
ΘΕΜΑ:  Εργασίες διαμόρφωσης και αποκατάστασης τοίχων ξηρής δόμησης  
πυροδιαμερισμάτων Διωρόφου Τμήματος Κεντρικού Κτιρίου ΓΝΠατρών. 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Πρόκειται για την υλοποίηση “Εργασίες διαμόρφωσης και αποκατάστασης τοίχων ξηρής 

δόμησης πυροδιαμερισμάτων Διωρόφου Τμήματος του Κεντρικού Κτιρίου του Γ. Ν. 

Πατρών”, σύμφωνα με την παρούσα ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, υποχρεωτική λήψη μέτρων 

σύμφωνα με το (α) σχετικό Έκθεση Επιθεώρησης Π.Υ. 9189 Φ. 701.3 (719-7600)  της 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Οι εργασίες που είναι αναγκαίες να γίνουν είναι οι εξής: 

Α. Διαμόρφωση Πυροδιαμερίσματος σε κλιμακοστάσιο μεταξύ Ισογείου και Α’ 
Ορόφου, προκειμένου ‘Το κλιμακοστάσιο που ενώνει το ισόγειο με τον Α’ όροφο να 
αποτελεί ανεξάρτητο πυροδιαμέρισμα με δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 90 
λεπτών. (Έκθεση Επιθεώρησης Π.Υ. 9189 Φ. 701.3 (719-7600), Παράγραφος Ζ., 
Παρατήρηση 7).  

Το ανωτέρω πυροδιαμέρισμα να κατασκευαστεί όπου απαιτείται όπως στα σχέδια 
που επισυνάπτονται, με τοίχους ξηρής δόμησης, με σύστημα πυράντοχων 
γυψοσανίδων. Οι τοίχοι ξηρής δόμησης εκτείνονται από πλάκα σε πλάκα, δηλαδή 
δεν σταματούν στις ψευδοροφές.  Τοίχοι ξηρής δόμησης εκτεινόμενοι όπως στα 
σχέδια που επισυνάπτονται, αποτελούμενοι από διπλή πυράντοχη γυψοσανίδα ανά 
πλευρά τοίχου, πάχους 12.5 mm έκαστη, δηλ. χρήση τεσσάρων (4) γυψοσανόδων 
πάχους 12.5 mm έκαστη, εφαρμοζόμενες ανά δύο σε κάθε πλευρά του τοίχου. 
Εσωτερικά του τοίχου μόνωση 4 cm πλάκων Άκαυστου ορυκτοβάμβακα Euroclass A1 
(Insulation Ultracoustic P ή αντίστοιχο). Πυράντοχη γυψοσανίδα, DF (EN 250) GKF 
(DIN 18180) , πάχους 12.5 mm. Στήριξη με σκελετό μεταλλικό και μεταλλικές βίδες 
όπως απαιτείται.  

Επίσης, το ανωτέρω πυροδιαμέρισμα να αποκατασταθεί όπου απαιτείται όπως στα 
σχέδια που επισυνάπτονται, με προσθήκη πυράντοχων γυψοσανίδων σε 
υπάρχοντες τοίχους ξηρής δόμησης. Τοίχοι ξηρής δόμησης εκτεινόμενοι και 
προσθήκη πυράντοχων γυψοσανίδων  όπως στα σχέδια που επισυνάπτονται. Οι 
πυράντοχες γυψοσανίδες εκτείνονται από πλάκα σε πλάκα, δηλαδή δεν σταματούν 
στις ψευδοροφές. Προστίθεται διπλή πυράντοχη γυψοσανίδα ανά πλευρά τοίχου, 
πάχους 12.5 mm έκαστη, δηλ. χρήση τεσσάρων (4) γυψοσανόδων πάχους 12.5 mm 
έκαστη, εφαρμοζόμενες ανά δύο σε κάθε πλευρά του τοίχου. Σε περιοχές που δεν 
μπορούν να τοποθετηθούν δύο ανά πλευρά, τοποθετούντα;ι τέσσερις σε μία 
πλευρά.  Πυράντοχη γυψοσανίδα, DF (EN 250) GKF (DIN 18180) , πάχους 12.5 mm. 
Στήριξη με μεταλλικές βίδες όπως απαιτείται.  

Στο επίπεδο του Ισογείου, περιλαμβάνεται διαμόρφωση ανοίγματος, για πρόβλεψη 
προσθήκης πυράντοχης θύρας 1.6*2.2 m. με τοποθέτηση σε  κάθε άκρη του 
ανοίγματος κοιλοδοκού 100*50*2.5 mm. εκτεινόμενες από πλάκα σε πλάκα. Στο 
επίπεδο του Α’ Ορόφου, περιλαμβάνεται διαμόρφωση ανοίγματος, για πρόβλεψη 
προσθήκης πυράντοχης θύρας 1.6*2.2 m. με τοποθέτηση σε  κάθε άκρη του 
ανοίγματος κοιλοδοκού 100*50*2.5 mm. εκτεινόμενες από πλάκα σε πλάκα και 
επίσης προσθήκη δύο κοιλοδοκών 100*50*2.5 mm. εκτεινόμενων από πλάκα σε 



πλάκα στο άνοιγμα προς τον χώρο 1.2Β.12 όπου προβλέπεται αντικατάσταση της 
θύρας με πυράντοχη. 

Προεργασία με αστάρωμα τελικών επιφανειών και χρωματισμός με πλαστικό 
ακρυλικό γυψοσανίδων, αποχρώσεις όμοιες με τις υπάρχουσες στους χώρους. 
Περιλαμβάνεται προσαρμογή τυχόν προσκρουστήρων προστατευτικών, επέκταση 
μονώσεων σκελετών κλπ δομικών στοιχείων και επίσης προσαρμογή διακοπτών, 
πριζών κλπ η/μ στοιχείων στην τελική επιφάνεια των επιφανειών τοίχων που θα 
προκύψουν. Περιλαμβάνονται ότι μερεμετίσματα απαιτούνται για την  
ολοκλήρωση της εργασίας. 

 

Β. Αποκατάσταση Πυροδιαμερίσματος σε τοίχο μεταξύ Εργαστηρίου Πυρηνικής 
Ιατρικής και λοιπών χώρων Α’ Ορόφου, προκειμένου ‘τα εργαστήρια πάσης φύσεως 
που βρίσκονται στο ισόγειο και τον Α’ όροφο του κτιρίου να αποτελούν ο καθένας 
ανεξάρτητο πυροδιαμέρισμα με  δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 60 λεπτών. 
(Έκθεση Επιθεώρησης Π.Υ. 9189 Φ. 701.3 (719-7600), Παράγραφος Ζ., Παρατήρηση 
8). Το ανωτέρω πυροδιαμέρισμα να αποκατασταθεί με προσθήκη πυράντοχων 
γυψοσανίδων σε υπάρχοντες τοίχους ξηρής δόμησης. Τοίχοι ξηρής δόμησης 
εκτεινόμενοι και προσθήκη πυράντοχων γυψοσανίδων  όπως στο σχέδιο που 
επισυνάπτεται. Οι πυράντοχες γυψοσανίδες εκτείνονται από πλάκα σε πλάκα, 
δηλαδή δεν σταματούν στις ψευδοροφές. Προστίθεται διπλή πυράντοχη 
γυψοσανίδα ανά πλευρά τοίχου, πάχους 12.5 mm έκαστη, δηλ. χρήση τεσσάρων (4) 
γυψοσανόδων πάχους 12.5 mm έκαστη, εφαρμοζόμενες ανά δύο σε κάθε πλευρά 
του τοίχου. Πυράντοχη γυψοσανίδα, DF (EN 250) GKF (DIN 18180) , πάχους 12.5 
mm. Στήριξη με μεταλλικές βίδες όπως απαιτείται. Προεργασία με αστάρωμα 
τελικής επιφάνειας και χρωματισμός με πλαστικό ακρυλικό γυψοσανίδων, 
αποχρώσεις όμοιες με τις υπάρχουσες στους χώρους. Περιλαμβάνεται προσαρμογή 
τυχόν προσκρουστήρων προστατευτικών, επέκταση μονώσεων σκελετών κλπ 
δομικών στοιχείων και επίσης προσαρμογή διακοπτών, πριζών κλπ η/μ στοιχείων 
στην τελική επιφάνεια των επιφανειών τοίχων που θα προκύψουν. 
Περιλαμβάνονται ότι μερεμετίσματα απαιτούνται για την  ολοκλήρωση της 
εργασίας. 

 

Γ. Αποκατάσταση Πυροδιαμερίσματος σε τοίχο μεταξύ Εργαστηρίου Αιμοδοσίας 
και λοιπών χώρων Ισογείου, προκειμένου ‘τα εργαστήρια πάσης φύσεως που 
βρίσκονται στο ισόγειο και τον Α’ όροφο του κτιρίου να αποτελούν ο καθένας 
ανεξάρτητο πυροδιαμέρισμα με  δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 60 λεπτών. 
(Έκθεση Επιθεώρησης Π.Υ. 9189 Φ. 701.3 (719-7600), Παράγραφος Ζ., Παρατήρηση 
8). Το ανωτέρω πυροδιαμέρισμα να αποκατασταθεί με προσθήκη πυράντοχων 
γυψοσανίδων σε υπάρχοντες τοίχους ξηρής δόμησης. Τοίχοι ξηρής δόμησης 
εκτεινόμενοι και προσθήκη πυράντοχων γυψοσανίδων  όπως στο σχέδιο που 
επισυνάπτεται. Οι πυράντοχες γυψοσανίδες εκτείνονται από πλάκα σε πλάκα, 
δηλαδή δεν σταματούν στις ψευδοροφές. Προστίθεται διπλή πυράντοχη 
γυψοσανίδα ανά πλευρά τοίχου, πάχους 12.5 mm έκαστη, δηλ. χρήση τεσσάρων (4) 
γυψοσανόδων πάχους 12.5 mm έκαστη, εφαρμοζόμενες ανά δύο σε κάθε πλευρά 
του τοίχου. Πυράντοχη γυψοσανίδα, DF (EN 250) GKF (DIN 18180) , πάχους 12.5 
mm. Στήριξη με μεταλλικές βίδες όπως απαιτείται. Προεργασία με αστάρωμα 
τελικής επιφάνειας και χρωματισμός με πλαστικό ακρυλικό γυψοσανίδων, 
αποχρώσεις όμοιες με τις υπάρχουσες στους χώρους. Περιλαμβάνεται προσαρμογή 
τυχόν προσκρουστήρων προστατευτικών, επέκταση μονώσεων σκελετών κλπ 



δομικών στοιχείων και επίσης προσαρμογή διακοπτών, πριζών κλπ η/μ στοιχείων 
στην τελική επιφάνεια των επιφανειών τοίχων που θα προκύψουν. 
Περιλαμβάνονται ότι μερεμετίσματα απαιτούνται για την  ολοκλήρωση της 
εργασίας. 

 

 

 

 

 

 



ΣΧΕΔΙΑ ΧΩΡΩΝ  

 

Α0. Διαμόρφωση Πυροδιαμερίσματος σε κλιμακοστάσιο μεταξύ Ισογείου και Α’ Ορόφου 

Επίπεδο Ισογείου. 

 

 



 

Α1. Διαμόρφωση Πυροδιαμερίσματος σε κλιμακοστάσιο μεταξύ Ισογείου και Α’ Ορόφου 

Επίπεδο Α’ Ορόφου. 

 



 

 

Β. Αποκατάσταση Πυροδιαμερίσματος σε τοίχο μεταξύ Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής 
και λοιπών χώρων Α’ Ορόφου 



 

 

 



Γ. Αποκατάσταση Πυροδιαμερίσματος σε τοίχο μεταξύ Εργαστηρίου Αιμοδοσίας και 
λοιπών χώρων Ισογείου 

 

 

.  



Εκτίμηση κόστους 13.000,00€ (δέκα τρείς χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

 

 


