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ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

 

Ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται οι Επισκευαστικές εργασίες στο κτήριο 
του Κέντρου Ψυχικής Υγείας και οι Εργασίες επισκευών σε ακίνητο του 
Νοσοκομείου που στεγάζονται δομές του Ψυχιατρικού Τομέα. 
 
Συγκεκριμένα, στο κτήριο του  Κέντρου Ψυχικής Υγείας πραγματοποιήθηκαν 
οι κάτωθι επισκευαστικές εργασίες:  
   
Α. Εξωτερικά του κτιρίου: 

 Κοπή και απομάκρυνση του πεσμένου δένδρου  στη στέγη του κτιρίου 
και αντικατάσταση κατεστραμμένων κεραμιδιών με νέα. 

 Αντικατάσταση σπασμένων κεραμιδιών με νέα με τα απαραίτητα 
μικροϋλικά, στο σύνολο της στέγης.  

 Καθαρισμός κεραμιδιών, οριζοντίων και καθέτων υδρορροών και 
μολύβδινων κονβερσών περιμετρικά του κτιρίου. Επισκευή μεταλλικών 
και πλαστικών υδρορροών τοπικά σε περίπου 35 σημεία σποραδικά στην 
στέγη. Η επισκευή περιλαμβάνει  κόλληση - βαφή  ή αντικατάσταση 
τμήματος.   

 Καθαίρεση φυτών σε 4 σημεία της τοιχοποιίας περιμετρικά του κτιρίου 
και επισκευή της τοιχοποιίας που περιλαμβάνει με πλήρωση με 
τσιμεντοειδές -επίχρισμα -τοπική βαφή. 

Β. Εσωτερικά του κτιρίου:  
 Αντικατάσταση διάσπαρτων φθαρμένων πλακών ορυκτής ίνας με νέες 

και τοποθέτηση νέων πλακών σε κενές θέσεις για την πλήρωση των 
οροφών. 

 Επισκευή οροφής .  
 Αποσύνδεση, καθαίρεση και απομάκρυνση τμημάτων μεταλλικών 

αεραγωγών εξαερισμού από τους χώρους του κτιρίου 
 Καθαίρεση και απομάκρυνση υφιστάμενης κατεστραμμένης οροφής. 

Κατασκευή νέας οροφής όμοιας με την υφιστάμενη, με νέα υλικά. 
 Καθαίρεση φθαρμένης οροφής. Κατασκευή νέας οροφής από πλάκες 

ορυκτής ίνας και μεταλλικό σκελετό.  
 Αποξήλωση των παλαιών φωτιστικών και προμήθεια και τοποθέτηση  

νέων  φωτιστικών LED.  
Γ. Επίλυση του  χρόνιου προβλήματος  στην αποχέτευση του Κέντρου 
Ψυχικής Υγείας, με εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης του  παλαιού 
υπογείου δικτύου αποχέτευσης και εξωραϊσμού των wc . 



Στον περιβάλλοντα χώρο μεταξύ των τριών κτιρίων του παραπάνω ακινήτου 
και στις διαμορφωμένες θέσεις στάθμευσης υπάρχει πλακόστρωση από πλάκες 
τύπου Καρύστου. 
Μέρος της πλακόστρωσης αυτής έχει αποσαθρωθεί, από την έντονη 
κυκλοφορία οχημάτων δηλαδή έχουν αποκολληθεί οι πλάκες από το υπόστρωμα 
με αποτέλεσμα την συγκέντρωση νερού και την δυσκολία στην πρόσβαση στα 
δυο κτίρια των δομών . 

Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν σε όλη την επιφάνεια είναι οι εξής: 
• καθαίρεση του υπάρχοντος υποστρώματος έδρασης σε βάθος περίπου 15 

εκατοστών και απομάκρυνση των υλικών της εργασίας αυτής 
• Καθαίρεση των πλακών των δαπέδων με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε 

οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, με την συσσώρευση των προϊόντων 
καθαιρέσεως προς φόρτωση και 
απομάκρυνσή τους . 

• κατασκευή νέου υποστρώματος έδρασης από οπλισμένο σκυρόδεμα με 
δομικό πλέγμα σχάρας πάχους περίπου δέκα εκατοστά . 

• κατασκευή υποστρώματος. 
• Τοποθέτηση ακανόνιστων πλακών τύπου Καρύστου στον ακάλυπτο χώρο 

μεταξύ των κτιρίων και στον χώρο στάθμευση και αρμολόγημα αυτών. 
• Αποκαταστάθηκαν όλες οι αποκολλημένες πλάκες που βρίσκονται 

διάσπαρτες στο πεζοδρόμιο της εισόδου του κτιρίου που στεγάζεται ο ΚΟΙΣΠΕ  
• Καθαιρεθεί του κράσπεδου του κηπάριου και θα τοποθετηθεί νέου. 
 

Η Διοίκηση του Γ.Ν.Κέρκυρας ανέφερε σχετικά ότι η  συνεργασία   με τις 
εμπλεκόμενες  υπηρεσίες  του νοσοκομείου, έκανε  εφικτή την επίλυση χρόνιων 
προβλημάτων στα κτίρια του Κέντρου Ψυχικής Υγείας και σήμερα το 
αποτέλεσμα  αναβαθμίζει αισθητά τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες 
καθώς και τον χώρο εργασίας του προσωπικού.   

 
                                  Η Διοίκηση του Γ.Ν. Κέρκυρας 


