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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Αντικείμενο της μελέτης είναι η συντήρηση του εργοταξίου και του 

αύλειου χώρου 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 Ιδίων πόρων κωδ.  4271ΣΕΡ001ΙΠΔ20, με την 

με αριθμό 23/2020 Απόφαση, αριθμός Συνεδρίασης 4η/06-04-2020 

ΑΔΑ: 63ΠΑ7ΛΛ-ΦΘΔ, του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ. Μακεδονίας. 

 

Β. ΣΤΟΧΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Οι βασικοί στόχοι σχεδιασμού επικεντρώθηκαν στην συντήρηση των 

εξωτερικών και των εσωτερικών χώρων του Εργοταξίου και του αύλειου 

χώρου του Διοικητηρίου 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 εσωτερικών και εξωτερικών κουφωμάτων και 

αντικατάσταση ή επιδιόρθωση αυτών όπου κρίνεται απαραίτητο. 

3. Ελαιοχρωματισμοί εξωτερικών κιγκλιδωμάτων και άλλων μεταλλικών 

επιφανειών των υποδομών. 

4. Αποκατάσταση φθορών σε τοιχοποιίες, δάπεδα, στέγες, στεγάνωση 

δωμάτων, μαρμάρινων επιφανειών, των υποδομών. 

5. Επισκευή μεταλλικών στεγών και μεταλλικών φορέων. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΣΕΡΡΩΝ 
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΕΡΓΟ: «Συντήρηση  
εγκαταστάσεων εργοταξίου Π.Ε. 
Σερρών και αύλειου χώρου 
Διοικητηρίου» 
 
ΠΡΟΫΠ: 60.000,00€ 
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6. Αντικατάσταση υαλοπινάκων. 

7. Εσωτερικοί χρωματισμοί τοίχων, ψευδοροφών, θυρών των κτιρίων 

όπου απαιτείται. 

8. Συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων του εργοταξίου και του αύλειου 

χώρου του Διοικητηρίου. Αρχικά θα γίνει έλεγχος καλής λειτουργίας 

των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης, κλιματισμού, ύδρευσης – 

αποχέτευσης και ηλεκτρολογικών στους χώρους του εργοταξίου και 

του Διοικητηρίου της ΠΕ Σερρών. Μετά τον έλεγχο που θα γίνει από 

τον ανάδοχο και από τους οριζόμενους υπαλλήλους επίβλεψης του 

έργου, θα καταγραφούν τα τυχών προβλήματα των εγκαταστάσεων 

και ο ανάδοχος θα προχωρήσει στην αποκατάστασή τους ύστερα από 

εντολή της επίβλεψης. 
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Σέρρες   30  / 10 / 2020 
ΟI ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 

 
 
 

Βασιλακάκης Βασίλειος 
Πολ. Μηχ/κος με Α΄β 

 
 

 
Ζιγκιρκάς  Γρηγορής 

Ηλ. Μηχ/κος ΤΕ με Α’ β. 

Σέρρες    11  / 11  /2020 
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Ο Προϊστάμενος Δ. Π. 
 
 
 
 

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

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
Με την  υπ’ αρ. οικ. 

629899(3740)/11-11-20 
Απόφαση της Υποδ/νσης Τ.Ε. 

Π.Ε. Σερρών 
Σέρρες   11  /   11   /2020 

Ο αν. Προϊστάμενος 
Υποδιεύθυνσης 

 
 
 

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