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Σ Ε Υ Ν Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Η παξνχζα Σερληθή Πεξηγξαθή απνηειεί ζηνηρείν ηεο Μειέηεο ηνπ έξγνπ 

«ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΕΙΟΤ ΘΑΟΤ» κε εηδηθφ αληηθείκελν ηελ 

πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ επηζθεπήο/ αληηθαηάζηαζεο/ ζπληήξεζεο/ αλαθαηαζθεπήο 

ησλ θαηεζηξακκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ θηηξίνπ.  

2. ΤΝΣΟΜΟ ΙΣΟΡΙΚΟ 

Σν αγξνηηθφ θηεληαηξείν Θάζνπ βξίζθεηαη ζηνλ Ληκέλα Θάζνπ θαη θαηαζθεπάζηεθε 

ζχκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκφ 111/1999 Οηθνδνκηθή Άδεηα απφ ην ηκήκα Καηαζθεπψλ 

ηεο Γηέπζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Ννκαξρίαο Καβάιαο. Σν έξγν πεξαηψζεθε ζηηο 

30-08-1999 ζχκθσλα κε ηελ βεβαίσζε πεξαίσζεο ηνπ ηκ. Δθηειέζεσο Έξγσλ. ήκεξα 

αλήθεη ζηε Πεξηθέξεηα ΑΜΘ - Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Καβάιαο ε νπνία θαη είλαη αξκφδηα 

γηα ηελ ζπληήξεζε απηνχ. 

Καηά ηελ έλαξμε εθπφλεζεο ηεο κειέηεο, ηκήκα ηεο ζηέγεο επί θεθιηκέλεο πιάθαο έρεη 

παξνπζηάζεη εθηεηακέλεο θζνξέο. πγθεθξηκέλα έρεη θαζηδίζεη ην ηκήκα ηεο ζηέγεο πνπ 

βξίζθεηαη δεμηά ηεο θπξίαο εηζφδνπ θαη πνπ θαιχπηεη ην έλα ηξίην ηνπ ζπλνιηθνχ 

θηηξίνπ. Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο - εηζξνή νκβξίσλ ιφγσ θζαξκέλεο ζηέγεο ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ έιιεηςε ζπληήξεζεο, έρεη επηδεηλψζεη ηελ θαηάζηαζε. Η ηεγίδσζε ηεο ζηέγεο 

έρεη θαηαζηξαθεί, επηθάιπςε έρεη απνθνιιεζεί ζε νξηζκέλα ζεκεία πεξηκεηξηθά ηεο 

ζηέγεο ελψ ηφζν ζην εμσηεξηθφ φζν θαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ παξνπζηάζηεθαλ 

πγξαζίεο θαη θζνξέο ζηηο ηνηρνπνητεο .  

Μεγάινπ βαζκνχ θζνξέο εκθαλίδνπλ ηα επηρξίζκαηα θαη νη ρξσκαηηζκνί φισλ ησλ 

νξφθσλ ηνπ θηηξίνπ. Οξηζκέλεο επηθαιχςεηο έρνπλ απνθνιιεζεί θαη έρνπλ 

παξνπζηαζηεί ξεγκαηψζεηο θπξίσο εθαηέξσζελ ησλ δνθαξηψλ ηφζν εμσηεξηθά φζν θαη 

εμσηεξηθά ελψ ε πγξαζία είλαη εκθαλήο ζε αξθεηά ζεκεία ηνπ θηηξίνπ. 

Η παξνχζα Σερληθή Πεξηγξαθή πξαγκαηεχεηαη ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο/ζπληήξεζεο/ 

αλαθαηαζθεπήο ηκήκαηνο ηεο ζηέγεο θαη ησλ θζαξκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ θηηξίνπ.  

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΙΩΝ 



Ανάλογα το βαθμό υθοράς των στοιτείων τοσ κτιρίοσ είτε σσντηρούνται/ 

επηζθεπάδνληαη/ είηε αλαθαηαζθεπάδνληαη. Αθνινπζεί ε πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ γηα 

θάζε κηα πεξίπησζε. 

 Καζαηξνχληαη ηκήκα ηεο ζηέγεο θαη ησλ ζαζξψλ ηκήκαησλ ησλ επηρξηζκάησλ ηεο 

ηνηρνπνηίαο πνπ έρεη θζαξεί. 

 Αλαθαηαζθεπάδνληαη ην ηκήκα ηεο ζηέγεο θαη ησλ επηρξηζκάησλ πνπ έρνπλ 

θαζαηξεζεί. 

 Αθνχ αζηαξσζεί ρξσκαηίδεηαη ην θηίξην εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά κε ρξψκαηα 

επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο. 

 Όπνπ ρξεηάδεηαη ζπληεξείηαη, επηζθεπάδεηαη ή αληηθαζίζηαηαη ν ε/κ εμνπιηζκφο ηνπ 

θηηξίνπ πνπ έρεη θζαξεί ή θαη νηηδήπνηε κηθξνυιηθφ ρξεηάδεηαη ζπληήξεζε ή 

αληηθαηάζηαζε. 

 Πξνβιέπεηαη πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θιηκαηηζηηθνχ κεραλήκαηνο 

 

4. ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Σν έξγν ζα ρξεκαηνδνηεζεί ζε βάξνο ηνπ έξγνπ «ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ 

ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΚΣΙΡΙΩΝ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ» ΜΔ 

Κ.Α.Δ. 2017ΔΠ53100000 ηεο ΑΔΠ 531  θαη κε πξνυπνινγηζκφ 35.000,00. 

Καζψο ην έξγν ηνπ ζέκαηνο είλαη έξγν ζπληήξεζεο, ε πξνκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ είλαη 

δχζθνιή έσο αδχλαηε. Ωο εθ ηνχηνπ ν πξνυπνινγηζκφο ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ην 

ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 7η. ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Ν. 4412/2016 ήηνη δελ πεξηιακβάλεη 

πνζφηεηεο ζηηο επη κέξνπο εξγαζίεο αιιά ζην γεληθφ ζχλνιν. 

 

 Καβάλα, Ιούλιος 2018  

πληάρζεθε Ο αλ. Πξντζηάκελνο 

Σκήκαηνο  

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

 Γνκψλ Πεξηβάιινληνο   Ο Πξντζηάκελνο Γ.Σ.Δ. 
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