
               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΕΡΓΟ: «Παρεμβάσεις στα δημοτικά κτίρια  της
Δ.Ε. Καπετάν Μητρούση έτους 2016»

Δ.Τ.Υ.

Αριθμ. Μελέτης:  3/2016
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 2015 – ΣΑΤΑ 2016

                                                                        ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 52  .000,00 Ευρώ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αντικείμενο της μελέτης
Με την μελέτη αυτή προϋπολογισμού δαπάνης 52.000,00 € με τον Φ.Π.Α. προβλέπεται να

γίνουν οικοδομικές εργασίες στα Πολιτιστικά Κέντρα της Δημοτικής Κοινότητας Μητρουσίου, της

Τοπικής Κοινότητας Μονοκκλησιάς και της Τοπικής Κοινότητας Άνω Καμήλας.

Γενική περιγραφή των εργασιών
       Όλες  οι  εργασίες  θα  εκτελεστούν  σύμφωνα  με  την  μελέτη,  τις  Ελληνικές  Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), την Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) των οικοδομικών έργων και
την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της μελέτης,  τις  οδηγίες του επιβλέποντα που θα δοθούν
επιτόπου,  ως  και  τις  συναφείς  διατάξεις  του  Ν.  3669/2008  “Κύρωση  της  κωδικοποίησης  της
νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
        Η  μελέτη  περιλαμβάνει  οικοδομικές,  κυρίως,  εργασίες  όπως  μπατικές  και  δρομικές
τοιχοποιίες, κατασκευή κουζίνας και χρωματισμούς.

                 Αναλυτικότερα οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι: 

           1.  Πολιτιστικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Μητρουσίου
          Οι τοιχοποιίες εξωτερικά του κτιρίου καθώς και  ο τοίχος που διαχωρίζει  την αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων από την ζώνη του λεβητοστασίου, θα κατασκευαστούν από πλινθοδομές με
τυποποιημένους  οπτόπλινθους  με  διάκενα  και  θερμομονωτικά  παρεμβύσματα  διαστάσεων
9x19x24  cm ή και μεγαλυτέρων σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από
οπτόπλινθους". Οι τοιχοποιίες εσωτερικά του κτιρίου θα κατασκευαστούν από απλούς δροµικούς
µε  διάκενους  τυποποιηµένους  οπτόπλινθους  9x12x19cm.  Τα  σενάζ  στους  μπατικούς  και  τους
δροµικούς θα κατασκευαστούν σύµφωνα µε την αντίστοιχη ΕΤΕΠ. 

           2.  Πολιτιστικό Κέντρο της Τοπικής Κοινότητας Μονοκκλησιάς
       Οι  τοιχοποιίες  εξωτερικά  του  κτιρίου,  θα  κατασκευαστούν  από  πλινθοδομές  με
τυποποιημένους  οπτόπλινθους  με  διάκενα  και  θερμομονωτικά  παρεμβύσματα  διαστάσεων
9x19x24  cm ή και μεγαλυτέρων σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από
οπτόπλινθους". Τα σενάζ στους μπατικούς τοίχους θα κατασκευαστούν σύµφωνα µε την αντίστοιχη
ΕΤΕΠ. 

3.  Πολιτιστικό Κέντρο της Τοπικής  Άνω Καμήλας

      Πλήρης κατασκευή κουζίνας με ντουλάπια δαπέδου και κρεμαστά, μη τυποποιημένα, με

βάθος 60 cm για τα ντουλάπια δαπέδου και με βάθος 35 cm για τα κρεμαστά, με «κουτιά» από

νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδεδυμένα με μελαμίνη ή φορμάϊκα, πάχους



1,0 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών

με ανοξείδωτες ξυλόβιδες και κόλλα, καθώς και με κατάλληλες εντορμίες. 

    Οι τρύπες που χρειάζονται θα γίνουν με φρέζα. 

    Οι πλάτες των κουτιών προς τον τοίχο θα κατασκευαστούν από φορμάϊκα πάχους 8 mm, τα

οριζόντια (ράφια) και τα κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα θα κατασκευαστούν από μοριοσανίδες

επενδεδυμένες και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη, συνολικού πάχους 18 ή 20 mm, ανάλογα με το

πλάτος τους, με περιθώριο από PVC, πάχους 3 mm, στα εμφανή σόκορα με σπασμένες ακμές. 

    Τα φύλλα (μονά ή διπλά) οιασδήποτε μορφής ή λειτουργίας θα κατασκευαστούν από νοβοπάν

με  μελαμίνη,  οιουδήποτε  χρώματος,  εσωτερικά  και  εξωτερικά,  συνολικού  πάχους  18  mm,  με

περιθώρια από PVC, πάχους 3 mm, με στρογγυλεμένες ακμές. 

    Τα είδη κιγκαλερίας περιλαμβάνουν χειρολαβές (πόμολα) φύλλων και  κρυφούς μεταλλικούς

μεντεσέδες βαρέως τύπου, διπλής περιστροφής, ανοξείδωτους και ρυθμιζόμενους. 

    Όλη η  κατασκευή θα στηρίζεται  σε  ρυθμιζόμενα ποδαρικά πάνω σε πλαστικό  προφίλ  (ή

ελαστικές λωρίδες) για την προστασία τους από την υγρασία, με κουμπωτή μπάζα ύψους 125 mm,

από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης, πάχους 1,00 mm. 

    Ο πάγκος της κουζίνας θα είναι από άκαυστη φορμάϊκα τύπου DUROPAL, με συρτάρια με

οδηγούς λειτουργίας των συρταριών, μεταλλικούς απλούς, με νεροχύτη ανοξείδωτο.

     Ο νεροχύτης στην κουζίνα θα είναι κατασκευασμένος απο φύλλο ανοξείδοτου χάλυβα 18/8,

πάχους  1mm,  βιομηχανικά  επεξεργασμένου  και  στιλβωμένου  με  αντιθορυβική βαφή στο  κάτω

μέρος του.

       Ο νεροχύτης της κουζίνας θα έχει δύο γούρνες και θα είναι πλάτους περίπου 50cm και μήκους

90cm. Οι διαστάσεις κάθε σκάφης θα είναι 35Χ40 cm περίπου και βάθους 20 cm.

         O νεροχύτης θα φέρει:

1.  επιχρωμιωμένες βαλβίδες και

2.  τεμάχια σωληνώσεων, για τη σύνδεση με την αποχέτευση.

    Επίσης θα γίνουν εσωτερικοί πλαστικοί χρωματισμοί.

Είδος, ποιότητα και τρόπος εκτέλεσης των εργασιών

Για να πραγματοποιηθούν τα προαναφερθέντα χρειάζεται να γίνουν οι εξής εργασίες:

 Κατασκευή μπατικής τοιχοποιιας

 Κατασκευή δρομικής τοιχοποιιας

 Κατασκευή σενάζ

 Κατασκευή κουζίνας και

 Εσωτερικοί πλαστικοί χρωματισμοί 



Οι  ανωτέρω  κατασκευές  κρίνονται  αναγκαίες  για  την  πολιτιστική  και  μορφωτική

δραστηριότητα των κατοίκων των ανωτέρω περιοχών.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σέρρες 04 - 04 - 2016 Σέρρες   04 - 04  - 2016

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 
Σέρρες 04 –  04 – 2016

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΑΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΝΑΦΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΗΛ.-ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Β’β ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Γ’β ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. με Δ’β
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