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ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 
 

Η παροφςα μελζτθ αφορά ςτο ζργο τθσ επιςκευισ -  ςυντιρθςθσ του κτιρίου Πολιτιςτικοφ Κζντρου 

και Αναψυκτθρίου ςτθν περιοχι τθσ χολισ Αριςτοτζλουσ, ςτθ κζςθ «Ιςβόρια», ςε απόςταςθ 3 

χιλιομζτρων από τθν πόλθ τθσ Νάουςασ.  

Σο κτίριο βρίςκεται ςε περιοχι μεγάλου αρχαιολογικοφ ενδιαφζροντοσ. Χωροκετείται ςε οικόπεδο 

εμβαδοφ περίπου 6.300 μ2 και αποτελείται από δφο ορόφουσ, ιςόγειο 315 μ2 και υπόγειο 340 μ2. Σο 

πολιτιςτικό κζντρο περιζχει εκκεςιακό χϊρο, αίκουςα προβολϊν 90 κζςεων,  αναψυκτιριο 65 κζςεων, 

τουσ απαραίτθτουσ χϊρουσ υποςτιριξθσ για τθ λειτουργία των παραπάνω, κακϊσ και ανάλογουσ 

θμιυπαίκριουσ χϊρουσ για κερινι χριςθ. 

Οι εργαςίεσ που κα εκτελεςτοφν αφοροφν τθ ςυντιρθςθ του κτιρίου, δε κίγουν τθ χριςθ του και 

δεν πραγματοποιοφν καμία αλλαγι ςτθ μορφι του κτιρίου, τόςο ςτο εξωτερικό όςο και ςτο εςωτερικό 

του κτιρίου, όπωσ αυτό καταςκευάςτθκε με τθν υπ' αρικμόν 48/2005 οικοδομικι άδεια του Σμιματοσ 

Πολεοδομίασ & Πολεοδομικϊν Εφαρμογϊν του Διμου Νάουςασ με τίτλο "Ιςόγειο κτίςμα με υπόγειο 

(Πολιτιςτικό κζντρο και αναψυκτιριο)". Επίςθσ οι χρωματιςμοί κα γίνουν ςτα χρϊματα που είχαν εγκρικεί 

με τθν παραπάνω οικοδομικι άδεια. 

Οι εργαςίεσ κατανζμονται ςε δφο ομάδεσ, οικοδομικζσ και  θλεκτρομθχανολογικζσ. Παρακάτω 

παρουςιάηονται ςυνοπτικά τα είδθ των εργαςιϊν: 

Α. Οικοδομικζς Εργασίες  

Για τθν αποτροπι τθσ ειςροισ υδάτων από το φεγγίτθ και τουσ αεραγωγοφσ κα εκτελεςτοφν οι 

ακόλουκεσ εργαςίεσ: 

 Αποξιλωςθ, με προςοχι για επαναχρθςιμοποίθςθ, των ξφλινων μαδεριϊν του δαπζδου 

(BANGIRAI). 

 Καταςκευι ςτρϊςθσ από περλιτομπετόν περιμετρικά του φεγγίτθ, ϊςτε να μθν διζρχεται νερό από 

τθ διεπιφάνεια ςκυροδζματοσ – κοιλοδοκϊν ςτιριξθσ του φεγγίτθ.  

 Σοποκζτθςθ ελαςτομεροφσ μεμβράνθσ πάνω από το περλιτομπετόν και τοποκζτθςθ 

αρμοκαλφπτρων γφρω από το φεγγίτθ, αλλά και μεταξφ των υαλοπινάκων του φεγγίτθ. 

 Επανατοποκζτθςθ του ξφλινου δαπζδου. 

Παρόμοιεσ εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν και γφρω από τουσ αεραγωγοφσ. 

 Για τθν επίλυςθ τθσ ειςροισ υδάτων από τα περιμετρικά κουφϊματα κα προχωριςει θ ςφράγιςθ 

των οριηόντιων και κατακόρυφων αρμϊν του κελφφουσ του μεταλλικοφ κτιρίου (αντικατάςταςθ τθσ 

παλαιάσ ςιλικόνθσ).  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΔΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

Σμιμα Μελετϊν & Διεν. Διαγωνιςμϊν 



 Επίςθσ προβλζπεται και αντικατάςταςθ τμιματοσ τθσ ελαςτομεροφσ μεβράνθσ ςτο δϊμα του 

κτιρίου, γφρω από τισ υδρορροζσ και όπου αλλοφ ζχει υποςτεί φκορά. 

Ακόμθ προβλζπεται ο χρωματιςμόσ του μεταλλικοφ ςκελετοφ, (φζρων και πλαγιοκάλυψθ). Αρχικά 

κα γίνει απόξεςθ και κακαριςμόσ τθσ μεταλλικισ επιφάνειασ, ενϊ ςτθ ςυνζχεια κα γίνει βαφι με μία 

ςτρϊςθ κατάλλθλου αντιδιαβρωτικοφ και δφο ςτρϊςεισ κατάλλθλου ελαιοχρϊματοσ. 

Επίςθσ κα προχωριςει θ ςυντιρθςθ των ξφλινων καφαςωτϊν (θλιοπροςτατευτικόσ φλοιόσ). Για 

τον καφαςωτό φλοιό προβλζπεται απομάκρυνςθ του, κακαριςμόσ τθσ εναπομζνουςασ παλαιάσ βαφισ, 

εξομάλυνςθ με ειδικό ξυλόςτοκο - ςιδθρόςτοκο, τρίψιμο με γυαλόχαρτο και κακαριςμόσ των επιφανειϊν, 

χρωματιςμόσ με κατάλλθλο ςυντθρθτικό ξφλου  και με χρϊμα οικολογικισ βάςεωσ (ςτο υπάρχον χρϊμα). 

Ακόμθ προβλζπεται ο χρωματιςμόσ των επιφανειϊν του κτιρίου που ζχουν υποςτεί φκορά, τόςο 

ςτο εςωτερικό, όςο και ςτο εξωτερικό (πλαϊνά εξωτερικϊν κλιμακοςταςίων υπογείου). 

Σζλοσ προβλζπεται θ ςυντιρθςθ του εξωτερικοφ ξφλινου δαπζδου και του περιμετρικοφ του 

τοίχου.  

 

Β. Ηλεκτρομηχανολογικζς Εργασίες  

Προβλζπεται θ ςυντιρθςθ και τροποποιιςεισ των ςυνδζςεων εντόσ του υφιςτάμενου 

αντλιοςταςίου, προκειμζνου να επιλυκεί το πρόβλθμα υδροδότθςθσ του κτιρίου. Προβλζπεται να 

τοποκετθκοφν δφο (2) ανοξείδωτεσ δεξαμενζσ, ςυνολικισ χωρθτικότθτασ 2 tn, αποκικευςθσ νεροφ, ενϊ 

παράλλθλα κα γίνει τροποποίθςθ των ςυνδζςεων του δικτφου φδρευςθσ και πυροπροςταςίασ. 

Ακόμθ προβλζπεται θ αντικατάςταςθ των τεςςάρων αντλιϊν απομάκρυνςθσ των όμβριων υδάτων 

ςτα δφο εξωτερικά κλιμακοςτάςια και θ μόνωςθ των φρεατίων με ελαςτομερι μεβράνθ. 

Επίςθσ προβλζπεται θ τοποκζτθςθ ειδϊν υγιεινισ ςτο w.c. του ιςογείου. 

Σζλοσ προβλζπεται θ τοποκζτθςθ τριϊν (3) ανοξείδωτων ιςτϊν ςθμαίασ ςε βάςθ από οπλιςμζνο 

ςκυρόδεμα ςτθν είςοδο του ακινιτου. 

 

Όλεσ οι παραπάνω εργαςίεσ κα προχωροφν ςταδιακά και με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να μθν 

διαταραχτεί θ λειτουργία του υνεδριακοφ Κζντρου. Ο προχπολογιςμόσ των παραπάνω εργαςιϊν 

ανζρχεται ςτο ποςό των 93.000 € ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ 24%. Η εκτζλεςθ των εργαςιϊν κα 

γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016. 

    
Νάουςα 21-03-2017 

υντάχκθκε Η Προϊςτ/νθ Σ.Μ. & Δ.Δ. Ο Πρ/νοσ του Σ.Η.Μ. 
 
 
 
 

Βλάχοσ πυρίδων  
Μθχ. Μθχανικόσ  

 

 
 
 
 

Κυράνοσ Θωμάσ 
Πολ. Μθχανικόσ 

 
 
 
 

Σςιόγκα Ελζνθ 
 Αγρ. Σοπ. Μθχανικόσ 

 
 
 
 

Παλαιάσ Γεϊργιοσ 
Ηλ. Μθχανικόσ Σ.Ε. 

 
  

Ο Διευκυντισ Σ.Τ.Δ.Ν 

 

 

Κυριακίδθσ Παφλοσ 

Πολ. Μθχανικόσ       
 


