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Ο Δήμος Ρόδου, προτίθεται με τον παρόντα διαγωνισμό εκμίσθωσης 

να εγκαταστήσει μισθωτή, ο οποίος θα αναλάβει την αξιοποίηση, 
λειτουργία και εκμετάλλευση των “Δημοτικών Λουτρών 

Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου”. 
 

Στο παράρτημα  της παρούσας διακήρυξης επισυνάπτεται το από 
21/11/2012 τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού 

Μπούκλα Στέλιου, υπαλλήλου της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & 
Μνημείων του Δήμου Ρόδου και σύμφωνα με το οποίο το ακίνητο των 

Δημοτικών Λουτρών Ρόδου έχει καλυμμένη επιφάνεια 1.066 τ.μ. 
ακάλυπτη 430 τ.μ. συνολικού εμβαδού 1.496 τ.μ. με κτηματολογικά 

στοιχεία μερίδας ΙV 1327 Οικοδομών Ρόδου Κτηματολογικός  Τόμος 
21 Φύλλο 63 Φάκελος 4684.Περικελέιεται από τα στοιχεία 

[α,β,γ,δ,ε,ζ,η,θ,ι,κ,λ,μ,ν,ξ,ο,π,ρ,σ,τ,υ,φ,χ,ψ,ω,1,2] του 
επισυναπτόμενου τοπογραφικού διαγράμματος. Συνορεύει βορείως με 

την Πλατεία Αρίωνος, ανατολικά με την οδό Αντιοθείου, νότια με τις 

μερίδες ΙV 1321, 1323, 1325, 1326 και δυτικά με τις μερίδες 1320, 
1341, 1328, και με πάροδο της Πλατείας Αρίωνος. 

 
Ανατολικά στην ίδια πλατεία βρίσκονται το Τέμενος του Σουλτάν  

Μουσταφά ΙΙΙ, κατασκευασμένο το έτος 1765. Στην πλατεία έξω από 
το προαύλιο του τεμένους βρίσκεται η δεξαμενή της κρήνης που 

συνδέεται με αυτό. Ακολουθώντας το  Ιπποδάμιο πολεοδομικό 
σύστημα της αρχαίας Ρόδου, η διάταξη του πολεοδομικού  ιστού 

στους άξονες Βορρά-Νότο, Ανατολή-Δύση καθώς και το κεκλιμένο 
του εδάφους του οικοπέδου, διευκόλυναν την ένταξη του Λουτρού 

στον προϋφιστάμενο ιστό της πόλης σύμφωνα με τον βέλτιστο 
προσανατολισμό Βορρά-Νότο, έχοντας τους θερμούς χώρους στον 

Νότο. 
 

Είναι γνωστό με τις ονομασίες YENI HAMAM (Νέα Λουτρά), Λουτρά 

Σουλεϊμάν και ως Λουτρά Μουσταφά από τη γειτνίασή του με το τζαμί 
Σουλτάν Μουσταφά ΙΙ. Είναι το μοναδικό κτίριο αυτού του είδους στη 

Ρόδο που όχι μόνο διασώζεται, αλλά βρισκόταν μέχρι πρόσφατα σε 
λειτουργία με τον παραδοσιακό τρόπο. Το κτίριο χρονολογείται γύρω 

στο 1558 και θεωρείται λόγω του μεγέθους του από τα πιο σημαντικά 
επαρχιακά λουτρά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.  

 
Έχει κηρυχθεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο σύμφωνα με την 

αριθμ. πρωτ. 23084/737/25-08-1948  απόφαση περί ιστορικών 
διατηρητέων μνημείων Πόλεως Ρόδου που έχει δημοσιευθεί στην 

Εφημερίδα της Γενικής Διοικήσεως Δωδεκανήσου του Βασιλείου της 
Ελλάδος (Φύλλο 10/23-11-1948). 

 
Πρόκειται για διπλό ή δίδυμο λουτρό . Λειτουργούν σε αυτό 

δηλαδή δύο τμήματα, Γυναικείο και Ανδρικό . Κτίστηκε σε δύο φάσεις 

(πρώτα ολοκληρώθηκε το ανδρικό τμήμα και αργότερα το γυναικείο) 
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καλύπτει επιφάνεια 1.070 τ.μ. και oι χώροι του είναι παρατεταγμένοι 

στον άξονα Βορρά- Νότο σύμφωνα με τις λειτουργικές ανάγκες των 
οθωμανικών λουτρών  από τον ψυχρό των αποδυτηρίων στον χλιαρό 

της προσαρμογής και  στον πολύ ζεστό του κυρίως  λουτρού. 
 

Η λειτουργία των λουτρών προσέφερε πέρα από τον απλό καθαρισμό 
του σώματος και ένα χώρο χαλάρωσης , αναζωογόνησης και 

κοινωνικοποίησης. 
Οι λουόμενοι εισέρχονται στο ψυχρό χώρο των αποδυτηρίων όπου 

προετοιμάζονται ψυχικά και σωματικά για το τελετουργικό 
εξοπλιζόμενοι με τα απαραίτητα γι αυτό  αντικείμενα. Στον θερμό 

χώρο ξεκινούσε η διαδικασία λούσης ,προσαρμογής εξαγνισμού και 
περιποίησης  που ολοκληρώνονταν στους θερμούς χώρους. 

ΟΙ λουόμενοι κινούμενοι αντίστροφα αποχωρούσαν από το λουτρό 
αφού πρώτα παρέμεναν  στο χώρο των αποδυτηρίων τον απαραίτητο 

χρόνο ξεκούρασης και  προσαρμογής - προετοιμασίας για την έξοδο.    

 
 

Α. Τεχνικά Στοιχεία των Δημοτικών Λουτρών 

 
Α1. Σύντομη περιγραφή – υφιστάμενη κατάσταση 

ψυχρών χώρων  

Η κύρια όψη του αναπτύσσεται βόρεια επί της πλατείας Αρίωνος όπου 

δεσπόζει ο Ανδρικός ψυχρός χώρος τετραγωνικής κάτοψης από 

τοπικό πωρόλιθο σε ψευδοϊσόδομο σύστημα καλυμμένος με θόλο. Οι 
εξωτερικές διαστάσεις της αίθουσας είναι 16,50μ επί 16,50μ ενώ σε 

ύψος εννέα μέτρων υπάρχει αναβαθμός καλυμμένος με κεραμίδια και 
οι διαστάσεις μειώνονται στα 15,00 επί 15,00μ.   

 
Την κάλυψη αποτελούν το τύμπανο 12 πλευρών και ο τρούλος, χωρίς 

περιμετρικά ανοίγματα αλλά με κεντρικό φανό, καλυμμένο με 
κουρασάνι και κεραμίδια στην περίμετρό του. 

Πάνω στον άξονα συμμετρίας του παραπάνω χώρου, αναπτύσσεται το 
θύρωμα εισόδου που περιλαμβάνει μαρμάρινη πλάκα με επιγραφή 

«ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ».  
Η δίφυλλη ξύλινη πόρτα της εισόδου είναι αυτή που σχεδιάστηκε και 

τοποθετήθηκε κατά τη διάρκεια των  επισκευών στην Ιταλοκρατία. 
(1926-1928) .  

  

 Η Βόρεια όψη συμπληρώνεται από τον τοίχο του γυναικείου ψυχρού 
χώρου με επίπεδο δώμα επί του οποίου αναπτύσσονται τρεις 

συνεχόμενοι φεγγίτες με ημικυκλικά υπέρθυρα και ΄΄κλοστρά΄΄  και 
στέφεται από ζώνη επιχρισμένη με κουρασάνι. 

Από το βάθος προβάλλεται ο τρούλος  του γυναικείου ψυχρού χώρου. 
Ο τρούλος είναι καλυμμένος με κουρασάνι και κεραμίδια στην 

περίμετρό του.  Μικρός προθάλαμος υπάρχει στην Βορειοδυτική 
γωνία της όψης.    
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Η είσοδος στο Λουτρό και για τα δύο φύλα γίνεται μέσω του 
ανδρικού ψυχρού χώρου . Η ξύλινη πόρτα της εισόδου ανοίγει σε 

μικρό θολωτό προθάλαμο ,που δημιουργείται στο πάχος της 
εξωτερικής  τοιχοποιίας. Μια δεύτερη πόρτα –υαλοστάσιο με 

πολύχρωμους αδιαφανείς υαλοπίνακες και φεγγίτη οδηγούν σε ένα 
ξύλινο προθάλαμο που δημιουργήθηκε μέσα στο τετράγωνο της 

κάτοψης πιθανόν κατά τις επισκευές του 1952. Αρχικά και μετά την 
μετατροπή του σε διπλό λουτρό η είσοδος των γυναικών 

τοποθετήθηκε στην Δυτική όψη. 
Η αίθουσα βρίσκεται σε στάθμη χαμηλότερη κατά 0.80μ  από την 

πλατεία και είναι επιχρισμένη εσωτερικά. Το ορθογώνιο 
παραλληλεπίπεδο της, είναι εσωτερικής πλευράς 13,50 μέτρων και 

ύψος 8,85 και καλύπτεται με τρούλο ακτίνας 6,35 μ.            
Στην κορυφή του τρούλου υπάρχει μεταλλικός οκταγωνικός φανός με 

τρούλο και περιμετρικά παράθυρα ανοιγόμενα για αερισμό και 

φωτισμό του χώρου.  
 

Περιμετρικά στο χώρο υποδοχής υπάρχει χαμηλό κτιστό επίπεδο, σε 
ύψος ενός μέτρου από το δάπεδο με ξύλινα καφασωτά διαχωριστικά 

και εξοπλισμό με ερμάρια και πάγκους. Στον χώρο αυτό 
προετοιμάζονται οι λουόμενοι για την είσοδό τους στα θερμά 

τμήματα. Στην όψη του αναβαθμού υπάρχουν σκάλες πρόσβασης και 
διαμορφώνονται εσοχές.  

Στο κέντρο του χώρου η κρήνη με δωδεκάγωνη δεξαμενή  και  στήλη  
πίδακα Τα μαρμάρινα δάπεδα της αίθουσας έχουν την απαραίτητη  

κλήση από το κέντρο της αίθουσας και την κρήνη, προς τις τέσσερις 
πλευρές. Στη βάση του αναβαθμού υπάρχει  περιμετρικό αυλάκι που 

μεταφέρει τα νερά προς τους βοηθητικούς χώρους. 
 

Το νότιο άνοιγμα στην ανατολική πλευρά  του ψυχρού ανδρικού  

χώρου οδηγεί σε κλίμακα που δημιουργείται στο πάχος ( 1,60 μ.) της 
τοιχοποιίας. Η κλίμακα οδηγεί στα δώματα των βοηθητικών χώρων 

του λουτρού.  
Στη Δυτική πλευρά υπάρχουν δύο επιπλέον ανοίγματα στη στάθμη το 

δαπέδου. Το νότιο που υπήρξε η σύνδεση γυναικείου  και ανδρικού 
τμήματος οδηγεί τώρα σε μικρή αποθήκη, το βόρειο οδηγεί σήμερα 

στο γυναικείο τμήμα. 
  

Ανεβαίνοντας έξι σκαλιά μπαίνουμε στον  ψυχρό γυναικείο χώρο. Το 
πρώτο τμήμα αποτελείται από επιμήκη χώρο διαστάσεων,  10,60μ επί 

7,90 και ύψος 6,40μ καλυμμένο με επίπεδο δώμα κατασκευασμένο 
από δοκιδοτή πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος με διακοσμημένα 

φατνώματα. Το δώμα εδράζεται στην περιμετρική τοιχοποιία  και σε 
δύο διαδοχικά τόξα που καταλαμβάνουν όλο το πλάτος της αίθουσας.  
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Ένα τρίτο τόξο ανοίγεται  στη βόρεια πλευρά του κύβου που αποτελεί 

την συνέχεια του γυναικείου ψυχρού χώρου και συνδέει τα δύο 
τμήματα. 

Το δεύτερο  τμήμα  καλύπτεται με τρούλο . Το ορθογώνιο 
παραλληλεπίπεδο της, είναι εσωτερικής πλευράς 8,00 περίπου 

μέτρων και ύψος 6.75μ και καλύπτεται με τρούλο ακτίνας  3,75 μ. 
Στην κορυφή του τρούλου υπάρχει μεταλλικός οκταγωνικός φανός με 

τρούλο και περιμετρικά παράθυρα ανοιγόμενα για αερισμό και 
φωτισμό του χώρου.  

 
Περιμετρικά στο χώρο  υπάρχει χαμηλό κτιστό επίπεδο, σε ύψος 0,70 

μ. από το δάπεδο με ξύλινα καφασωτά διαχωριστικά και εξοπλισμό με 
ερμάρια και πάγκους. Στον χώρο αυτό προετοιμάζονται οι γυναίκες 

για την είσοδό τους στα θερμά τμήματα. Στην όψη του αναβαθμού 
υπάρχουν σκάλες πρόσβασης και διαμορφώνονται εσοχές. Ο 

αναβαθμός διακόπτεται, εκτός από το σημείο της εισόδου που 

περιγράψαμε και σε άλλα δύο σημεία, αυτό της πρόσβασης στα θερμά 
τμήματα αφού κατέβουμε τρία σκαλιά και της παλαιάς εισόδου από 

τον προθάλαμο στα δυτικά της αίθουσας. 
Το κέντρο της κάτοψης των δύο τμημάτων διακοσμεί κρήνη 

αποτελούμενη από χαμηλή οκταγωνική μαρμάρινη δεξαμενή και 
στήλη .Σύμπλεγμα τριών δελφινιών είναι η στήλη η οποία πάνω από 

την ανάγλυφη λεκάνη καταλήγει σε μπουκέτο ρόδων από όπου 
αναβλύζει το νερό. 
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Α2. Περιγραφή -Υφιστάμενη κατάσταση Θερμών 
Χώρων  
 
Η είσοδος προς τους θερμούς χώρους του ανδρικού τμήματος γίνεται 

μέσω δύο θυρωμάτων με εσοχή συμμετρικά τοποθετημένων (ως προς 
τον άξονα βορρά-νότου) στη νότια πλευρά του ψυχρού χώρου. Αυτά  

οδηγούν σε μικρούς προθαλάμους διαμορφωμένους μέσα στην 
κάτοψη του  χλιαρού τμήματος καλυμμένους με δώμα και αστεροειδή 

ανοίγματα συνολικού ύψους 2,75 μ.  

 
Α.2.1. Χλιαρό Τμήμα  
 
Από τους προθαλάμους αντίστοιχα θυρώματα οδηγούν στο χλιαρό 

τμήμα μέσω ξύλινης πόρτας που φέρει σύστημα επαναφοράς με 
τροχαλία και ξύλινο βαρίδι. Στον ανατολικό προθάλαμο η πόρτα στα 

ανατολικά οδηγεί στο διάδρομο των βοηθητικών χώρων.   
 

Ο ανδρικός χλιαρός χώρος, έχει κάτοψη ανεστραμμένου Ταυ,  και δύο 
γωνιακά δωμάτια εκ των οποίων μόνο το ανατολικό ανήκει σήμερα 

στο ανδρικό τμήμα.  
Το κεντρικό τμήμα τετραγωνικής κάτοψης περιλαμβάνει οκτάγωνο 

μαρμάρινο αναβαθμό (για εφίδρωση και μασάζ) και καλύπτεται από 
τρούλο  ακτίνας 1,85 με  τρεις σειρές από αστεροειδή ανοίγματα καθ΄ 

ύψος  σε εναλλασσόμενα κενά και πλήρη και τρουλίσκο στο κέντρο ( 

τρούλος μορφής μαστού). 
Ανατολικά, δυτικά και νότια, πάνω στον άξονα συμμετρίας, κάτω και 

πέρα από τα φέροντα τόξα του τρούλου, δημιουργούνται τρεις χώροι 
καλυμμένοι με σκαφοειδείς θόλους  που φέρουν αστεροειδή και 

πενταγωνικά ανοίγματα, οι οποίοι μαζί με τον κεντρικό διαμορφώνουν 
το ανεστραμμένο Ταυ.  
 

Το δάπεδο στους τρεις  χώρους  είναι υπερυψωμένο κατά 0,36 μ. Το 

ανατολικό και δυτικό έχουν από μία μαρμάρινη γούρνα τοποθετημένη 
σε αναβαθμό των 0,10 μ. και μία εσοχή στον τοίχο του προθαλάμου. 

Στην νότια εσοχή ο αναβαθμός διαμορφώνεται εκατέρωθεν ενός 
διαδρόμου που οδηγεί στο θερμότερο τμήμα και έχει από μια γούρνα 

σε κάθε πλευρά πάντα τοποθετημένες πάνω σε δεύτερο μικρό 
αναβαθμό.  

Όλα τα  δάπεδα και οι αναβαθμοί είναι καλυμμένα με μάρμαρα 
(μερικές φορές σε δεύτερη χρήση), έχουν αυλάκια στα σημεία 

αλλαγής στάθμης και στην περίμετρο των χώρων και όλα μαζί έχουν 
κλήση προς τον αύλακα του βόρειου τοίχου και από κει στους 

βοηθητικούς χώρους.    
 

Η είσοδος στα γωνιακά δωμάτια τοποθετήθηκε επί της διαγωνίου του 

κεντρικού χώρου με απότμηση της γωνίας . Σήμερα η είσοδος  προς 
το δυτικό δωμάτιο είναι φραγμένη. 
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Το ανατολικό δωμάτιο  έχει περιμετρικό αναβαθμό ύψους 0,10 του 

μέτρου, από μία γούρνα για τους λουόμενους στην ανατολική και 
νότια πλευρά και από μία εσοχή για την απόθεση αντικειμένων στις 

άλλες. Ο χώρος είναι καλυμμένος με ημισφαιρικό θόλο  και φέρει 
αστεροειδή και πεντάγωνα ανοίγματα.  

 
Το δυτικό γωνιακό δωμάτιο ανήκει σήμερα στο χλιαρό γυναικείο 

τμήμα, το οποίο αποτελείται από δύο  χώρους . Μέσω ξύλινης πόρτας, 
που φέρει σύστημα επαναφοράς από τροχαλία και ξύλινο βαρίδι, από 

την νοτιοανατολική γωνία του ψυχρού γυναικείου χώρου και σε 
χαμηλότερο επίπεδο  γίνεται η πρόσβαση στο γυναικείο χλιαρό. 

 
Το σχήμα της κάτοψης του χλιαρού αλλά και συνολικά του γυναικείου 

τμήματος  δηλώνει σαφώς το γεγονός της μεταγενέστερης 
προσθήκης. 

Ο πρώτος χώρος είναι καλυμμένος με ημισφαιρικό τρούλο(μορφής 

μαστού), ακτίνας 1,50μ, και αστεροειδή ανοίγματα. Το νοτιοδυτικό 
τμήμα της κάτοψης είναι υπερυψωμένο  κατά 0,20 του μέτρου. 

Διαχωριστικός  τοίχος ύψους 2,00μέτρων δημιουργεί ιδιαίτερο χώρο 
λούσης. 

Από τον χώρο αυτό δυτικά περνάμε στους βοηθητικούς χώρους 
αποτρίχωσης και στους χώρους υγιεινής και νότια στο ζεστό γυναικείο 

τμήμα. Ξύλινη πόρτα με βαρίδι επαναφοράς στον ανατολικό τοίχο το 
συνδέει  με το δυτικό γωνιακό δωμάτιο που αναφέρθηκε.  

 
Α.2.2. Ζεστό Τμήμα 
 
Η είσοδος στο θερμότερο χώρο του λουτρού, στο ανδρικό , γίνεται 

μέσω θυρώματος τοποθετημένου επί του άξονα συμμετρίας της 
αρχικής κάτοψης. Οξυκόρυφα τόξα δημιουργούν μικρό θόλο στο 

πάχος της τοιχοποιίας. Η κάτοψη είναι αντίστοιχης  μορφής και 

διάστασης με αυτήν του χλιαρού τμήματος. Το άνοιγμα κλείνει με 
βαριά ξύλινη πόρτα. 

Το κεντρικό τμήμα της φέρουσας τοιχοποιίας μεταξύ χλιαρού και 
ζεστού χώρου κατασκευάσθηκε κατά 0.50 του μέτρου βορειότερα . 

Στην υποχώρηση διαμορφώνονται μαρμάρινοι πάγκοι. Το πρώτο 
δωμάτιο, ανοιχτό στις δύο πλευρές, τετραγωνικής κάτοψης 

περιλαμβάνει οκτάγωνο μαρμάρινο αναβαθμό  και καλύπτεται από 
τρούλο ακτίνας 2,00 μ. 

 
Ο Τρούλος μορφής μαστού εδράζεται σε ύψος 5,00μ έχει μία σειρά 

από πενταγωνικά  και δύο σειρές από αστεροειδή ανοίγματα  καθ΄ 
ύψος  σε εναλλασσόμενα κενά και πλήρη. Τον τρούλο  φέρουν 

ανατολικά και νότια  τόξα ανοίγματος  3,70 μ , ενώ βόρεια στηρίζεται 
από το νότιο φέρων τοίχο του χλιαρού χώρου. Το τρίτο τόξο που 

υπήρχε στα δυτικά   είναι σήμερα φραγμένο από τον τοίχο που 

διαχωρίζει ανδρικό και γυναικείο τμήμα  γεγονός που ακρωτηριάζει το 
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σκέλος αυτό του ανεστραμμένου Ταυ. Δύο χώροι ανοικτοί προς τον 

κεντρικό διαμορφώνονται πέρα από τα τόξα. 
 

Στον ανατολικό το δάπεδο είναι υπερυψωμένο κατά 0,25 μ.  με τρεις 
μαρμάρινες γούρνες τοποθετημένες σε αναβαθμό των 0,10 μ. μία για 

κάθε πλευρά και  δύο εσοχές  βόρεια και νότια στο σημείο του 
αναβαθμού που στέφονται από τόξο διπλής  καμπυλότητας. Ο 

Τρούλος μορφής μαστού έχει δύο σειρές από αστεροειδή ανοίγματα  
καθ΄ ύψος  σε εναλλασσόμενα κενά και πλήρη.  

 
Στο νότιο χώρο διαστάσεων 3,30x 4,50μ, το δάπεδο είναι 

υπερυψωμένο κατά 0,20 μ., έχει μαρμάρινες γούρνες τοποθετημένες 
σε αναβαθμό των 0,10 μ. μία για κάθε πλευρά  δυτικά και ανατολικά. 

Ο χώρος είναι καλυμμένος με ελλειψοειδή τρούλο με πεντάγωνα 
ανοίγματα κατασκευασμένο με σύγχρονα  υλικά. Στην  νότια παρειά 

σε ύψος 0,50μ.στον άξονα του τοίχου υπάρχει θυρίδα που περιέχει 

τους διακόπτες τροφοδοσίας νερού προς τους κρουνούς.  
 

Το νότιο ανατολικό  γωνιακό δωμάτιο είναι το θερμότερο του 

λουτρού. Το τετράγωνο δωμάτιο διαστάσεων 3,25μ περιέχει δύο 
μαρμάρινες γούρνες τοποθετημένες σε αναβαθμό των 0,10 μ. 

ανατολικά και νότια  και από  μία κόγχη βόρεια και δυτικά. 
Στο νότιο τοίχο έχει επίσης άνοιγμα επικοινωνίας με την δεξαμενή του 

ζεστού νερού. Ο επιμήκης  θολωτός χώρος της δεξαμενής εκτείνεται 

στο πλάτος της αρχικής κάτοψης. Στο κέντρο της  ενσωματωμένος 
στο δάπεδο βρίσκεται ορειχάλκινος  δίσκος  ο οποίος  αποτελεί τον 

εναλλάκτη θερμότητας . 
Κάτω από αυτόν σε στάθμη χαμηλότερη κατά δύο μέτρα  βρίσκεται ο 

θάλαμος καύσης. Από την αποθήκη των ξύλων (ο νοτιότερος χώρος ) 
γίνεται η τροφοδοσία της φωτίας, από το τοξωτό με μεταλλική 

ενίσχυση στόμιο του θαλάμου. Ο θάλαμος είναι κυκλικής κάτοψης 
θολωτός. Στην κορυφή του τρούλου βρίσκεται ο μεταλλικός δίσκος. 

Στις παρειές του θαλάμου ανοίγονται τα στόμια των υποκαύστων. Τα 
υπόκαυστα εκτείνονται κάτω από το θερμό τμήμα του λουτρού και 

τους βοηθητικούς χώρους. 
 

Τα δωμάτια του γυναικείου ζεστού χώρου έχουν ενοποιηθεί σε ένα 
ενιαίο διαστάσεων 7,60x7,60μ ο οποίος έχει τετράγωνο πεσσό στο 

κέντρο με  τόξα σε σχήμα σταυρού, και υποδιαιρείται στα τέσσερα. 
Τέσσερις τρούλοι μορφής μαστού με αστεροειδή ανοίγματα 

καλύπτουν τους χώρους. Στα νότια και δυτικά πάνω σε διπλό 
αναβαθμό υπάρχουν πέντε γούρνες. Στην βόρειο ανατολική  γωνία 

υπάρχουν άλλες δύο. 
Στα νότια τοξωτό άνοιγμα οδηγεί σε έναν ακόμη χώρο λούσης  με 

τρεις γούρνες ο οποίος προέκυψε από την κατάργηση της δεξαμενής 
κρύου νερού.  
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οι ανδρικοί βοηθητικοί χώροι, δωμάτιο αποτρίχωσης, ατομικός χώρος 

λούσης, χώροι υγιεινής και αποθήκη, εκτείνονται στα ανατολικά της 
κάτοψης του μνημείου  

Στα δυτικά της κάτοψης βρίσκονται οι βοηθητικοί χώροι του 
γυναικείου τμήματος, χώρος αποτρίχωσης,  ατομικός χώρος λούσης, 

χώροι υγιεινής. 
 

Ο φέροντας οργανισμός του κτιρίου είναι η τοιχοποιία η οποία φέρει 
λίθινους τρούλους – τρουλίσκους, θολωτές κατασκευές  και 

οριζόντιες οροφές από οπλισμένο σκυρόδεμα. 
 

Κατά τις εργασίες συντήρησης του λουτρού τον Ιούνιο του 2000 
πραγματοποιήθηκαν επεμβάσεις επισκευών των λιθοδομών  της 

τοιχοποιίας και των τρούλων και αντικαταστάθηκε το επιφανειακό 
επίχρισμα των θερμών χώρων με νέο ειδικής σύνθεσης, Για το 

χρωματισμό  των νέων επιχρισμάτων χρησιμοποιήθηκαν ορυκτά 

χρώματα. Ανάγλυφα διακοσμητικά στοιχεία που αποκαλύφθηκαν  
κατά την καθαίρεση των επιχρισμάτων στερεώθηκαν  και παραμένουν 

εμφανή .    
 

Α.3. Περιγραφή Η/Μ εγκαταστάσεων  
 

Τον Ιούλιο του 1928  επαναλειτουργούν  τα λουτρά, αφού έγιναν 
εκτεταμένες επισκευές από την Ιταλική Διοίκηση. Είχαν κλείσει μετά 

την κατάληψη της πόλης από τους Ιταλούς εξ αιτίας της κακής 
κατάστασης διατήρησης. Έξη από τους τρούλους του ζεστού 

τμήματος ανακατασκευάσθηκαν. Για αυτό χρησιμοποιήθηκαν πλίνθοι 

και σκυρόδεμα. 
 

Το 1952 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης επί δημαρχίας 
Μιχαήλ Πετρίδη όπως αναφέρει η μαρμάρινη επιγραφή στην είσοδο 

του μνημείου. Το σύνολο των υδραυλικών εγκαταστάσεων (που είχαν 
τοποθετηθεί το 1952) αντικαταστάθηκε   1994.  

 
Για να περιοριστεί η δημιουργία αλγών στους χώρους, επιλέχθηκε η 

τοποθέτηση συστήματος  βεβιασμένου εξαερισμού. Το σύστημα 
τίθεται σε λειτουργία  κατά τις ώρες απουσίας χρηστών  αλλά δεν 

απέδωσε.   
Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις επισκευάσθηκαν και εν μέρει 

αντικαταστάθηκαν. Εφαρμόσθηκε επίσης η μελέτη φωτισμού  Το 
σύστημα που εφαρμόστηκε  περιλαμβάνει φωτισμό ορόφων και 

φωτισμό δαπέδου. Αναλυτικά  σε κάθε τρούλο προτάθηκαν 2 σημεία 

φωτισμού στους κεντρικούς τρούλους του θερμού τμήματος, 4 σημεία 
φωτισμού στους ψυχρούς χώρους, 4 κρεμαστά για κάθε κόγχη καθώς 

και επιτοίχια διάχυτου φωτισμού.  Για τα φωτιστικά δαπέδου 
επελέγησαν 8 σημεία που τοποθετήθηκαν στεγανά φωτιστικά.   
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Τα συστήματα παραμένουν απαρχαιωμένα στις ηλεκτρομηχανολογικές 

εγκαταστάσεις του περιβάλλοντα χώρου, των αποθηκών και του 
προθάλαμου καύσης. 

Ανακατασκευάστηκε  ο φούρνος, θάλαμος καύσης, με ειδικούς  
πλίνθους και κονιάματα αντοχής σε υψηλές θερμοκρασίες Ο θάλαμος 

καύσης που βρίσκεται αμέσως μετά τους θερμούς χώρους και σε 
χαμηλότερη στάθμη παράγει την απαραίτητη ενέργεια για την 

θέρμανση των χώρων  και του νερού καταναλώνοντας 150 τόνους 
ξυλεία σε ετήσια βάση. 

Ακριβώς πάνω από το θάλαμο καύσης υπάρχει η δεξαμενή νερού 
διαχωριζόμενη απ΄ αυτόν με βαρύ ορειχάλκινο  ασπιδοειδές κάλυμμα. 

Η φωτιά στο θάλαμο ζεσταίνει το βαρύ ορειχάλκινο ασπιδοειδές 
κάλυμμα και αυτό με τη σειρά του το νερό που βρίσκεται σε άμεση 

επαφή. Από τη δεξαμενή του ζεστού νερού αυτό διοχετεύεται στις 
κρήνες που υπάρχουν σε όλους τους χώρους του λουτρού με φυσική 

ροή. Παράλληλα διοχετεύεται και το κρύο νερό στις κρήνες 

κατευθείαν από το δίκτυο παροχής. 
 

Τμήμα του καπνού που παράγεται στο θάλαμο καύσης διαφεύγει 
μέσω της καπνοδόχου, ενώ ο υπόλοιπος μέσω των υπόκαυστων και 

διέρχεται από τις  πολυάριθμες μικροσκοπικές καπνοδόχους τις 
ενσωματωμένες στους τοίχους του κτιρίου και αφού θερμάνει το 

χώρο διαφεύγει κι αυτός τελικά στην ατμόσφαιρα. Το σύστημα των 
υποκαύστων Αποτελείται από ένα σύστημα οριζόντιων καναλιών και 

κάθετων καπνοδόχων. 
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Τα οριζόντια κανάλια διακλαδίζονται κάτω από το δάπεδο των θερμών 

και χλιαρών χώρων καθώς και των βοηθητικών χώρων (δεν 
υπάρχουν μόνο κάτω από τα αποδυτήρια  και τους χώρους 

υποδοχής). Το βάθος είναι γύρω στο 1,40 και το πλάτος του 
κυμαινόμενο. Είναι φαρδύτερο κάτω από το θερμό τμήμα και 

στενότερο κάτω από το χλιαρό. Διερχόμενος ο ζεστός αέρας ζεσταίνει 
το δάπεδο των λουτρών και διαφεύγει μέσω των μικρών καμινάδων 

που βρίσκονται τοποθετημένες  σε κατάλληλα σημεία, λειτουργεί 
δηλαδή ένα είδος υποδαπέδιου συστήματος θέρμανσης ανοικτού 

κυκλώματος.  
 

Μετά από 60 χρόνια λειτουργίας τα τοιχώματα των καναλιών έχουν 
μονωθεί από την εναπόθεση του καυσαερίου και έτσι αναιρείται η 

λειτουργία τους.  Στην υφιστάμενη κατάσταση οι συνθήκες που 
δημιουργούνται δεν είναι οι επιθυμητές  για την σωστή λειτουργία. Οι 

θερμοκρασίες δεν είναι οι επιθυμητές είναι χαμηλότερες από τις 

αναγκαίες ακόμα και το καλοκαίρι. 
Επίσης οι  ψυχροί  χώροι  που αποτελούν ουσιαστικά τους χώρους 

των αποδυτηρίων δεν θερμαίνονται καθόλου κατά την χειμερινή 
περίοδο με αποτέλεσμα να μην δημιουργούνται συνθήκες άνετης 

παραμονής σε αυτούς.   
Τα υγρά απόβλητα του λουτρού διοχετεύονται στο δίκτυο ομβρίων, 

που πλέων λειτουργεί  ως μικτός αγωγός , στην οδό Αντιοθείου.  
 

Επί της πλατείας Αρίωνος  και έξω από την Βόρεια όψη του κτηρίου 
υπάρχουν σε αναμονή οι  νέες παροχές ύδρευσης , τηλεφώνου, 

ηλεκτρισμού, κλπ που κατασκευάσθηκαν από το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ». 

 

Α4.Υφιστάμενη κατάσταση περιβάλλοντος χώρου 

 
Η νότια εσωτερική αυλή σε συνέχεια του σώματος του κτηρίου, 
εκτίνεται σε όλο το πλάτος τού και περιλαμβάνει δεξαμενή είναι 

χωμάτινη και  αποτελεί τον χώρο συγκέντρωσης της ξυλείας προς 
καύση.  Η περίφραξη που την διαχωρίζει ανατολικά και νότια από της 

όμορες ιδιοκτησίες είναι πρόχειρη  και μη επαρκής. Ο μαντρότοιχος 
που την διαχωρίζει από την οδό Αντιθείου  και η μεταλλική συρόμενη 

εξωτερική  πόρτα εισόδου οχημάτων είναι σε κακή κατάσταση.  Η 

περιμετρική τάφρος απορροής ομβρίων  δυτικά του γυναικείου 
τμήματος  έχει χάσει την λειτουργικότητα  της . 

 
 

Β. ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 
 
Όλες οι προτάσεις  και η εφαρμογή τους για την ανανέωση και τη 

λειτουργία του ΧΑΜΑΜ πρέπει να έχουν σαν βάση τους τις ακόλουθες 
αρχές :  
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1. Σεβασμό της ιστορίας και της αρχιτεκτονικής  του 

μοναδικού αυτού μνημείου της πόλης. 
2. Διατήρηση της χρήσης και βελτίωση των συνθηκών 

λειτουργίας του  
 

Τα λουτρά (παρέχουν υπηρεσίες) εξυπηρετούν τις  ανάγκες των 
λουόμενων. Για να επιτευχτεί ο στόχος αυτός χρειάζεται να 

δημιουργηθούν οι απαραίτητες συνθήκες φωτισμού, αερισμού,  
θέρμανσης του λουτρού και παραγωγής του αναγκαίου ζεστού νερού. 

Ο μέσος όρος χωρητικότητας ανά ώρα και ανά χώρο είναι 8 άτομα.  
Μέγιστος αριθμός λουομένων ανά ώρα είναι ταυτόχρονα: 

 
1. στα ζεστά μέρη 26 άτομα  

2. στα χλιαρά μέρη 24 άτομα  
3. στα αποδυτήρια 30 άτομα  

Οι λουόμενοι αφού φτάσουν στους τόπους  υποδοχής όπου θα 

αποδυθούν περνούν στο χλιαρό χώρο όπου ξεκινούν τις διαδικασίες 
του λουτρού και μετά καταλήγουν στο θερμό χώρο. Κατά την έξοδο 

ακολουθείται η αντίθετη πορεία. 
 

Σύμφωνα με την βιβλιογραφία οι θερμοκρασίες των εσωτερικών 
χώρων πρέπει να είναι.:  

1. στα ζεστά μέρη 45ο C  
2. στα χλιαρά μέρη 35ο C  

3. στα αποδυτήρια 20ο C  
4.  

 
Για την λειτουργία των Δημοτικών Λουτρών θα απαιτηθούν εργασίες 

επισκευής – συντήρησης του κελύφους του κτιρίου καθώς και 
εργασίες  επισκευής - αντικατάστασης των δικτύων του. 

Αναλυτικές μελέτες των αναγκαίων οικοδομικών επεμβάσεων και 

εξοπλισμών θα πρέπει να εκπονηθούν υπό την επίβλεψη του Δήμου 
της Ρόδου και της 4ης Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και να 

εγκριθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.   
 

Συνοπτικά περιγράφονται παρακάτω: 
 

 Β1.  Αναγκαίες Οικοδομικές Επεμβάσεις 
 
Β1.1. Επισκευή - ανακατασκευή επιχρισμάτων των ψυχρών και των 

βοηθητικών χώρων με ταυτόχρονη επισκευή των στοιχείων 
οπλισμένου σκυροδέματος (επίπεδες οροφές). Σποραδικές επισκευές 

επιχρισμάτων στους υπόλοιπους χώρους (όπου είναι απαραίτητο). 
 

Β1.2. Επισκευή λιθοδομής στο χώρο αποθήκευσης των ξύλων (νότιο 
τμήμα κτιρίου) και στους τρούλους - τρουλίσκους (όπου κριθεί 

απαραίτητο μετά την καθαίρεση της επικάλυψης), καθώς και της 
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δεξαμενής του νερού για την  οποία  πρέπει επίσης να γίνει έλεγχος 

στατικής επάρκειας. 
 

Β1.3. Καθαρισμός και συντήρηση των εξωτερικών εμφανών 
λιθοδομών. 

 
Β1.4. Επισκευή της επικάλυψης με κουρασάνι  των ψυχρών χώρων 

του κτιρίου και αντικατάσταση κεραμιδιών. 
 

Β1.5. Υγρομονώσεις των δωμάτων των χλιαρών και ζεστών χώρων 
συμβατές με την λειτουργία του χώρου ώστε να  επιτρέπουν την 

διαπνοή και την εκτόνωση προς την ατμόσφαιρα της υγρασίας που 
συσσωρεύεται στα δομικά υλικά. 

 
Β1.6. Καθαρισμός του συστήματος των  υποκαύστων από στρώσεις 

αιθάλης (δίκτυο οριζόντιων και καθέτων αγωγών). 

 
Β1.7. Ανακατασκευή του  φούρνου, θαλάμου καύσης, με ειδικούς  

πλίνθους και κονιάματα αντοχής σε υψηλές θερμοκρασίες  
 

Β1.8. Καθαρισμός – συντήρηση μαρμάρινων δαπέδων και κρουνών. 
 

Β1.9. Επίστρωση με πλάκες μαρμάρου σε χώρους που δεν υπάρχει. 
 

Β1.10.Χρωματισμοί όλων των επιχρισμάτων με ειδικό χρώμα με βάση 
τα πυριτικά άλατα, αφού προηγηθεί η επάλειψη τους με υλικό που 

δεν επιτρέπει την δημιουργία μούχλας. 
 

Β1.11. Συντήρηση των ξύλινων κουφωμάτων εσωτερικά και 
εξωτερικά και των υαλοστασίων   και όπου είναι απαραίτητο   

αντικατάστασή τους . Οι παραδοσιακοί αυτοματισμοί επαναφοράς στις 

πόρτες θα πρέπει να διατηρηθούν . 
  

Β1.12. Αντικατάσταση των φανών στην κορυφή των δύο μεγάλων 
τρούλων στους ψυχρούς χώρους ώστε να είναι ανοιγόμενοι και 

ηλεκτρονικά ελεγχόμενοι. 
 

Β1.13. Αντικατάσταση  με νέα και συμπλήρωση των ξύλινων  
διαχωριστικών περιμετρικά των ψυχρών χώρων,όπου  

προετοιμάζονται οι λουόμενοι  για την είσοδό τους στα θερμά 
τμήματα και την έξοδο τους από το λουτρό,   και εξοπλισμός τους  με 

ερμάρια, πάγκους, καθιστικά, στεγνωτήρια μαλλιών και καθετί 
αναγκαίο για την εξυπηρέτηση και την άνεση των λουομένων.  

 
Β1.14. Εκσυγχρονισμός των χώρων υγιεινής  

 

Β1.15. Εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο :  
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Καθαρισμός οικοπέδου,  

Αποχωμάτωση – συντήρηση της εξωτερικής δεξαμενής, 
Νέα περίφραξη διαχωρισμού από όμορες ιδιοκτησίες,  

Επισκευή μαντρότοιχου  
Ανακατασκευή της περιμετρικής τάφρου απορροής των ομβρίων στην 

δυτική όψη του λουτρού και παροχέτευση τους  
Διαμόρφωση της αυλής ανάλογα με την χρήση της. 

 
 

Β2 . Αναγκαίες Η/Μ εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 
 
Β2.1. Ύδρευση 

Το δίκτυο του νερού όπως επισκευάσθηκε το 1994 είναι 
κατασκευασμένο από μεμονωμένους επενδυμένους χαλκοσωλήνες  οι 

οποίοι έχουν εγκατασταθεί μέσα σε πλαστικό κανάλι δικτύων το οποίο 
διατρέχει  τους τοίχους του λουτρού στο ύψος των κρουνών. Πρέπει 

αυτά τα κανάλια να εντοπιστούν, να διανοιχτούν και να ελεγχθούν οι 
εγκαταστάσεις των χαλκοσωλήνων ως προς την κατάσταση των 

χαλκών, την στεγανότητα των συνδέσεων και την μόνωση των 
σωληνώσεων ζεστού νερού για την μείωση των ενεργειακών 

απωλειών.  
Ο τρόπος παραγωγής του ζεστού νερού χρήσης πρέπει να 

εκσυγχρονισθεί. Σήμερα το ζεστό νερό χρήσης παράγεται με ενέργεια 

από την καύση των ξύλων στην εστία καύσης που βρίσκονται κάτω 
από την δεξαμενή αποθήκευσης του νερού.  

Στον χώρο της δεξαμενής αυτής πρέπει να τοποθετηθούν νέοι 
Λέβητες ζεστού νερού χρήσης ανάλογης χωρητικότητας με τις 

ανάγκες των λουόμενων κατ’ ελάχιστον. ΟΙ Λέβητες αυτοί θα είναι 
τριπλής ενεργείας, η παραγωγή του ζεστού νερού θα γίνεται σαν 

πρώτη επιλογή από ηλιακά συστήματα που μπορούν να τοποθετηθούν 
στην νότια αυλή του λουτρού. Σε περίπτωση μη επάρκειας της 

ενέργειας των ηλιακών, με κατάλληλο σύστημα αυτοματισμού η 
θέρμανση του νερού στους λέβητες μπορεί να γίνεται από το σύστημα 

θέρμανσης του κτιρίου.  
Σαν τελευταία εναλλακτική σε περίπτωση αδυναμίας των πρώτων δύο 

επιλογών μπορεί η παραγωγή των ζεστών νερών να γίνεται από 
ηλεκτρικές αντιστάσεις που θα υπάρχουν τοποθετημένες στους 

Λέβητες.  

Στο σύστημα ακόμα πρέπει να γίνεται έλεγχος της θερμοκρασίας του 
ζεστού νερού που παρέχεται προς χρήση, διατηρώντας την σε μία 

μέση τιμή (45οC) με τις ανάλογες διατάξεις αλλά και αν είναι δυνατό 
να κατασκευαστεί δίκτυο ανακυκλοφορίας.  

 
Β2.2 Αποχέτευση 

Το σύστημα αποχέτευσης στους θερμούς και χλιαρούς χώρους θα 
παραμείνει ως έχει με τα αυλάκια περισυλλογής περιμετρικά των 

δαπέδων των χώρων, τα οποία καταλήγουν σε συλλεκτήριους 
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σωλήνες αποχέτευσης. Τα είδη υγιεινής θα αντικατασταθούν με νέα 

τυποποιημένα προϊόντα γνωστών κατασκευαστών. 
Το δίκτυο αποχέτευσης πρέπει να αδειάσει και να καθαριστεί 

εξολοκλήρου. Οι στήλες αερισμού των δικτύων πρέπει να ελεγχθούν 
και να ανακατασκευαστούν όπου απαιτείται ώστε να καταλήγουν 

πάνω από το δώμα του κτιρίου και να καλυφθούν με ειδικό καπέλο. Η 
σηπτική δεξαμενή πρέπει να αποχωματωθεί να αδειάσει και να 

καθαριστεί.  
Η αποχέτευση των όμβριων υδάτων του δώματος θα κατασκευαστεί 

ώστε να γίνεται με κατακόρυφες στήλες (υδρορροές)  από το δώμα 
του κτιρίου.  

Τέλος πρέπει να ολοκληρωθεί η σύνδεση  με το νέο  κεντρικό  
αποχετευτικό  δίκτυο της πόλης.  

 
Β2.3 Εξαερισμός 

Για να περιοριστεί η δημιουργία αλγών στις επιφάνειες των δομικών 

στοιχείων των χλιαρών και ζεστών χώρων, λόγω της συνεχούς 
παρουσίας  μεγάλων ποσοστών υγρασίας, πρέπει το σύστημα 

εξαερισμού να σχεδιαστεί και να κατασκευαστεί εκ νέου καθώς το 
υπάρχον σύστημα κρίνεται ανεπαρκές από τα φαινόμενα παρουσίας 

άλγων παρά την λειτουργία του.  
Το σύστημα θα είναι βεβιασμένου εξαερισμού, θα χρειαστεί να 

κατασκευαστούν θυρίδες εξαερισμού στην οροφή σε κάθε ζεστό και 
χλιαρό τμήμα εκμεταλλευόμενοι τις οπές που υπάρχουν ήδη στους 

τρούλους των χώρων αυτών για τον ίδιο σκοπό. Οι σωληνώσεις και 
τα κανάλια θα διατρέχουν στο δώμα του κτιρίου, θα είναι μονωμένα 

και κατάλληλης διατομής ώστε να επιτυγχάνεται η κατάλληλη παροχή 
με την ανάλογη ταχύτητα.  

Επίσης προτείνεται να γίνεται έλεγχος της σχετικής υγρασίας των 
χώρων με κατάλληλα αισθητήρια και το σύστημα εξαερισμού να 

λειτουργεί αυτόνομα ανά τμήμα και χώρο, ώστε να επιτυγχάνονται τα 

προσδοκώμενα αποτελέσματα όσον αφορά τις εσωτερικές συνθήκες. 
 

Β2.4 Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. 
Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του κτιρίου παραλαμβάνουν κυρίως 

φορτία φωτισμού, κάποια σημεία ρευματοδότης στο κρύο τμήμα και 
στους βοηθητικούς χώρους καθώς και το σύστημα εξαερισμού.  

Από το σύνολο των φορτίων προκύπτει ότι δεν απαιτείται παροχή 
μέσης τάσης από την ΔΕΗ.  

Η ηλεκτρική εγκατάσταση έχει κατασκευασθεί χωνευτή και τα 
καλώδια τροφοδότησης των ηλεκτρικών πινάκων και των 

καταναλώσεων οδεύουν μέσα σε πλαστικούς ηλεκτρολογικούς 
σωλήνες ελαφρού τύπου 

Το σύνολο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης πρέπει να 
ανακατασκευαστεί σύμφωνα με το νέο πρότυπο εσωτερικών 

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων HD384. 
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Πρέπει να ελεγχθεί και εν ανάγκη να αντικατασταθεί η κεντρική 

παροχή που φτάνει στον κεντρικό πίνακα του κτιρίου από τον 
μετρητή της ΔΕΗ. Επίσης το σύστημα γείωσης του κτιρίου πρέπει να 

μετρηθεί και να επεκταθεί ανάλογα ώστε να επιτυγχάνεται η 
επιθυμητή τιμή (<1Ωhm) στους πίνακες.   

Απαιτείται η κατασκευή νέου κεντρικού ηλεκτρολογικού πίνακα 
υψηλής προστασίας (IP) όπως ορίζεται στο πρότυπο, με όλες τις 

απαραίτητες διατάξεις προστασίας και χειρισμού που απαιτούνται 
(διακόπτες, γενικές ασφάλειες, ηλεκτρονόμους διαφυγής, 

μικροαυτόματοι). Από τον κεντρικό πίνακα πρέπει να γίνεται διανομή 
σε υποπίνακες που θα κατασκευαστούν ανα τμήμα κτιρίου. Απαιτείται 

και η κατασκευή των υποπινάκων όπως ορίζει το πρότυπο. 
Οι υπάρχων αγωγοί της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης θα 

αντικατασταθούν με νέους μονωμένους και πάλι χωνευτούς.  
Τα φωτιστικά σημεία που υπάρχουν στις οροφές θα απομακρυνθούν 

και θα αντικατασταθούν με νέα στεγανά λόγω των συνθηκών που 

επικρατούν στους χώρους των λουτρών. Επίσης πρέπει να 
επανασχεδιαστεί και να εκσυγχρονιστεί εξολοκλήρου το δίκτυο 

ασθενών ρευμάτων (τηλεφωνία και δεδομένα). 
 

Β2.5 Θέρμανση 
Η θέρμανση των χώρων των χλιαρών και ζεστών τμημάτων γινόταν 

μέχρι σήμερα χρησιμοποιώντας τα υπόκαυστα κανάλια του κτιρίου 
αλλά και η παραγωγή του θερμού καπνού γινόταν ακόμα με την 

καύση ξύλων στον θάλαμο καύσης. 
Το υπάρχον σύστημα θέρμανσης απαιτεί μεγάλες επεμβάσεις και 

εξορθολογισμό.  
Το υπόκαυστο τμήμα με τα κανάλια του μπορεί να διατηρηθεί και να 

χρησιμοποιηθεί στο νέο σύστημα θέρμανσης. Μετά από αρκετά χρόνια 
λειτουργίας του χαμάμ τα κανάλια αυτά έχουν μονωθεί από την 

εναπόθεση του καυσαερίου και της τέφρας. Πρέπει αυτά τα κανάλια 

να καθαριστούν πλήρως και να απομακρυνθεί από τα τοιχώματα τους 
όλο το στρώμα τέφρας. Μετέπειτα το κάτω μέρος των καναλιών, αν 

αυτό καταστεί δυνατό, πρέπει να μονωθεί ώστε να μειώσουμε τις 
ενεργειακές απώλειες προς το έδαφος.  

Το νέο σύστημα που προτείνεται να κατασκευαστεί πρέπει να είναι 
κλειστού κυκλώματος, δηλαδή στην έξοδο των καμινάδων στο δώμα 

του κτιρίου θα κατασκευαστεί δίκτυο μονωμένων σωληνώσεων και 
καναλιών ώστε ο θερμός αέρας να επιστρέφει στην πηγή παραγωγής, 

να αναθερμαίνεται φτάνοντας στην επιθυμητή θερμοκρασία και να 
επανακυκλοφορεί. Η κυκλοφορία θα είναι εξαναγκασμένη με χρήση 

μηχανικών μέσων (ανεμιστήρων).  
Για την παραγωγή του ζεστού μέσου το οποίο θα κυκλοφορεί στα 

κανάλια μπορεί να εγκατασταθεί λέβητας πετρελαίου ή υγραερίου 
υψηλής ενεργειακής απόδοσης, εκτιμώμενης αποδιδόμενης θερμικής 

ισχύος 250KW. Ακόμη στους ψυχρού  χώρους  που αποτελούν 

ουσιαστικά τους χώρους των αποδυτηρίων και δεν θερμαίνονταν 
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καθόλου μέχρι τώρα θα κατασκευαστεί αυτόνομο σύστημα θέρμανσης 

με αντλία θερμότητας αέρος-νερού, ενώ εσωτερικά θα τοποθετηθούν 
μονάδες fan coil για την απόδοση θερμότητας στον χώρο. Με αυτούς 

τους τρόπους μειώνουμε τα μέγιστα το ενεργειακό κόστος για την 
θέρμανση του κτιρίου και ελαχιστοποιούμε την επιβάρυνση στο 

περιβάλλον σε σχέση με την έως σήμερα κατάσταση. 
 

Για την πραγματοποίηση όλων των παραπάνω εργασιών, την αγορά 
υλικών και εξοπλισμών το εκτιμώμενο κόστος ανέρχεται σε 700.000€. 

συμπεριλαμβανομένου ποσού απροβλέπτων περί του 15%.  
  

Η όλη διαχείριση και λειτουργία του λουτρού πρέπει να συνάδει με τον 
μνημειακό του χαρακτήρα. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν (για την 

συντήρηση αλλά και τον τακτικό καθαρισμό) πρέπει να είναι συμβατά 
με  υλικά κατασκευής του μνημείου. Οι νέες λειτουργίες που θα 

εγκατασταθούν πρέπει να είναι συνέχεια της παραδοσιακής του 

λειτουργίας. 
 

Γ. Προαιρετικά έργα υποδομής 

 

Ο ανάδοχος δύναται να προτείνει προαιρετικά έργα υποδομής πέραν 
δηλαδή αυτών που αναφέρονται στα αναγκαία και  τα οποία αφορούν 

την συντήρηση του μνημείου και τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας 
και τα οποία θα πρέπει να εγκριθούν από τους αρμόδιους φορείς.  

 
 

Για όλα τα παραπάνω  ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση  

να υποβάλει πλήρη σειρά εγγράφων, μελετών και σχεδίων  
υπογεγραμμένα από αδειούχους μηχανικούς για την λήψη των 

αναγκαίων εγκρίσεων και την έκδοση των απαραίτητων αδειών, καθώς 
και την κοστολόγησή των προτεινόμενων και των  εγκεκριμένων 

εργασιών.  
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