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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Αντικείµενο της µελέτης είναι η συντήρηση – επισκευή του κτιρίου του 

διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, στους εσωτερικούς και 

εξωτερικούς χώρους όσο αφορά οικοδοµικές και ηλεκτροµηχανολογικές 

εργασίες και όπου θεωρηθεί αυτή απαραίτητη από την επιβλέπουσα 

Υπηρεσία.  

Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του προγράµµατος 

επενδυτικών δαπανών ΚΑΠ κωδ .  4271ΣΕΡ001ΚΑΠ17 έτους 2018, µε 

την µε αριθµό 180/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Π.Κ. 

Μακεδονίας (Συνεδρίαση 14η/27-08-2018, Θέµα 10ο   Α∆Α: 6Τ0Θ7ΛΛ-537), 

της Έγκρισης της 2ης  τροποποίησης προγράµµατος Επενδυτικών ∆απανών 

της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών χρηµατοδοτούµενου από Κεντρικούς  

Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) 2018 και η δέσµευση της σχετικής πίστωσης, 

έγινε µε την µε αριθµ. 3071 (αρ. πρωτ.  364463(3147 Α∆Α:6ΒΝΦ7ΛΛ-9ΞΚ)) 

απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης δέσµευσης πίστωσης για το οικονοµικό έτος 

2018 ποσού 150.000,00€ της Υποδιεύθυνσης Οικονοµικού & Ανθρωπίνων 

Πόρων Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Τµήµα Προϋπολογισµού, Λογιστικής 

& Ταµειακής ∆ιαχείρισης σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθµου έργου 

4271ΣΕΡ001ΚΑΠ17 και µε αρ. 2921 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και 

εντολών πληρωµής της Υπηρεσίας. Με τον ίδιο αριθµ. πρωτ. εγκρίνεται η 

επέκταση της δαπάνης στα έτη 2019 ποσού 50.000,00€, 

 

Β. ΣΤΟΧΟΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

Οι βασικοί στόχοι σχεδιασµού επικεντρώθηκαν στην συντήρηση των 

εξωτερικών όψεων και των εσωτερικών χώρων του κτιρίου όπου στεγάζεται 

το ∆ιοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών. 

Οι κύριοι άξονες παρέµβασης είναι: 

1. Εξωτερικοί και εσωτερικοί χρωµατισµοί µε τις απαραίτητες καθαιρέσεις 

και αποκαταστάσεις των σαθρών επιχρισµάτων. 

2. Ελαιοχρωµατισµοί εξωτερικών κουφωµάτων και αντικατάσταση της 

βόρειας όψης και επιδιόρθωση αυτών όπου κρίνεται απαραίτητο στις 

υπόλοιπες όψεις. 

3. Ελαιοχρωµατισµοί εξωτερικών κιγκλιδωµάτων και άλλων µεταλλικών 

επιφανειών. 

4. Αποκατάσταση φθορών σε τοιχοποιίες, δάπεδα, στέγες. 
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5. Εσωτερικοί χρωµατισµοί τοίχων, ψευδοροφών, θυρών των κτιρίων 

όπου απαιτείται. 

6. Αποκατάσταση φθορών σε γείσα και κορωνίδες του κτιρίου. 

7. Συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων του κτιρίου. 

 

 

 

Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Το παρακάτω τµήµα της τεχνικής περιγραφής αφορά την εκτέλεση των 

οικοδοµικών εργασιών επισκευής και συντήρησης του κτιρίου ∆ιοικητηρίου 

της Περιφερειακής Ενότητας  Σερρών. 

Επεξηγεί και συµπληρώνει τα σχέδια κλπ στοιχεία της Αρχιτεκτονικής 

µελέτης. 

Περιγράφει και αναλύει σε συνδυασµό µε τα σχέδια τις εργασίες, τους 

τρόπους κατασκευής και τα υλικά κάθε στοιχείου στους χώρους επέµβασης 

των υποδοµών. 

 

1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

 

Απαραίτητο είναι οι εργασίες καθαιρέσεων στοιχείων σε διάφορα τµήµατα 

του κτιρίου ώστε να αποκατασταθεί στην αρχική του µορφή. 

1.1 Καθαίρεση επιχρισµάτων (ασβεστοκονιαµάτων, ασβεστοτσιµεντο-

κονιαµάτων, µαρµαροκονιαµάτων, ασβεστοτσιµεντοµαρµαρο- 

κονιαµάτων, τσιµεντοκονιαµάτων και θηραϊκοκονιαµάτων), 

οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος 

εργασίας, η συσσώρευση τους και η µεταφορά τους. 

1.2 Αποξήλωση κουφωµάτων της βόρειας όψης του κτιρίου µε την 

καθοδήγηση του επιβλέποντα µηχανικού. 

1.3 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα. 

1.4 Μεταφορές µε αυτοκίνητο δια µέσου οδών καλής βατότητας των 

υλικών κατεδαφίσεων και εκσκαφών. 

1.5 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να 

καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 

1.6 Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων 

1.7 Καθαίρεση µαρµάρινων πλακοστρώσεων κεντρικού εξωτερικού 

κλιµακοστασίου. 



 5 

Σε όλα τα προϊόντα των καθαιρέσεων θα πρέπει να γίνει διαχείριση µέσω 

εγκεκριµένων συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης, ενώ η διαχείριση της 

περίσσειας των εκσκαφών θα πρέπει να γίνεται µε ορθό περιβαλλοντικό 

τρόπο. Η παραπάνω υποχρέωση θα περιλαµβάνεται ως όρος στη σύµβαση 

ανάθεσης του έργου. Θα πρέπει δηλαδή ο ανάδοχος σε περίπτωση που το 

έργο απαιτεί διαχείριση ΑΕΚΚ να διαθέτει σύµβαση συνεργασίας µε 

Συλλογικά Συστήµατα για να είναι σε θέση να εκτελέσει συµβάσεις 

δηµοσίων έργων. 

 

2. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ- ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ 

 

 2.1  Αποκατάσταση φθορών σε επιχρίσµατα στις όψεις του κτιρίου µε τις 

οδηγίες του επιβλέποντα µηχανικού. 

2.2  Αποκατάσταση φθορών σε γείσα και κορωνίδες στις όψεις του 

κτιρίου και επαναφορά τους στην αρχική µορφή τους. 

 Οι κορωνίδες και τα γείσα του ισογείου και του ορόφου τα οποία 

είναι σαθρά από την πολυκαιρία θα πρέπει να επανέλθουν στην 

αρχική τους µορφή µε τις οδηγίες του επιβλέποντα µηχανικού. Θα 

χρησιµοποιηθούν ειδικές µήτρες (καλούπια) για την επίτευξη της 

ίδιας µορφής και σχήµατος µε τα παλαιά, ειδικές εποξειδικές ρητίνες 

για την καλύτερη συγκόλληση των παλαιών τµηµάτων µε τα νέα 

καθώς και χρήση ειδικού πλέγµατος για την καλύτερη συγκράτηση 

των νέων ασβεστοτσιµεντοκονιαµάτων µε τα οποία θα 

κατασκευαστούν τα νέα γείσα και οι κορωνίδες. 

2.3  Τοιχοποιίες – χωρίσµατα για τη δηµιουργία νέων χώρων µε τις νέες 

διαρρυθµίσεις. 

 

3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

 

3.1  Όλες οι επιχρισµένες επιφάνειες που θα χρωµατισθούν καθαρίζονται 

και τρίβονται αρχικά µε γυαλόχαρτο ώστε να αφαιρεθούν όλες οι 

ανωµαλίες. 

3.2  Προετοιµασία όλων των ξύλινων επιφανειών από τις υπάρχουσες 

θύρες και τις ψευδοροφές, µε καθαρισµό των επιφανειών τους µε 

γυαλόχαρτο, λάδωµα µε λινέλαιο βρασµένο, επάλειψη τους µε 

γοµαλάκα και γενικά καλό τρίψιµο. 
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3.3  Αµµοβολή των σιδηρών κιγκλιδωµάτων ώστε να προετοιµασθούν για 

νέους ελαιοχρωµατισµούς.  

3.4  Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί ξύλινων επιφανειών σε όλα τα παράθυρα, 

θύρες και πατζούρια. 

3.5 Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειών στις προστατευτικές 

σιδεριές των όψεων, µε τον ανάλογο καθαρισµό µε ψήκτρα και δύο 

στρώσεις ελαιοχρώµατος. 

  3.6  Χρωµατισµοί επί εσωτερικών επιφανειών µε πλαστικά οικολογικά 

χρώµατα σε χώρους που δεν είχαν συντηρηθεί προηγούµενα καθώς 

και στις νέες επιφάνειες που θα προκείψουν. 

Τα χρώµατα που θα χρησιµοποιηθούν θα έχουν ακρυλική ή 

πολυβινυλική βάση µε κατάλληλη προετοιµασία των επιφανειών και 

δύο στρώσεις πλαστικού χρώµατος. 

     3.7    Χρωµατισµοί επί εξωτερικών επιφανειών µε πλαστικά χρώµατα σε 

όλες τις όψεις που θα γίνουν επεµβάσεις. 

 Τα χρώµατα που θα χρησιµοποιηθούν θα έχουν ακρυλικό ή 

πολυβινυλική βάση µε κατάλληλη προετοιµασία των επιφανειών και 

δύο στρώσεις πλαστικού χρώµατος. 

Γενικά όλες οι αποχρώσεις των χρωµάτων θα επιλεγούν από τους 

επιβλέποντες µηχανικούς. 

 

4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ – ΞΥΛΙΝΕΣ 

 

4.1 Μεταλλικά κιγκλιδώµατα θα τοποθετηθούν σε διάφορα τµήµατα 

των κτιρίων αντικαθιστώντας  κιγλιδώµατα που δεν φέρουν την 

βασική µορφή των αρχικών ή χρειάζονται αντικατάσταση ή 

επιδιόρθωση, σύµφωνα µε τις οδηγίες του επιβλέποντα µηχανικού. 

4.2 Θύρες ξύλινες ταµπλαδωτές από ξυλεία τύπου Σουηδίας µε κάσσα 

µπατική, πλάτους έως 23 cm, θα τοποθετηθούν σε διάφορα 

τµήµατα του κτιρίου αντικαθιστώντας  θύρες που δεν φέρουν την 

βασική µορφή των αρχικών θυρών ή έχουν καταστραφεί λόγω 

παλαιότητας και χρειάζονται αντικατάσταση ή απαιτούνται στους 

νέους χώρους που θα προκείψουν από τη νέα διαρρύθµιση, 

σύµφωνα µε τις οδηγίες του επιβλέποντα µηχανικού. Οι θύρες θα 

είναι δίφυλλές και µονόφυλλες. 

4.3 Όλα  τα  εξωτερικά  ξύλινα κουφώµατα  της βόρειας όψης του 

κτιρίου θα αντικατασταθούν   µε νέα  ίδιας  µορφής και σχήµατος 
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µε τα υπάρχοντα, µε διπλούς θερµοµονωτικούς  υαλοπίνακες, από 

ξυλεία τύπου Σουηδίας, πλήρη µε υαλοστάσια περαστά, 

περιστρεφόµενα περί κατακόρυφο άξονα µονόφυλλα ή πολύφυλλα 

οποποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, σύµφωνα µε την µελέτη, 

ορθοστάτες και άνω τραβέρσα (πανωκάσσι) τετραξύλου (κάσσας) 

9x13 cm, µε ή χωρίς ενδιάµεση τραβέρσα (µεσοκάσσι) 8x8 cm για 

φεγγίτη µε νεροχύτη, πλαίσια φύλλων (τελάρα) 5x7,5 cm, µε ή 

χωρίς πηχάκια για διπλούς υαλοπίνακες και εξώφυλλα Γαλλικού 

τύπου οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου όµοιου µε τα 

υπάρχοντα που θα αντικατασταθούν, µε πλαίσια (τελάρα) 

εξωφύλλων πάχους 4 cm και πλάτους όπως στο σχέδιο, 

φυλλαράκια 1,2x4 cm περιθώρια (περβάζια) αρµοκαλύπτρα και 

σιδηρικά στερεώσεως, αναρτήσεως και λειτουργίας. 

4.4 ∆ιπλοί  θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες 

συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, 

κρύσταλλο 5 mm) θα τοποθετηθούν σε όλα τα ξύλινα παράθυρα 

της βόρειας όψης που θα αντικατασταθούν. 

4.5 Ερµάρια µεγάλου ύψους, µη τυποποιηµένα, µε βάθος 45 cm, 

διάταξης σύµφωνα µε την µελέτη, µε «κουτιά» από νοβοπάν 

συνολικού πάχους 18 mm, αµφίπλευρα επενδυµένα µε µελαµίνη ή 

φορµάικα, πάχους 1 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. Η πλάτη του κουτιού προς 

τον τοίχο, θα κατασκευασθεί από χαρτοφορµάϊκα ή φορµάικα 

πάχους 8 mm, τα οριζόντια (ράφια) και τα κατακόρυφα σταθερά 

χωρίσµατα αν προβλέπονται από το σχέδιο, θα κατασκευαστούν 

από µοριοσανίδες επενδυµένες και στις δύο επιφάνειες µε µελαµίνη 

(1 mm.) 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 (min πάχος 1 mm), 

συνολικού πάχους 18 mm, µε περιθώρια από PVC πάχους 3 mm µε 

στρογγυλευµένες ακµές. Τα είδη κιγκαλερίας περιλαµβάνουν, 

χειρολαβές (πόµολα) φύλλων και κρυφούς µεταλλικούς µεντεσέδες 

βαρέως τύπου διπλής περιστροφής ανοξείδωτους και 
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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 mm. Θα 

τοποθετηθούν στα γραφεία του κτιρίου σύµφωνα µε την 

Αρχιτεκτονική µελέτη και τις υποδείξεις του επιβλέποντα. 

4.6 Κατά την συντήρηση των εξωτερικών επιφανειών του κτιρίου, θα 

πρέπει να τοποθετηθούν σταθερά ικριώµατα. Τα ικριώµατα θα 

αναπτυχθούν περιµετρικά του κτιρίου, προσφέροντας µέσω 

ασφαλών δαπέδων εργασίας πρόσβαση σε κάθε σηµείο και ύψος 

του κτιρίου. Ο κύριος φορέας θα αποτελείται από µεταλλικά 

πλαίσια, µε προδιαγραφές ασφαλείας σύµφωνα µε το Π∆ 778/80, 

τα οποία θα φέρουν (και θα προσκοµιστούν στην υπηρεσία) 

πιστοποιητικά ποιότητας, καθώς πιστοποιητικά ποιότητας θα 

φέρουν επίσης και όλα τα παρελκυόµενα στοιχεία που θα 

απαρτίζουν τη σκαλωσιά (όπως δοκοί, χιαστί, σφικτήρες, δάπεδα). 

 

         

 
5  ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 
 
 

5.1 Αποκατάσταση δαπέδων µε επίστρωση κεραµικών πλακιδίων 

άριστης ποιότητας και σε αποχρώσεις που θα επιλεγούν από τον 

επιβλέποντα θα τοποθετηθούν στα δάπεδα των γραφείων. 

5.2 Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, µε χρήση 

κονιαµάτων και σε αποχρώσεις που θα επιλεγούν από τον 

επιβλέποντα θα τοποθετηθούν στα W.C. 

5.3 Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, 

διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm σε αποχρώσεις που θα 

επιλεγούν από τον επιβλέποντα νέα η σε αντικατάσταση 

υπαρχόντων οι οποίες έχουν φθαρεί. 

5.4 Αυτοκόλλητη αντιολισθητική ταινία σκαλοπατιών εξωτερικών και 

εσωτερικών χώρων 25mm θα τοποθετηθεί σε όλα τα κλιµακοστάσια 

προς αποφυγή ατυχηµάτων. 

5.5 Ολόσωµες µαρµάρινες βαθµίδες χρησίµου µήκους 1,41 έως 1,80 m 

θα τοποθετηθούν στο εξωτερικό κλιµακοστάσιο στην κύρια όψη 

του κτιρίου, προς αντικατάσταση των παλαιών τα οποία έχουν 
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υποστεί  µεγάλη φθορά λόγω της πολυετούς καθηµερινής χρήσης 

τους, για αποφυγή ατυχηµάτων. Οι νέες µαρµάρινες βαθµίδες θα 

αδροποιηθούν στις ακµές τους για την αποφυγή ολισθηρότητας, 

καθώς το κλιµακοστάσιο είναι εκτεθειµένο στα καιρικά φαινόµενα.  

 
 
 
 
 
 
6 ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

Στόχος αυτού του έργου είναι η συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων του 

∆ιοικητηρίου αρµοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών. 

     Αναλυτικότερα προβλέπεται να γίνει η ενεργειακή αναβάθµιση των 

Φωτιστικών Σωµάτων αντικαθιστώντας τους υπάρχοντες λαµπτήρες 

φθορισµού µε λαµπτήρες νέας τεχνολογίας LED µε όλες τις απαραίτητες 

επεµβάσεις. Επίσης θα αντικατασταθούν Θερµαντικά Σώµατα στους 

χώρους των γραφείων, ώστε να αναβαθµιστεί η απόδοση λειτουργίας των 

ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων θέρµανσης.  

 

 

  . 
 
 
 
 

                                                         

Σέρρες   30/11/2018 
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Ο Αν/της Πρ/νος τµ. ∆. Π. 
 
 
 
 

Αναστασιάδης Παναγιώτης 
Πολ/κος  Μηχ/κος µε Α΄β 

 
 
 

Σέρρες   30/11/2018 
Οι Συντάξαντες 

 
 
 

Φράγγος Μιχαήλ 
Αρχ/των Μηχ/κος µε Α΄β 

 
 

Ζιγκιρκάς Γρηγόρης 
Ηλ/γος Μηχ/κος Τ.Ε.µε Α΄β 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
Με την  υπ’ αριθµ οικ.610142(4309)  

Αποφ. της Υποδ/νσης Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών 
Σέρρες   30/11/2018 

 
Ο ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

α.α. 
 
 
 

Αναστασιάδης Παναγιώτης 
Πολ/κος  Μηχ/κος µε Α΄ β 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡ/ΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΣΕΡΡΩΝ 
 

ΕΡΓΟ: «Συντήρηση – Επισκευή 
του κτιρίου ∆ιοικητηρίου της Π.Ε. 
Σερρών» 
 
ΠΡΟΫΠ: 200.000,00€ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Αντικείµενο της µελέτης είναι η συντήρηση – επισκευή του κτιρίου του 

διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, στους εσωτερικούς και 

εξωτερικούς χώρους όσο αφορά οικοδοµικές και ηλεκτροµηχανολογικές 

εργασίες και όπου θεωρηθεί αυτή απαραίτητη από την επιβλέπουσα 

Υπηρεσία.  

Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του προγράµµατος 

επενδυτικών δαπανών ΚΑΠ κωδ .  4271ΣΕΡ001ΚΑΠ17 έτους 2018, µε 

την µε αριθµό 180/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Π.Κ. 

Μακεδονίας (Συνεδρίαση 14η/27-08-2018, Θέµα 10ο   Α∆Α: 6Τ0Θ7ΛΛ-537), 

της Έγκρισης της 2ης  τροποποίησης προγράµµατος Επενδυτικών ∆απανών 

της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών χρηµατοδοτούµενου από Κεντρικούς  

Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) 2018 και η δέσµευση της σχετικής πίστωσης, 

έγινε µε την µε αριθµ. 3071 (αρ. πρωτ.  364463(3147 Α∆Α:6ΒΝΦ7ΛΛ-9ΞΚ)) 

απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης δέσµευσης πίστωσης για το οικονοµικό έτος 

2018 ποσού 150.000,00€ της Υποδιεύθυνσης Οικονοµικού & Ανθρωπίνων 

Πόρων Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Τµήµα Προϋπολογισµού, Λογιστικής 

& Ταµειακής ∆ιαχείρισης σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθµου έργου 

4271ΣΕΡ001ΚΑΠ17 και µε αρ. 2921 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και 

εντολών πληρωµής της Υπηρεσίας. Με τον ίδιο αριθµ. πρωτ. εγκρίνεται η 

επέκταση της δαπάνης στα έτη 2019 ποσού 50.000,00€, 

 

Β. ΣΤΟΧΟΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

Οι βασικοί στόχοι σχεδιασµού επικεντρώθηκαν στην συντήρηση των 

εξωτερικών όψεων και των εσωτερικών χώρων του κτιρίου όπου στεγάζεται 

το ∆ιοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών. 

Οι κύριοι άξονες παρέµβασης είναι: 

1. Εξωτερικοί και εσωτερικοί χρωµατισµοί µε τις απαραίτητες καθαιρέσεις 

και αποκαταστάσεις των σαθρών επιχρισµάτων. 

2. Ελαιοχρωµατισµοί εξωτερικών κουφωµάτων και αντικατάσταση της 

βόρειας όψης και επιδιόρθωση αυτών όπου κρίνεται απαραίτητο στις 

υπόλοιπες όψεις. 

3. Ελαιοχρωµατισµοί εξωτερικών κιγκλιδωµάτων και άλλων µεταλλικών 

επιφανειών. 

4. Αποκατάσταση φθορών σε τοιχοποιίες, δάπεδα, στέγες. 
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5. Εσωτερικοί χρωµατισµοί τοίχων, ψευδοροφών, θυρών των κτιρίων 

όπου απαιτείται. 

6. Αποκατάσταση φθορών σε γείσα και κορωνίδες του κτιρίου. 

7. Συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων του κτιρίου. 

 

 

 

Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Το παρακάτω τµήµα της τεχνικής περιγραφής αφορά την εκτέλεση των 

οικοδοµικών εργασιών επισκευής και συντήρησης του κτιρίου ∆ιοικητηρίου 

της Περιφερειακής Ενότητας  Σερρών. 

Επεξηγεί και συµπληρώνει τα σχέδια κλπ στοιχεία της Αρχιτεκτονικής 

µελέτης. 

Περιγράφει και αναλύει σε συνδυασµό µε τα σχέδια τις εργασίες, τους 

τρόπους κατασκευής και τα υλικά κάθε στοιχείου στους χώρους επέµβασης 

των υποδοµών. 

 

1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

 

Απαραίτητο είναι οι εργασίες καθαιρέσεων στοιχείων σε διάφορα τµήµατα 

του κτιρίου ώστε να αποκατασταθεί στην αρχική του µορφή. 

1.1 Καθαίρεση επιχρισµάτων (ασβεστοκονιαµάτων, ασβεστοτσιµεντο-

κονιαµάτων, µαρµαροκονιαµάτων, ασβεστοτσιµεντοµαρµαρο- 

κονιαµάτων, τσιµεντοκονιαµάτων και θηραϊκοκονιαµάτων), 

οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος 

εργασίας, η συσσώρευση τους και η µεταφορά τους. 

1.2 Αποξήλωση κουφωµάτων της βόρειας όψης του κτιρίου µε την 

καθοδήγηση του επιβλέποντα µηχανικού. 

1.3 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα. 

1.4 Μεταφορές µε αυτοκίνητο δια µέσου οδών καλής βατότητας των 

υλικών κατεδαφίσεων και εκσκαφών. 

1.5 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να 

καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 

1.6 Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων 

1.7 Καθαίρεση µαρµάρινων πλακοστρώσεων κεντρικού εξωτερικού 

κλιµακοστασίου. 
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Σε όλα τα προϊόντα των καθαιρέσεων θα πρέπει να γίνει διαχείριση µέσω 

εγκεκριµένων συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης, ενώ η διαχείριση της 

περίσσειας των εκσκαφών θα πρέπει να γίνεται µε ορθό περιβαλλοντικό 

τρόπο. Η παραπάνω υποχρέωση θα περιλαµβάνεται ως όρος στη σύµβαση 

ανάθεσης του έργου. Θα πρέπει δηλαδή ο ανάδοχος σε περίπτωση που το 

έργο απαιτεί διαχείριση ΑΕΚΚ να διαθέτει σύµβαση συνεργασίας µε 

Συλλογικά Συστήµατα για να είναι σε θέση να εκτελέσει συµβάσεις 

δηµοσίων έργων. 

 

2. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ- ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ 

 

 2.1  Αποκατάσταση φθορών σε επιχρίσµατα στις όψεις του κτιρίου µε τις 

οδηγίες του επιβλέποντα µηχανικού. 

2.2  Αποκατάσταση φθορών σε γείσα και κορωνίδες στις όψεις του 

κτιρίου και επαναφορά τους στην αρχική µορφή τους. 

 Οι κορωνίδες και τα γείσα του ισογείου και του ορόφου τα οποία 

είναι σαθρά από την πολυκαιρία θα πρέπει να επανέλθουν στην 

αρχική τους µορφή µε τις οδηγίες του επιβλέποντα µηχανικού. Θα 

χρησιµοποιηθούν ειδικές µήτρες (καλούπια) για την επίτευξη της 

ίδιας µορφής και σχήµατος µε τα παλαιά, ειδικές εποξειδικές ρητίνες 

για την καλύτερη συγκόλληση των παλαιών τµηµάτων µε τα νέα 

καθώς και χρήση ειδικού πλέγµατος για την καλύτερη συγκράτηση 

των νέων ασβεστοτσιµεντοκονιαµάτων µε τα οποία θα 

κατασκευαστούν τα νέα γείσα και οι κορωνίδες. 

2.3  Τοιχοποιίες – χωρίσµατα για τη δηµιουργία νέων χώρων µε τις νέες 

διαρρυθµίσεις. 

 

3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

 

3.1  Όλες οι επιχρισµένες επιφάνειες που θα χρωµατισθούν καθαρίζονται 

και τρίβονται αρχικά µε γυαλόχαρτο ώστε να αφαιρεθούν όλες οι 

ανωµαλίες. 

3.2  Προετοιµασία όλων των ξύλινων επιφανειών από τις υπάρχουσες 

θύρες και τις ψευδοροφές, µε καθαρισµό των επιφανειών τους µε 

γυαλόχαρτο, λάδωµα µε λινέλαιο βρασµένο, επάλειψη τους µε 

γοµαλάκα και γενικά καλό τρίψιµο. 
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3.3  Αµµοβολή των σιδηρών κιγκλιδωµάτων ώστε να προετοιµασθούν για 

νέους ελαιοχρωµατισµούς.  

3.4  Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί ξύλινων επιφανειών σε όλα τα παράθυρα, 

θύρες και πατζούρια. 

3.5 Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειών στις προστατευτικές 

σιδεριές των όψεων, µε τον ανάλογο καθαρισµό µε ψήκτρα και δύο 

στρώσεις ελαιοχρώµατος. 

  3.6  Χρωµατισµοί επί εσωτερικών επιφανειών µε πλαστικά οικολογικά 

χρώµατα σε χώρους που δεν είχαν συντηρηθεί προηγούµενα καθώς 

και στις νέες επιφάνειες που θα προκείψουν. 

Τα χρώµατα που θα χρησιµοποιηθούν θα έχουν ακρυλική ή 

πολυβινυλική βάση µε κατάλληλη προετοιµασία των επιφανειών και 

δύο στρώσεις πλαστικού χρώµατος. 

     3.7    Χρωµατισµοί επί εξωτερικών επιφανειών µε πλαστικά χρώµατα σε 

όλες τις όψεις που θα γίνουν επεµβάσεις. 

 Τα χρώµατα που θα χρησιµοποιηθούν θα έχουν ακρυλικό ή 

πολυβινυλική βάση µε κατάλληλη προετοιµασία των επιφανειών και 

δύο στρώσεις πλαστικού χρώµατος. 

Γενικά όλες οι αποχρώσεις των χρωµάτων θα επιλεγούν από τους 

επιβλέποντες µηχανικούς. 

 

4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ – ΞΥΛΙΝΕΣ 

 

4.1 Μεταλλικά κιγκλιδώµατα θα τοποθετηθούν σε διάφορα τµήµατα 

των κτιρίων αντικαθιστώντας  κιγλιδώµατα που δεν φέρουν την 

βασική µορφή των αρχικών ή χρειάζονται αντικατάσταση ή 

επιδιόρθωση, σύµφωνα µε τις οδηγίες του επιβλέποντα µηχανικού. 

4.2 Θύρες ξύλινες ταµπλαδωτές από ξυλεία τύπου Σουηδίας µε κάσσα 

µπατική, πλάτους έως 23 cm, θα τοποθετηθούν σε διάφορα 

τµήµατα του κτιρίου αντικαθιστώντας  θύρες που δεν φέρουν την 

βασική µορφή των αρχικών θυρών ή έχουν καταστραφεί λόγω 

παλαιότητας και χρειάζονται αντικατάσταση ή απαιτούνται στους 

νέους χώρους που θα προκείψουν από τη νέα διαρρύθµιση, 

σύµφωνα µε τις οδηγίες του επιβλέποντα µηχανικού. Οι θύρες θα 

είναι δίφυλλές και µονόφυλλες. 

4.3 Όλα  τα  εξωτερικά  ξύλινα κουφώµατα  της βόρειας όψης του 

κτιρίου θα αντικατασταθούν   µε νέα  ίδιας  µορφής και σχήµατος 
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µε τα υπάρχοντα, µε διπλούς θερµοµονωτικούς  υαλοπίνακες, από 

ξυλεία τύπου Σουηδίας, πλήρη µε υαλοστάσια περαστά, 

περιστρεφόµενα περί κατακόρυφο άξονα µονόφυλλα ή πολύφυλλα 

οποποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, σύµφωνα µε την µελέτη, 

ορθοστάτες και άνω τραβέρσα (πανωκάσσι) τετραξύλου (κάσσας) 

9x13 cm, µε ή χωρίς ενδιάµεση τραβέρσα (µεσοκάσσι) 8x8 cm για 

φεγγίτη µε νεροχύτη, πλαίσια φύλλων (τελάρα) 5x7,5 cm, µε ή 

χωρίς πηχάκια για διπλούς υαλοπίνακες και εξώφυλλα Γαλλικού 

τύπου οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου όµοιου µε τα 

υπάρχοντα που θα αντικατασταθούν, µε πλαίσια (τελάρα) 

εξωφύλλων πάχους 4 cm και πλάτους όπως στο σχέδιο, 

φυλλαράκια 1,2x4 cm περιθώρια (περβάζια) αρµοκαλύπτρα και 

σιδηρικά στερεώσεως, αναρτήσεως και λειτουργίας. 

4.4 ∆ιπλοί  θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες 

συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, 

κρύσταλλο 5 mm) θα τοποθετηθούν σε όλα τα ξύλινα παράθυρα 

της βόρειας όψης που θα αντικατασταθούν. 

4.5 Ερµάρια µεγάλου ύψους, µη τυποποιηµένα, µε βάθος 45 cm, 

διάταξης σύµφωνα µε την µελέτη, µε «κουτιά» από νοβοπάν 

συνολικού πάχους 18 mm, αµφίπλευρα επενδυµένα µε µελαµίνη ή 

φορµάικα, πάχους 1 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. Η πλάτη του κουτιού προς 

τον τοίχο, θα κατασκευασθεί από χαρτοφορµάϊκα ή φορµάικα 

πάχους 8 mm, τα οριζόντια (ράφια) και τα κατακόρυφα σταθερά 

χωρίσµατα αν προβλέπονται από το σχέδιο, θα κατασκευαστούν 

από µοριοσανίδες επενδυµένες και στις δύο επιφάνειες µε µελαµίνη 

(1 mm.) 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 (min πάχος 1 mm), 

συνολικού πάχους 18 mm, µε περιθώρια από PVC πάχους 3 mm µε 

στρογγυλευµένες ακµές. Τα είδη κιγκαλερίας περιλαµβάνουν, 

χειρολαβές (πόµολα) φύλλων και κρυφούς µεταλλικούς µεντεσέδες 

βαρέως τύπου διπλής περιστροφής ανοξείδωτους και 
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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 mm. Θα 

τοποθετηθούν στα γραφεία του κτιρίου σύµφωνα µε την 

Αρχιτεκτονική µελέτη και τις υποδείξεις του επιβλέποντα. 

4.6 Κατά την συντήρηση των εξωτερικών επιφανειών του κτιρίου, θα 

πρέπει να τοποθετηθούν σταθερά ικριώµατα. Τα ικριώµατα θα 

αναπτυχθούν περιµετρικά του κτιρίου, προσφέροντας µέσω 

ασφαλών δαπέδων εργασίας πρόσβαση σε κάθε σηµείο και ύψος 

του κτιρίου. Ο κύριος φορέας θα αποτελείται από µεταλλικά 

πλαίσια, µε προδιαγραφές ασφαλείας σύµφωνα µε το Π∆ 778/80, 

τα οποία θα φέρουν (και θα προσκοµιστούν στην υπηρεσία) 

πιστοποιητικά ποιότητας, καθώς πιστοποιητικά ποιότητας θα 

φέρουν επίσης και όλα τα παρελκυόµενα στοιχεία που θα 

απαρτίζουν τη σκαλωσιά (όπως δοκοί, χιαστί, σφικτήρες, δάπεδα). 

 

         

 
5  ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 
 
 

5.1 Αποκατάσταση δαπέδων µε επίστρωση κεραµικών πλακιδίων 

άριστης ποιότητας και σε αποχρώσεις που θα επιλεγούν από τον 

επιβλέποντα θα τοποθετηθούν στα δάπεδα των γραφείων. 

5.2 Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, µε χρήση 

κονιαµάτων και σε αποχρώσεις που θα επιλεγούν από τον 

επιβλέποντα θα τοποθετηθούν στα W.C. 

5.3 Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, 

διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm σε αποχρώσεις που θα 

επιλεγούν από τον επιβλέποντα νέα η σε αντικατάσταση 

υπαρχόντων οι οποίες έχουν φθαρεί. 

5.4 Αυτοκόλλητη αντιολισθητική ταινία σκαλοπατιών εξωτερικών και 

εσωτερικών χώρων 25mm θα τοποθετηθεί σε όλα τα κλιµακοστάσια 

προς αποφυγή ατυχηµάτων. 

5.5 Ολόσωµες µαρµάρινες βαθµίδες χρησίµου µήκους 1,41 έως 1,80 m 

θα τοποθετηθούν στο εξωτερικό κλιµακοστάσιο στην κύρια όψη 

του κτιρίου, προς αντικατάσταση των παλαιών τα οποία έχουν 
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υποστεί  µεγάλη φθορά λόγω της πολυετούς καθηµερινής χρήσης 

τους, για αποφυγή ατυχηµάτων. Οι νέες µαρµάρινες βαθµίδες θα 

αδροποιηθούν στις ακµές τους για την αποφυγή ολισθηρότητας, 

καθώς το κλιµακοστάσιο είναι εκτεθειµένο στα καιρικά φαινόµενα.  

 
 
 
 
 
 
6 ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

Στόχος αυτού του έργου είναι η συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων του 

∆ιοικητηρίου αρµοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών. 

     Αναλυτικότερα προβλέπεται να γίνει η ενεργειακή αναβάθµιση των 

Φωτιστικών Σωµάτων αντικαθιστώντας τους υπάρχοντες λαµπτήρες 

φθορισµού µε λαµπτήρες νέας τεχνολογίας LED µε όλες τις απαραίτητες 

επεµβάσεις. Επίσης θα αντικατασταθούν Θερµαντικά Σώµατα στους 

χώρους των γραφείων, ώστε να αναβαθµιστεί η απόδοση λειτουργίας των 

ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων θέρµανσης.  

 

 

  . 
 
 
 
 

                                                         

Σέρρες   30/11/2018 
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Ο Αν/της Πρ/νος τµ. ∆. Π. 
 
 
 
 

Αναστασιάδης Παναγιώτης 
Πολ/κος  Μηχ/κος µε Α΄β 

 
 
 

Σέρρες   30/11/2018 
Οι Συντάξαντες 

 
 
 

Φράγγος Μιχαήλ 
Αρχ/των Μηχ/κος µε Α΄β 

 
 

Ζιγκιρκάς Γρηγόρης 
Ηλ/γος Μηχ/κος Τ.Ε.µε Α΄β 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
Με την  υπ’ αριθµ οικ.610142(4309)  

Αποφ. της Υποδ/νσης Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών 
Σέρρες   30/11/2018 

 
Ο ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

α.α. 
 
 
 

Αναστασιάδης Παναγιώτης 
Πολ/κος  Μηχ/κος µε Α΄ β 
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