
 1 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΑΝΑΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ 

ΤΠΟΔΟΜΩΝ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ  ΚΑΒΑΛΑ 

ΣΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

 

 

 

ΕΡΓΟ: 

 

 

 

ΠΡΟΫΠ/ΜΟΤ: 

 

 

 

 

 

 

υντήρηση αγροτικού κτηνιατρείου 

Θάσου 

 

 

35.000,00 € (με  Υ.Π.Α. 24%) 

 

 
ΦΑΚΔΛΟΣ ΑΣΦΑΛΔΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΔΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) 

 
Α. ΓΔΝΙΚΑ 
           
Είδνο ηνπ έξγνπ θαη ρξήζε απηνύ 

Τν αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο είλαη ε εθηέιεζε ηωλ εξγαζηώλ πνπ αλαγξάθνληαη ζην 
ζέκα θαη ηελ ηερληθή έθζεζε ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ. 

Δηεύζπλζε ηνπ έξγνπ 

Οη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνύλ ζην αγξνηηθό θηεληαηξείν ζηνλ Ληκέλα Θάζνπ. 

Σηνηρεία ηνπ θπξίνπ έξγνπ  

Π.Ε. Καβάιαο: Εθπξόζωπνο Μαξθόπνπινο Θεόδωξνο, Αληηπεξηθεξεηάξρεο Καβάιαο, 
νδόο Εζληθήο Αληίζηαζεο 20, Καβάια 

 Σηνηρεία ηνπ ζπληάθηε ηνπ Φ.Α.Υ. 
 
Σπαζνπνύινπ Ήξα, Πνιηηηθόο Μεραληθόο Τ.Ε.  ζηε Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάιαο, Εζληθήο 
Αληίζηαζεο 20. 

 Σηνηρεία ηωλ ππεπζύλωλ ελεκέξωζεο / αλαπξνζαξκνγήο ηνπ Φ.Α.Υ. 

Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ. 
 
Β. ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΔΡΓΟΥ 
 

Αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο απηήο είλαη νη εξγαζίεο επηζθεπήο/ ζπληήξεζεο/ αλαθαηαζθεπήο 

ηκήκαηνο ηεο ζηέγεο θαη ηωλ θζαξκέλωλ ζηνηρείωλ ηνπ θηηξίνπ. 

Η επηζθεπή/ ζπληήξεζε / αλαθαηαζθεπή γίλεηαη κε ηελ αθόινπζε δηαδηθαζία: 

1) Καζαηξνύληαη ηκήκα ηεο ζηέγεο θαη ηωλ ζαζξώλ ηκήκαηωλ ηωλ επηρξηζκάηωλ ηεο 
ηνηρνπνηίαο πνπ έρεη θζαξεί. 

2) Αλαθαηαζθεπάδνληαη ην ηκήκα ηεο ζηέγεο θαη ηωλ επηρξηζκάηωλ πνπ έρνπλ θαζαηξεζεί. 
3) Φξωκαηίδεηαη ην θηίξην εζωηεξηθά θαη εμωηεξηθά κε ρξώκαηα επηινγήο ηεο Υπεξεζίαο. 

 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 

ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ 

 ΓΡΑΜΑ-ΚΑΒΑΛΑ-ΞΑΝΘΗ 

ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑ ΚΑΒΑΛΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
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4) Όπνπ ρξεηάδεηαη ζπληεξείηαη θαη αληηθαζίζηαηαη ν ε/κ εμνπιηζκόο ηνπ θηηξίνπ πνπ έρεη 
θζαξεί ή θαη νηηδήπνηε κηθξνϋιηθό ρξεηάδεηαη ζπληήξεζε ή αληηθαηάζηαζε. 

5) Πξνκήζεηα θιηκαηηζηηθνύ κεραλήκαηνο 
 
Γ. ΟΓΗΓΙΔΣ ΚΑΙ ΦΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΦΔΙΑ 
 
Πξόγξακκα αλαγθαίωλ επηζεωξήζεωλ θαη ζπληεξήζεωλ ηνπ έξγνπ θαη ηωλ εγθαηαζηάζεώλ 
ηνπ: 
 Οη πξνζβάζεηο ζε απηό πξέπεη λα επηζεωξνύληαη θαη λα ζπληεξνύληαη θπξίωο όζνλ αθνξά 
ηπρόλ θαηαζηξνθέο πηλαθίδωλ, ζήκαλζε απνθιεηζκνύ ηνπ εξγνηαμίνπ, θζνξέο θαη 
ξύπαλζε ζην νδόζηξωκα γηα ηελ αζθάιεηα ηεο θπθινθνξίαο ηξίηωλ ζηελ παξαθείκελε νδό. 
Όιεο νη βιάβεο θαη νη θζνξέο πξέπεη λα απνθαζίζηαληαη άκεζα από ηνλ αλάδνρν γηα ην 
ρξνληθό δηάζηεκα πνπ θαζνξίδεηαη από ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη κέρξη ηελ ζρεηηθή 
παξαιαβή. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
υντάχθηκε 

 
 
 
 

παθοπούλου Ήρα 
Πολιτικός Μηχανικός 

Καβάλα Ιούλιος 2019 
Ο αν. Προϊστάμενος 

Σμ. Δομών Περιβάλλοντος 
 
 
 

Νεστορίδης Ιωάννης 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Προϊστάμενος Δ.Σ.Ε. 
 
 
 

Θωμάς Καραβάς 
Σοπογράφος Μηχανικός 


