
                                                                             

 

 

 
Ζργο : "Καταςκευι καταφυγίου για τθ φιλοξενία 

αδζςποτων ηώων ςυντροφιάσ και κτθνιατρείου 

Διμου Η.Π. Νάουςασ"  

 
 
ΚΑΕ: 02.60.7311.001 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 402.811,97 € 

ΔΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ C.P.V.: 45213242-1, ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΓΙΑ  
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΑΒΛΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 13/2020 (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΗ) 

 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. Ειςαγωγι 
Η παροφςα μελζτθ αφορά ςτθν καταςκευι καταφφγιου αδζςποτων ηϊων ςυντροφιάσ ςε γιπεδο, που 
βρίςκεται ςτθν εκτόσ ςχεδίου περιοχι τθσ Σ.Κ. Πολυπλατάνου, προκειμζνου να φιλοξενιςει δεκαζξι (16)  
αδζςποτα ι ανεπικφμθτα ςκυλιά ι άλλα είδθ ηϊων του Διμου Ηρωικισ Πόλθσ Νάουςασ. Επίςθσ, ο χϊροσ 
αυτόσ κα ζχει δυνατότθτα να φιλοξενιςει επικίνδυνα ηϊα με ζντονθ επικετικι ςυμπεριφορά προσ τον 
άνκρωπο, κακϊσ και αυτά που πάςχουν ι είναι φορείσ ςοβαροφ νοςιματοσ. Σζλοσ το κτίριο κα διακζτει και 
κτθνιατρείο, που είναι απαραίτθτο για τθν περίκαλψθ των ηϊων. 
 

 
 

Εικ. 1: Απόςπαςμα από το Ελλθνικό Κτθματολόγιο με τθ κζςθ γθπζδου 



                                                                             

 

2. Τφιςτάμενθ κατάςταςθ 
Σο γιπεδο, όπου πρόκειται να εγκαταςτακεί το καταφφγιο, αποτελεί τμιμα του υπ' αρικμόν 1Γ αγροτεμαχίου 
του αγροκτιματοσ Πολυπλατάνου, ςυνολικοφ εμβαδοφ 711.496,48μ2. Σο εμβαδόν του ςυγκεκριμζνου 
τμιματοσ,  με ςτοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Α, είναι 5.000,07μ2 και θ περίμετροσ του 284,97μ και δεν ςυνορεφει με 
άλλον  χϊρο. Πρόκειται για αδιαμόρφωτο χϊρο, ςτο οποίο δεν υπάρχει κτίςμα και κάποιο είδοσ 
καλλιζργειασ. 

 
 

Εικ. 2: Γιπεδο εγκατάςταςθσ Καταφφγιου Αδζςποτων Ζϊων 

 
3. Εργαςίεσ διαμόρφωςθσ 
Οι εργαςίεσ που κα εκτελεςτοφν για τθν καταςκευι και λειτουργία του καταφυγίου είναι οι ακόλουκεσ: 

1. Χωματουργικζσ εργαςίεσ  
2. Κτιριακά ζργα 
3. Λοιπά οικοδομικά ζργα 

υγκεκριμζνα προβλζπεται: 
1. Χωματουργικζσ εργαςίεσ 
Εκςκαφι με χριςθ μθχανικϊν μζςων για τθν καταςκευι τθσ κεμελίωςθσ από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα του 
μεταλλικοφ κτιρίου ςε βάκοσ 1,20μ περίπου. Παράλλθλα κα γίνει εκςκαφι περιμετρικά του γθπζδου για τθν 
καταςκευι τθσ περίφραξθσ του γθπζδου. Σζλοσ κα γίνει εκςκαφι ακατάλλθλων εδαφϊν ςε βάκοσ 10εκ για τθ 
διαμόρφωςθ του περιβάλλοντοσ χϊρου και καταςκευι (επίχωςθ) εξυγιαντικισ ςτρϊςθσ του εδάφουσ, 
πάχουσ 10εκ, με κραυςτό υλικό λατομείου κατθγορίασ Ε2 ζωσ Ε3. Ποςότθτα των υλικϊν εκςκαφισ (γαιϊδθ) 
κα χρθςιμοποιθκοφν για τθ διαμόρφωςθ του περιβάλλοντα χϊρου. 
 
2. Κτιριακά ζργα 
Καταςκευι μεταλλικοφ κτιρίου ςυνολικοφ εμβαδοφ 282,73 μ2 και φψουσ 4,50μ. Η επικάλυψθ του κτιρίου κα 
είναι με πάνελ οροφισ πάχουσ 10εκ και θ πλαγιοκάλυψθ με πάνελ 10 εκ.  Σο κτίριο κα περιλαμβάνει: 



                                                                             

 

1. Γραφείο διοικιςεωσ και διαχειρίςεωσ, εμβαδοφ 15,20μ2 
2. Αίκουςα προςωπικοφ, εμβαδοφ 12,80 μ2 
3. Αποκικθ τροφϊν και υλικοφ, εμβαδοφ 8,00μ2 
4. Αίκουςα παραςκευισ ι προετοιμαςίασ τθσ τροφισ των ηϊων, με τα ςχετικά ςκεφθ και   είδθ 

εςτιάςεωσ των ηϊων και πλυντθρίου αυτϊν, εμβαδοφ 8,00μ2 
5. Αίκουςα απομονϊςεωσ αςκενϊν ηϊων, εμβαδοφ 16,00μ2 
6. Κτθνιατρείο, εμβαδοφ 24,60μ2 
7. Σμιμα Φιλοξενίασ ηϊων εμβαδοφ 160,72 μ2, που κα περιλαμβάνει δεκαζξι (16)  αίκουςεσ διαμονισ  

φιλοξενοφμενων ηϊων με τον προαφλιο χϊρο αςκιςεωσ. Οι δφο από τισ δεκαζξι αίκουςεσ με τον 
προαφλιο χϊρο τουσ  κα λειτουργιςουν ωσ απομονωτιρια  αςκενϊν ηϊων.   
 

3. Λοιπά οικοδομικά ζργα 
Θα γίνει καταςκευι διαδρόμου από ελαφρά οπλιςμζνο ςκυρόδεμα πάχουσ 0,15 εκ. περιμετρικά από το 
κτίςμα και καταςκευι ςτεγανοφ βόκρου για τθ ςυλλογι των λυμάτων (περιλαμβάνονται και τα λφματα από 
το W.C.). Ακόμθ κα γίνει περίφραξθ του γθπζδου, που κα αποτελείται από ςιδθροςωλινεσ γαλβανιςμζνουσ 
Φ2" φψουσ 2,00μ και ςυρματόπλεγμα ρομβοειδοφσ διατομισ φψουσ 1,65μ. To ςυρματόπλεγμα κα 
εγκιβωτίηεται ςε βάςθ από ελαφρά οπλιςμζνο ςκυρόδεμα.  

 
Ο προχπολογιςμόσ των εργαςιϊν μαηί με ΓΕ & ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 15% και ΦΠΑ 24% ανζρχεται ςτο ποςό 
των 402.811,97€ ςε βάροσ του Κ.Α. 02.60.7311.001 και προζρχεται από πιςτϊςεισ του ΠΔΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ 
ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ (ΑΕ 055 2017Ε05500010) με το ποςό των 328.811,97€ και από πόρουσ του Διμου με το πόςο 
των 74.000€. Η εκτζλεςθ του ζργου κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016, όπωσ ζχει 
τροποποιθκεί και ιςχφει ςιμερα. 

 
 

     Νάουςα, 15-07-2022 
                                                               Ελζγχκθκε                                            Θεωρικθκε 
Οι ςυντάξαντεσ         Ο Προϊςτάμενοσ του Σ.Μ.Δ.Δ.             Ο Δ/ντθσ Σ.Τ.Δ.Ν 
                                                     
 
 
Κυράνοσ Θωμάσ   Κυράνοσ Θωμάσ                Κυριακίδθσ Παφλοσ 
Πολιτικόσ Μθχανικόσ                          Πολιτικόσ Μθχανικόσ                Πολιτικόσ Μθχανικόσ 
     
 
 
Σςεχελίδθσ Γεϊργιοσ 
Ηλεκτ. Μθχανικόσ Σ.Ε. 
 

 
 
 
 


