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ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Η πφιε ηεο Νάνπζαο  δηαζέηεη ζεκαληηθφ αξρηηεθηνληθφ θηηξηαθφ πινχην πνπ 

πεξηιακβάλεη κεγάιν αξηζκφ θεξπγκέλσλ δηαηεξεηέσλ βηνκεραληθψλ θαη βηνηερληθψλ 

θηηξίσλ, αξρνληηθψλ θαη αζηηθψλ θηηξίσλ θαηνηθίαο, εθθιεζηψλ αιιά θαη άιισλ θηηξίσλ 

θνηλήο σθέιεηαο (ζρνιείσλ, θιπ.) ηα νπνία απνηεινχλ ηνπφζεκα ηεο πεξηφδνπ ηεο 

πξψην-βηνκεραληθήο αθκήο ηεο πφιεο. Απφ ην πιήζνο ησλ θηηξίσλ επηιέρζεθαλ ηα 

παξαθάησ  δέθα ηνπφζεκα ηα νπνία θξίζεθαλ φηη απνηεινχλ αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα 

ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο ηεο πφιεο θαη ζα αλαδεηρζνχλ κέζσ θαηάιιεινπ 

αξρηηεθηνληθνχ θσηηζκνχ: 

1) Σν δηαηεξεηέν θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα Λφγγνπ –Σνπξπάιε. 

2) Σν θακπαλαξηφ ηνπ  Ι. Ν. Αγίνπ Γεσξγίνπ. 

3) Σν θηίξην ηνπ Παιαηνχ Ρνινγηνχ ηνπ Γεκαξρείνπ. 

4) Σν θακπαλαξηφ ηνπ  Ι. Ν. Μεηακνξθψζεσο σηήξνο. 

5) Σν κλεκείν ζην ρψξν ζπζίαο ζηελ πεξηνρή «ηνπκπάλνη». 

6) Σν δηαηεξεηέν θηίξην ηνπ 1νπ -2νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Νάνπζαο. 

7) Σν δηαηεξεηέν θηίξην επί ηεο νδνχ Βεληδέινπ- Καξακπαηάθε. 

8) Σν Φνπγάξν –Καπλνδφρνο ηνπ θηηξίνπ ηνπ Κέληξνπ Σεθκεξίσζεο Βηνκεραληθήο 

Κιεξνλνκηάο. 

9) Ο  δσγξαθηζκέλνο ηνίρνο, «Street art», ζηε Βφξεηα Όςε ηνπ θηηξίνπ «Έξηα». 

10)  Ο δσγξαθηζκέλνο ηνίρνο, «Street art», ζηε Βφξεηα Όςε ηνπ θηηξίνπ «Βέηιαλο». 

Μεηά απφ ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο αλνηρηνχ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάδεημε 

αλαδφρνπ εθπνλήζεθαλ ε κειέηε αξρηηεθηνληθνχ θσηηζκνχ ησλ παξαπάλσ ηνπφζεκσλ 

θαη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ.  



Σν πκβνχιην Αξρηηεθηνληθήο ΠΔ Ηκαζίαο κε ηελ ππ΄ 10/2019 πξάμε ηνπ (4ν Πξαθηηθφ 

ηεο 20-02-2019) γλσκνδφηεζε ζεηηθά γηα ηε ζρεηηθή κειέηε αξρηηεθηνληθνχ θσηηζκνχ ησλ 

δέθα ηνπνζήκσλ. 

Σν Σκήκα Πξνζηαζίαο Νεσηέξσλ Μλεκείσλ & Κηλεηψλ Πνιηηηζηηθψλ Αγαζψλ, κε ηελ ππ΄ 

αξηζκφ ΤΠΠΟΑ/ΓΓΑΜΣΔ/ΤΝΜΣΔΚΜ/648870/65867/5448/07-02-2019 απφθαζε ηνπ, 

ελέθξηλε ηε κειέηε αξρηηεθηνληθνχ θσηηζκνχ ησλ ραξαθηεξηζκέλσλ απφ ην ΤΠ.ΠΟ.Α., σο 

"λεσηέξσλ αθηλήησλ κλεκείσλ"  δειαδή:  α) ηνπ θηηξίνπ Β ηνπ παιηνχ λεκαηνπξγείνπ 

Λφγγνπ, Κχξηζε θαη Σνπξπάιε β) ηνπ 1νπ θαη 2νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ θαη γ) παιαηνχ 

Ωξνινγηνχ ζηελ πιαηεία Γεκαξρείαο. 

Σν Σκήκα Παξαδνζηαθψλ Οηθηζκψλ θαη δηαηεξεηέσλ Κηεξίσλ ηνπ Σνκέα Μαθεδνλίαο θαη 

Θξάθεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ελέθξηλε ηε κειέηε  αξρηηεθηνληθνχ θσηηζκνχ ησλ 

ηνπνζήκσλ πνπ είλαη αληηθείκελν αξκνδηφηεηνο ηνπ δειαδή α) ηνπ Κακπαλαξηνχ ηνπ Ι.Ν. 

Αγ. Γεσξγίνπ β) ηνπ Κακπαλαξηνχ ηνπ Ι.Ν. Μεηακνξθψζεσο σηήξνο γ) ηνπ θηηξίνπ επί 

ηεο νδνχ Βεληδέινπ θαη δ) ηεο θακηλάδαο (πχξγνο) ηνπ παιηνχ εξγνζηαζίνπ ΔΡΙΑ. 

Καηφπηλ ησλ παξαπάλσ εγθξίζεσλ  ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Νάνπζαο, κε ηελ ππ΄ αξηζκφ  

230/2019 απφθαζε ηνπ, ελέθξηλε ηε κειέηε αξρηηεθηνληθνχ θσηηζκνχ θαη ηα ζρεηηθά 

ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηνπ  έξγνπ αλάδεημεο ησλ δέθα ηνπνζήκσλ. 

Σν έξγν ηνπ αξρηηεθηνληθνχ θσηηζκνχ ζε ζεκεία ελδηαθέξνληνο εληάρζεθε ζηα έξγα ηεο 

εγθεθξηκέλεο ηξαηεγηθήο Βηψζηκεο Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ Η.Π. Νάνπζαο ηεο Π.Κ.Μ. 

ζχκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζκφ 3639/07-07-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο, κε αξρηθά πξνβιεπφκελν πξνυπνινγηζκφ 88.000,00€. Ο πξνυπνινγηζκφο 

ηεο κειέηεο θσηηζκνχ ησλ δέθα ηνπνζήκσλ αλήιζε ζηηο 357.857,86€. Δπεηδή ν 

πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ αλάδεημε ησλ δέθα ηνπνζήκσλ πξνέθπςε αξθεηά κεγαιχηεξνο 

απφ ηνλ αξρηθά πξνβιεπφκελν ζηελ εγθεθξηκέλε ΒΑΑ  θαη θαζψο γηα θάπνηα ηνπφζεκα 

δελ είλαη αθφκα άκεζε ε πινπνίεζε ησλ έξγσλ ηνπο ( απαηηνχληαη εξγαζίεο 

απνθαηάζηαζεο, πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο κε Ι. Μεηξφπνιε θ.α.) επηιέρζεθε  ην έξγν 

ηνπ αξρηηεθηνληθνχ θσηηζκνχ λα αθνξά ζε πέληε ηνπφζεκα ηα νπνία αλήθνπλ ή είλαη 

ζηελ αξκνδηφηεηα επέκβαζεο ηνπ Γήκνπ Η.Π. Νάνπζαο  

Σα ηνπφζεκα πνπ αθνξνχλ ζηνλ παξψλ έξγν είλαη: 

1) Σν θηίξην ηνπ Παιαηνχ Ρνινγηνχ ζηελ πιαηεία Γεκαξρείαο.  

2) Σν δηαηεξεηέν θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα Λφγγνπ –Σνπξπάιε. 

3) Σν δηαηεξεηέν θηίξην ηνπ 1νπ -2νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Νάνπζαο 

4) Σν κλεκείν ζην ρψξν ζπζίαο ζηελ πεξηνρή «ηνπκπάλνη». 



5) Σν Φνπγάξν – Καπλνδφρνο ηνπ θηηξίνπ ηνπ Κέληξνπ Σεθκεξίσζεο Βηνκεραληθήο 

Κιεξνλνκηάο (παιηφ εξγνζηάζην ΔΡΙΑ). 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ  ΓΔ & ΟΔ 18%, απξνβιέπησλ 

15%,Φ.Π.Α. 24% θαη αλαζεψξεζεο, αλέξρεηαη ζηηο 195.000,00€. Σν έξγν ζα εθηειεζηεί 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

 

Νάνπζα, Απξίιηνο 2021 

Ο ζπληάμαο Ο ζπληάμαο & Διέγμαο Θεσξήζεθε 
Ο Πξντζηάκελνο  Γ.Σ.Τ.Γ.Ν. 
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