεκτρολογικά Δίκτυα.  

Οι εγκαταστάσεις ασθενών ηλεκτρολογικών δικτύων θα περιλαμβάνουν : 

- την τηλεφωνική εγκατάσταση 

- την εγκατάσταση κεραίας και αντίστοιχων κεραιοδοτών 

- το δίκτυο υπολογιστών 

Για το εσωτερικό δίκτυο θα χρησιμοποιηθούν πλαστικές σωληνώσεις και μεταλλικές σχάρες, οι οποίες θα 

οδεύουν εντός της τοιχοποιίας, της ψευδοροφής και του δαπέδου. Η κατασκευή του δικτύου θα 

ακολουθεί όλους τους κανονισμούς ασφαλείας. 

 

6) Θέρμανση – Κλιματισμός- Αερισμός.  

Ο κλιματισμός και η θέρμανση του χώρου θα γίνεται μέσω τοπικών μονάδων κλιματισμού (spli units).   Οι 

αποχετεύσεις των  μονάδων θα οδεύουν στο τοίχο και θα καταλήγουν είτε σε κοντινά σιφώνια είτε προς 

τις υδρορροές  μέσω σωληνώσεων VPE Φ22. 

Η κατασκευή των δικτύων θα γίνει με βάση τα σχετικά σχέδια και με τις οδηγίες της επίβλεψης.  
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 

Η Γαύδος , με την ιδιαίτερη θέση της και το μοναδικό της περιβάλλον είναι ένας τόπος δυναμικός και 

πολυδιάστατος. Πέρα από την φυσική ομορφιά του ανάγλυφου και της ακτογραμμής της , είναι 

απαραίτητο να οργανωθεί ορθά και το δομημένο περιβάλλον του νησιού . Η τουριστική ανάπτυξη δεν 

είναι ένας μονοσήμαντος στόχος και οι κάτοικοι του νησιού , αν και λιγοστοί , διαθέτουν εξαιρετική 

καλλιτεχνική  διάθεση που μπορεί θα υποστηριχτεί και με την λειτουργία του νέου δημοτικού χώρου “Το 

Εργαστήρι του Νότου’’. Η πολιτιστική ταυτότητα και η ιστορική πορεία του νησιού προβάλλονται 

επιτυχημένα και ένα κενό κτίριο  αποκτά ζωή.  

Ο νέος διαμορφωμένος δημόσιος χώρος συμμετέχει στην ανάπτυξη του νησιού , υποδέχεται νέες χρήσεις 

όλο το χρόνο και φιλοξενεί κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις εξυπηρετώντας και αναβαθμίζοντας 

την δημόσια ζωή κατοίκων και επισκεπτών.  

 

 

 

                                             Χανιά Φεβρουάριος 2022 

 
      Συντάχθηκε                                           Ελέγχθηκε                                                    Θεωρήθηκε 
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