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ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 
ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 

 

               

  

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ  
ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ  
ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & 
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΙΚΗ 
 ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. 

 
 

ΕΡΓΟ: «Επιζκεσή και ζσνηήρηζη 
κηιρίοσ ηοσ Περιθερειακού 
Εργαζηηρίοσ Καβάλας», ηης 
Αποκενηρωμένης Διοίκηζης 
Μακεδονίας-Θράκης, 
προϋπολογιζμού 72.900,00 
Εσρώ. 

   
   



 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 
ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΟΤΑΞΙΚΗΣ & 
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Κ.Μ. 
 

ΕΡΓΟ: «Επιςκευή και ςυντήρηςη κτιρίου του 
Περιφερειακοφ Εργαςτηρίου Καβάλασ» 

 ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: Σακτικόσ Προυπολογιςμόσ ΑΔΜ-Θ 
Αρ. Απόφαςησ: 24874/31.3.2015 
Ειδικόσ Φορζασ 997-23/072, ΚΑΕ 0851 

   
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ: 72.900,00€ 

 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΙΩΝ  

Το κτίριο του ζργου βρίςκεται επί τθσ οδοφ Τενζδου 58, εκτόσ του εγκεκριμζνου ςχεδίου Καβάλασ, ςτο 

δρόμο προσ Καλαμίτςα. Σιμερα ςε αυτό ςτεγάηεται το Γραφείο Ελζγχου Τλικών και Ποιότητασ Δημοςίων 

Ζργων Καβάλασ του Τμιματοσ Ελζγχου Υλικϊν και Ροιότθτασ Δθμοςίων Ζργων Ανατολικισ Μακεδονίασ - 

Θράκθσ τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικοφ Ελζγχου τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ Θράκθσ (ΑΔΜΘ) ςτο 

οποίο κατόπιν εργαςιϊν επιςκευισ και ςυντιρθςισ του κα ςτεγαςτοφν επίςθσ το Σμήμα Σεχνικήσ 

Τποςτήριξησ και Φυςικών Πόρων Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ τθσ ίδιασ Διεφκυνςθσ κακϊσ και θ 

Διεφθυνςη Τδάτων Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ, επίςθσ τθσ ΑΔΜΘ. 

Το γιπεδο του εν λόγω κτιρίου, ςυνολικοφ εμβαδοφ 8099,57 τ.μ. αποτελείται από δφο δθμόςια ακίνθτα: 

 το ΒΚ 2241 (τμιμα ςτο οποίο ζχει ανεγερκεί το κτίριο) εκτάςεωσ 2435,40 τ.μ.  

 το ΒΚ 3399 εκτάςεωσ 5664,17 τ.μ.  

Το υφιςτάμενο κτίριο, ανεγζρκθκε κατόπιν μελζτθσ που ςυντάχκθκε και εγκρίκθκε από τθν Επικεϊρθςθ 

Δθμοςίων Ζργων Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ, τον Ιοφνιο του 1972, ενϊ τον Ιανουάριο του 1987 

εκδόκθκε από το τότε ΥΡΕΧΩΔΕ απόφαςη εξαίρεςησ από την κατεδάφιςη με τθν παρ. 10 του άρκρου 9 του 

Ν. 1512/85 (αρ. πρωτ. 74294/13327/26-1-1987). 

Με τθν παροφςα μελζτθ πρόκειται να υλοποιθκοφν εργαςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ του κτιρίου και 

ςυγκεκριμζνα: 

α. Εςωτερικζσ διαρρυκμίςεισ ςτον όροφο του κτιρίου (καταςκευι τριϊν εςωτερικϊν διαχωριςτικϊν τοίχων 
εκ γυψοςανίδασ και διάνοιξθ τριϊν κυρϊν ςε υφιςτάμενεσ τοιχοποιίεσ) χωρίσ επζμβαςθ ςτα ςτοιχεία του 
φζροντοσ οργανιςμοφ του κτιρίου. 
β. Στο επίπεδο του ορόφου:  

 Τοποκζτθςθ τριϊν νζων εςωτερικϊν κυρϊν. 

 Αντικατάςταςθ εξωτερικϊν κουφωμάτων και υαλοπινάκων βόρειασ και ανατολικισ όψθσ (ςτο ίδιο 
άνοιγμα) και τοποκζτθςθ πτυςςόμενων προςτατευτικϊν κιγκλιδωμάτων ςτα κουφϊματα τθσ 
βόρειασ όψθσ του κτιρίου και ςτθ κφρα εξόδου προσ το δϊμα ορόφου. 

Στο ιςόγειο:  

 Τοποκζτθςθ 2 ρολϊν αςφαλείασ ςτισ κφρεσ ειςόδου του κτιρίου (νότιασ και ανατολικισ πλευράσ). 
γ. Τοπικι επιςκευι εςωτερικϊν και εξωτερικϊν επιχριςμάτων και χρωματιςμοί χωρίσ χριςθ ικριωμάτων. 
ςτον όροφο του κτιρίου. 
δ. Επιςκευι δαπζδων, τοπικά, όπου απαιτθκεί λόγω των προαναφερομζνων εργαςιϊν. 
ε. Ηλεκτρομθχανολογικζσ εργαςίεσ:  



 Συντιρθςθ, επιςκευι ι διαςκευι ι τμθματικι αντικατάςταςθ εγκαταςτάςεων και αγωγϊν του 
κτιρίου. 

 Εγκατάςταςθ προβολζων ςτον εξωτερικό χϊρο του κτιρίου για τθ βελτιςτοποίθςθ του φωτιςμοφ του. 

 Αναβάκμιςθ δικτφου ιςχυρϊν και αςκενϊν ρευμάτων για τισ ανάγκεσ νζων κζςεων εργαςίασ. 

 Συντιρθςθ λεβθτοςταςίου και δικτφου κζρμανςθσ με μερικι αντικατάςταςθ κερμαντικϊν ςωμάτων. 
 

Ο Ανάδοχοσ του ζργου υποχρεοφται, χωρίσ αμοιβι, να λάβει ςτοιχεία τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ ςτα 

τμιματα που πρόκειται να καταςκευαςτοφν οι εργαςίεσ και να ςυντάξει τα καταςκευαςτικά ςχζδια, τισ 

απαραίτθτεσ πρόςκετεσ μελζτεσ και τισ λεπτομζρειεσ κακϊσ και τυχόν αδειοδοτιςεισ, όπου απαιτοφνται, 

ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ και τθν τελικι ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ. 

Πλεσ οι εργαςίεσ κα γίνουν ζντεχνα ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα αντίςτοιχα άρκρα του τιμολογίου τθσ 

μελζτθσ, τισ υπάρχουςεσ πρότυπεσ τεχνικζσ περιγραφζσ, τθν ιςχφουςα νομοκεςία  περί εκτελζςεωσ 

Δθμοτικϊν και Κοινοτικϊν ζργων, τισ ζγγραφεσ και προφορικζσ εντολζσ τθσ Υπθρεςίασ κακϊσ και τισ 

διατάξεισ του Ν.1418/84 όπωσ τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με το Ν.2229/94 τον Ν. 2378/96 και τον  

Ν. 2576/98 κακϊσ και τα Ρ.Δ. 609/95, Ρ.Δ.171/87, Ρ.Δ. 410/95 και τον Ν. 2539/97, Ν3481/06, Ν. 3463/06, 

του Ν.3669/2008 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα όπωσ και των άλλων ςχετικϊν διατάξεων και 

αποφάςεων που εκδόκθκαν με ερμθνεία των παραπάνω. 

Ο προχπολογιςμόσ του ζργου ανζρχεται ςτο ποςό των  72.900,00 € με Φ.Ρ.Α., πιςτϊςεισ που κα καλυφκοφν 

από τον τακτικό προχπολογιςμό τθσ ΑΔΜ-Θ (ειδικόσ φορζασ 997-23/072, ΚΑΕ 0851). 

Θεςςαλονίκη, 08 Απριλίου 2015 
 

 

ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ 
 
 

Ρουγαρίδου Άννα 
Αρχιτζκτων Μθχανικόσ 

με Γ' Βακμό 
 
 

Σταυρίδου Ναυςικά 
Ρολιτικόσ Μθχανικόσ 

με ΣΤ' Βακμό 
 
 

Ρολυμενίδθσ Ραναγιϊτθσ 
Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ 

με ΣΤ' Βακμό 

 

 

 

 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

Για τη Διευθφνουςα Υπηρεςία 

Ο Αν. Προϊςτάμενοσ του  
Σμήματοσ Σεχνικήσ Τποςτήριξησ Κ.Μ. 

 
 

Αντϊνθσ Σαμαράσ  
ΡΕ Μθχανικϊν με Δϋ Βακμό 

 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με τθν με αρικμ. πρωτ. οικ. 27348/08.04.2015 Απόφαςθ τθσ ∆/νςθσ Τεχνικοφ Ελζγχου τθσ Α∆ΜΘ 

 


