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ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΑ ΔΡΓΑ - ΜΔΛΔΣΔ 

 

Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε θηηξηαθνύ ζπγθξνηήκαηνο Γεκνηηθνύ ρνιείνπ 

Πνζεηδσλίαο ύξνπ 

(Δπηβιέπσλ κεραληθόο: Μαξαγθόο Μάξθνο) 

Σν έξγν είλαη εληαγκέλν ζην ΔΠΑ, ζηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο «Αεηθνξηθή αλάπηπμε θαη 

δηαρείξηζε ησλ πφξσλ» θαη ζην κέηξν «Δλίζρπζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ δεκνζίσλ 
θηηξίσλ». Δγηλε αληηθαηάζηαζε θνπθσκάησλ, εθαξκνγή κνλψζεσλ θαη αλαβαζκίζεηο ησλ 

ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ θηηξίνπ.  

Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλεξρφηαλ ζε 425.000,00 € θαη κεηά ηελ έθπησζε ηεο 

δεκνπξαζίαο ε ζπκβαηηθή δαπάλε ήηαλ 201.645,27 €. Ζ ζχκβαζε ππνγξάθεθε ζηηο 

1/4/2020.  

Σν έξγν πεξαηψζεθε ηελ 30/07/2021. Ζ ζπλνιηθή δαπάλε κέρξη ζήκεξα (αλακέλεηαη 

ινγαξηαζκφο γηα ηηο αλαζεσξήζεηο) αλήξζε ζηηο 179.712,11€ (ζχκθσλα κε ηνλ 5ν 
Ινγαξηαζκφ). 
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Βειηίσζε θαη αλαβάζκηζε ζρνιηθώλ θηηξίσλ (ρξήζε 2018/19). 

(Δπηβιέπσλ κεραληθόο: Σαξδέληα Μαξία) 

Σν έξγν απνζθνπνχζε ζηελ αλαβάζκηζε θαη ζηελ απνθαηάζηαζε θζνξψλ ησλ ζρνιηθψλ 

θηηξίσλ, θαζψο θαη ζηελ επηζθεπή βιαβψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ρξήζε ή ιφγσ θαηξηθψλ 
θαηλνκέλσλ κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ πγηεηλήο, ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηελ 

αζθάιεηα ησλ ρψξσλ πνπ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 

Οη ζπλήζεηο εξγαζίεο ησλ έξγσλ βειηίσζεο, αλαβάζκηζεο θαη ζπληήξεζεο είλαη νηθνδνκηθέο, 
πδξαπιηθέο θαη ειεθηξνκεραλνινγηθέο. Ζ ππεξεζία αμηνινγεί θαη ζέηεη πξνηεξαηφηεηεο ζηηο 

εξγαζίεο, ζην ζχλνιν ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ, δίλνληαο ηδηαίηεξε πξνζνρή φκσο, ζε απηέο πνπ 
αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηψλ φπσο ζαζξά επηρξίζκαηα, επηθίλδπλα κεηαιιηθά 

θηγθιηδψκαηα θ.ι.π., εξγαζίεο νη νπνίεο πξνεγνχληαη έλαληη άιισλ. Ζ εθηίκεζε ησλ εξγαζηψλ 
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε έγηλε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλάγθεο ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ θαη ηηο εθηειεζζείζεο εξγαζίεο απφ ηελ Τπεξεζία, θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε.  

Σν είδνο ησλ εξγαζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο έξγνπ, είλαη:  

ηα Ιχθεηα: Δπίζηξσζε δσκάησλ κε ζηεγαλσηηθέο κεκβξάλεο πεξίπνπ 1.550,00 ηκ, 

θαζαίξεζε ηκεκάησλ επηθίλδπλσλ ηνηρνδνκψλ θαη επηζθεπή ηνπο.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ην Δηδηθφ Λεπηαγσγείν: θαηαζθεπή WC ΑΚΔΑ ζε ππάξρνληα ζηεγαζκέλν απνζεθεπηηθφ 
ρψξν.  
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ην Γεκνηηθφ Άλσ χξνπ: θαζαηξέζεηο επηρξηζκάησλ εζσηεξηθά ησλ αηζνπζψλ ζεκεηαθά, 

εμσηεξηθά ζε φιε ηελ πίζσ φςε ηνπ θηηξίνπ, ζην δψκα, ζην θιηκαθνζηάζην πνπ νδεγεί ζην 
δψκα θαη γεληθά ζεκεηαθά ζηνπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο, απνθαηάζηαζε ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ 

ζθπξνδέκαηνο νθεηινκέλσλ ζηε δηάβξσζε ηνπ νπιηζκνχ, θαηαζθεπή επηρξηζκάησλ, 
ρξσκαηηζκφο θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί επηπιένλ επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζε θνπθσκάησλ ζηε 

πίζσ φςε θαζψο θαη ζηεγάλσζε ηνπ ζηεζαίνπ ζην δψκα ηνπ θηηξίνπ.  

ην 6ν Λεπηαγσγείν Δξκνχπνιεο: Αλαθαίληζε εζσηεξηθψλ αηζνπζψλ, απνθαηάζηαζε 
επηρξηζκάησλ θαη ρξσκαηηζκφο. 

ην 4ν Γεκνηηθφ ζρνιείν: Θαηαζθεπή ξάκπαο ΑΚΔΑ γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ αίζνπζα 
πνιιαπιψλ ρξήζεσλ.  

ην Δηδηθφ Γεκνηηθφ: Θαηαζθεπή θηγθιηδσκάησλ εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά.  

Ζ ζχκβαζε ππνγξάθεθε ζηηο 1/6/2020 έλαληη δαπάλεο 73.652,90 € θαη ε νινθιήξσζε ηνπ 

έξγνπ ήηαλ 17/8/2021. 

 
Βειηίσζε - αλαβάζκηζε — ζπληήξεζε ζρνιηθώλ θηηξίσλ (ρξήζε 2020) 

(Δπηβιέπoπζα κεραληθόο: Σαξδέληα Μαξία) 

Σν έξγν είλαη βειηίσζεο, αλαβάζκηζεο θαη ζπληήξεζεο ζρνιηθψλ θηηξίσλ, φπσο θαη ην 
πξνεγνχκελν θαη ε ζχκβαζε ππνγξάθεθε ζηηο 03-09-2021 θαη κε πξνυπνινγηζκφ 73.222,78€ 

καδί κε ην ΦΠΑ (24%). 
Οη εξγαζίεο πνπ έρνπλ πινπνηεζεί επηγξακκαηηθά είλαη:  

 Θαζαηξέζεηο απνζαζξσκέλσλ επηρξηζκάησλ ζην ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα ησλ Ιπθείσλ 
 Θαζαίξεζε επηρξηζκάησλ θαη μχιηλσλ θνπθσκάησλ ζην ξνιφη ηνπ 1νπ Γεκνηηθνχ 

ρνιείνπ, ιφγσ επηθηλδπλφηεηαο  
 Δπηζθεπή πξνβφινπ ζηελ εμσηεξηθή ηνηρνπνηίαο ηνπ  Λεπηαγσγείνπ Πνζεηδσλίαο,  
 Δίλαη ζε εμέιημε ε απνθαηάζηαζε, ιφγσ επηθηλδπλφηεηαο, ηεο ππάξρνπζαο πέηξηλεο 

πεξίθξαμεο ζην ζπγθξφηεκα ησλ Γπκλαζίσλ επί ηεο νδνχ Αιέθνπ Παλαγνχιε, 

έκπξνζζελ ηνπ 2νπ Γπκλαζίνπ ε απνθαηάζηαζε πξνβιεκάησλ εηζξένληνο λεξνχ ζην 
3ν Γπκλάζην θαη ε επηζθεπή ζηεγαζκέλνπ ρψξνπ άζιεζεο ζην ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα 

ησλ Γπκλαζίσλ 
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Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θνπθσκάησλ ζην θηίξην ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Αηγαίνπ 

Αθνξά ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ θνπθσκάησλ ηνπ δεκνηηθνχ θηεξίνπ ην νπνίν ζηεγάδεη ηηο 

ππεξεζίεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηγαίνπ. Ζ δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο αλήιζε ζε 
54.700,00 €. Ο δηαγσληζκφο δηελεξγήζεθε απφ ηελ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ 

Γήκνπ. Ζ ζχκβαζε ππνγξάθεθε ηνλ Λνέκβξην ηνπ 2020 θαη ε παξαιαβή ηνπο έγηλε ηελ 29 

Καξηίνπ 2021. 

                       

 

Δπηζθεπή – ζπληήξεζε θηηξίνπ 6εο ΠΔΓΙΛ 

(Δπηβιέπσλ κεραληθόο: Βαθόλδηνο Ισάλλεο) 

Σν έξγν εθηειέζζεθε θαηφπηλ Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο κεηαμχ Γήκνπ χξνπ – Δξκνχπνιεο 

θαη Τπνπξγείνπ Δκπνξηθήο Λαπηηιίαο θαη Λεζησηηθήο Πνιηηηθήο. Σν έξγν αθνξνχζε ζε 
επηζθεπέο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο ηνπ θηεξίνπ φπνπ ζηεγάδεηαη ε 6ε ΠΔΓΗΙ κε βάζε ηηο 

αλάγθεο πνπ είραλ θαηαγξαθεί απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ ππνπξγείνπ θαη κειέηε πνπ εθπφλεζε ν 

Γήκνο χξνπ – Δξκνχπνιεο. Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλεξρφηαλ ζε 50.000,00 € θαη ε 
δαπάλε ηνπ κεηά ηελ έθπησζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζε 37.551,58 €. Ζ ζχκβαζε ππνγξάθεθε ηελ 

6/10/2020 θαη ε πξνζεζκία πεξαίσζεο ήηαλ ε 30/5/2021. Θαηφπηλ ππνγξάθεθε 
ζπκπιεξσκαηηθή ζχκβαζε έσο ην χςνο ησλ 50.000 θαη νινθιεξψζεθε εληφο ηνπ Λνεκβξίνπ 

2021 κε θαζπζηέξεζε θαη επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ.  



 6 

Κε ηελ αξρηθή ζχκβαζε εθηειέζηεθαλ νη παξαθάησ εξγαζίεο: 

 Θαζαίξεζε φισλ ησλ εμσηεξηθψλ επηρξηζκάησλ θαη θαηαζθεπή λέσλ απφ 
ηζηκεληνθνλία θαη ρξσκαηηζκφο. 

 Αληηθαηάζηαζε φισλ ησλ εμσηεξηθψλ θνπθσκάησλ  

 Δπηζθεπή εζσηεξηθψλ ςεπδνξνθψλ απφ γπςνζαλίδα 

 Πιήξε απνθαηάζηαζε θιηκαθνζηαζίνπ (επηρξίζκαηα, ρξσκαηηζκνη, ειεθηξνινγηθή 

εγθαηάζηαζε, νξνθή) 

 Αλαθαίληζε μχιηλσλ δαπέδσλ (επηζθεπή, απφμεζε θαη βεξλίθσκα μχιηλσλ δαπέδσλ) 

 Υξσκαηηζκφο ηεο νηθίαο δηνηθεηή 
Mε ηελ ζπκπιεξσκαηηθή ζχκβαζε εθηειέζηεθαλ νη παξαθάησ εξγαζίεο: 

 Πιήξε επηζθεπή απνζήθεο θαη κεηαηξνπή ηεο ζε ρψξν γξαθείσλ κε ηξεηο ζέζεηο 

εξγαζίαο. 
 Σνπνζέηεζε δαπέδνπ laminate ζηνπο ρψξνπο γξαθείσλ θαη ζηελ θνπδίλα  

 

  

                

 

Αλαβάζκηζε θαη ζπληήξεζε Γεκνηηθνύ Οδηθνύ Γηθηύνπ (ρξήζε 2020) 

(Δπηβιέπσλ κεραληθόο: Πξέθαο Μηραήι) 

Απνηεινχζε έξγν ζπληήξεζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Οδηθνχ Γηθηχνπ. Ζ ζχκβαζε ππνγξάθεθε ζηηο 

21/12/2020. Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλεξρφηαλ ζε 252.748,19 € θαη κεηά ηελ έθπησζε 
ηνπ δηαγσληζκνχ ζε 181.978,69 €.  

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπληεξήζεηο θαη απνθαηαζηάζεηο νδνζηξσκάησλ, ηνηρίσλ αληηζηήξημεο 

δηαγξακκίζεηο θαη ηνπνζεηήζεθαλ ζπζηήκαηα αζθαιείαο.  

Σν έξγν πεξαηψζεθε ζηηο 04/2/2022. 
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Τδξνγεσηερληθή κειέηε θνηκεηεξίσλ Δξκνύπνιεο. 

(Δπηβιέπνπζα κεραληθόο: Λεηβαδάξα Αηθαηεξίλε) 

Απνηειεί κειέηε πξναπαηηνχκελε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο έγθξηζεο ηεο πνιενδνκηθήο 

κειέηεο Δξκνχπνιεο. Ζ πξνεθηηκψκελε ακνηβή αλεξρφηαλ ζε 86.000,00 € θαη ε ζχκβαζε 

ππνγξάθεθε γηα 14.260,00 €. Ζ ζχκβαζε ππνγξάθεθε ζηηο 23/2/2021.  πκπεξηιακβάλεη ηελ 
Τδξνγεσινγηθή Κειέηε, ηε Κειέηε Γεσινγηθήο Θαηαιιειφηεηαο θαη ηελ Δηδηθή Σερληθή 

Κειέηε.  

Ζ Τδξνγεσηερληθή Κειέηε (Τδξνγεσινγηθή Κειέηε) εγθξίζεθε κε ηελ αξ. πξση. 

Γ1ε/Γ.Π.47640/24-8-2021 Απφθαζε Τπνπξγνχ Τγείαο (ΑΓΑ:ΦΕΖ465ΦΤΟ-7ΒΑ). 

Ζ Κειέηε Γεσινγηθήο Θαηαιιειφηεηαο εγθξίζεθε κε ηελ αξ. πξση. 55643/17-11-2021 
Απφθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηγαίνπ (ΑΓΑ:ΦΒΦΦΟΡ1Η-ΡΗΑ). 

Σν ζχλνιν ηεο κειέηεο εγθξίζεθε κε ηελ αξ. πξση. 964/19-01-2022 Απφθαζε ηεο ππεξεζίαο, 
παξαιήθζεθε κε ππ’ αξ. 13/2022 (ΑΓΑ: ΦΦΙΓΧΖΟ-3Β1) Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο θαη απνζηάιεθε ζηε Τπεξεζία Γφκεζεο γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο. 
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ΔΡΓΑ Δ ΔΞΔΛΙΞΗ 

Μειέηε απνθαηάζηαζεο όςεσλ Γεκαξρείνπ ύξνπ – Δξκνύπνιεο 

(επηβιέπσλ κεραληθόο: Γηαθνδεκεηξίνπ Γαπίδ) 

Ζ κειέηε εληάρζεθε ζε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ γηα ηελ πξφιεςε δεκηψλ 
ιφγσ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηελ ηδηαηηεξφηεηα θαη αμία ηνπ θηεξίνπ. Ο 

πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο αλήιζε ζε 329.326,68 €. Ζ ζχκβαζε ππνγξάθεθε ηελ 

2/12/2019 κε ζπκβαηηθή ακνηβή 64.027,40 €.  

Δρεη νινθιεξσζεί ε Α’ δειαδή ε πιήξε απνηχπσζε ηεο παζνινγίαο ησλ φςεσλ γεσκεηξηθά 

θαη αλά ηχπν. Δρεη επίζεο νινθιεξσζεί ε Β’ θάζε ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ κειέηε 
απνθαηάζηαζεο ησλ φςεσλ θαη ηελ κειέηε ζπληήξεζεο ησλ ραξαθηεξηδφκελσλ ζηνηρείσλ 

ηεο, ζε επίπεδν κειέηεο εθαξκνγήο. 

Οη δχν αλσηέξσ θάζεηο ππνβιήζεθαλ γηα έγθξηζε ζην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ απφ ηνλ Ηνχιην 
ηνπ 2020 θαη πξνζθάησο (Ηαλνπάξηνο 2022) ζηάιζεθε ε ζεηηθή απφθαζε ηνπ Θεληξηθνχ 

πκβνπιίνπ Λεσηέξσλ Κλεκείσλ κε θάπνηεο παξαηεξήζεηο.  

Ο κειεηεηήο ζε ζπλελλφεζε κε ηελ ππεξεζία θαη ην ΤΠΠΟ ελζσκαηψλεη ηηο παξαηεξήζεηο 

ζηελ κειέηε θαη αλακέλεηαη έσο ην ηέινο Απξηιίνπ λα ππνβιεζεί ην ζχλνιν ηεο κειέηεο, πνπ 
ζα πεξηιακβάλεη θαη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 
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Ιζηνξηθό Λανγξαθηθό Μνπζείν Λπθείνπ Διιελίδσλ ύξνπ - Γεκηνπξγία Δπνπηηθνύ 

Τιηθνύ, Γηαρείξηζε πιινγήο θαη Δγθαηάζηαζε Έθζεζεο (Τπνέξγν 1 Παξνρήο 
Τπεξεζηώλ πκβνύινπ: πκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε – Μνπζεηνινγηθή επηκέιεηα 

πινπνίεζεο έθζεζεο). 

(Δπηβιέπσλ κεραληθόο: Γηαθνδεκεηξίνπ Γαπίδ) 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο ππεξεζίαο αλέξρεηαη ζε 14.880,00 € θαη είλαη εληαγκέλε ζην ΠΓΔ. Ζ 

ζχκβαζε ππνγξάθεθε ζηηο 26/5/2020.  

Ζ ππεξεζία βξίζθεηαη ζε εμέιημε, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ε δεκηνπξγία ηνπ επνπηηθνχ 

πιηθνχ, ε δηαρείξηζε ηεο ζπιινγήο θαη ε εγθαηάζηαζε ηεο έθζεζεο ηνπ Ηζηνξηθνχ 
Ιανγξαθηθνχ Κνπζείνπ ηνπ Ιπθείνπ Διιελίδσλ χξνπ. ηα πιαίζηα ζχκβαζεο ρξεζηδαλείνπ, 

ν Γήκνο έρεη ήδε νινθιεξψζεη ηελ επηζθεπή θαη δηαξξχζκηζε ηνπ θηεξίνπ Ρεζχκλε 
ηδηνθηεζίαο Ιπθείνπ Διιελίδσλ χξνπ, ην έρεη εμνπιίζεη θαη έρεη παξαιάβεη ηελ κνπζεηνινγηθή 

θαη κνπζεηνγξαθηθή κειέηε. Βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία αλάζεζεο ην Τπνέξγν 2 γηα ηελ 

Τινπνίεζε ηεο έθζεζεο. Κε ηελ νινθιήξσζε ησλ παξφλησλ ππνέξγσλ αλακέλεηαη λα 
παξαδνζεί ζε ιεηηνπξγία έλα ζχγρξνλν Ηζηνξηθφ θαη Ιανγξαθηθφ Κνπζείν. 

  

Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε θηηξηαθνύ ζπγθξνηήκαηνο Λπθείσλ ύξνπ 

(Δπηβιέπσλ κεραληθόο: Μαξαγθόο Μάξθνο) 

Σν έξγν είλαη εληαγκέλν ζην ΔΠΑ, ζηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο Αεηθνξηθή αλάπηπμε θαη 

δηαρείξηζε ησλ πφξσλ θαη ζην κέηξν Δλίζρπζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ δεκνζίσλ 
θηηξίσλ. Πξνβιέπεηαη ηελ εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ, κνλψζεηο θαη 

αλαβαζκίζεηο ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ 
αλεξρφηαλ ζε 956.000,00 € θαη κεηά ηελ έθπησζε ηεο δεκνπξαζίαο ε πξνβιεπφκελε δαπάλε 

είλαη 382.400,00 €. Ζ ζχκβαζε ππνγξάθεθε ζηηο 3/8/2020 θαη ε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ 
ζχκθσλα κε ηηο 254/2021 θαη 324/2021 απνθάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνβιέπεηαη 

ηελ 02/02/2022. Ζ ζπλνιηθή δαπάλε κέρξη ηηο 31-12-2021 αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

167.719,05€ (ζχκθσλα κε ηνλ 4ν Ινγαξηαζκφ). 

 

Μειέηεο γηα ηελ θαηαζθεπή κνλάδαο επεμεξγαζίαο απνβιήησλ θαη ηελ επέθηαζε 
ηνπ ΥΤΣΑ λ. ύξνπ 

(Δπηβιέπσλ κεραληθόο: Μαξαγθόο Μάξθνο) 

Σν έξγν είλαη εληαγκέλν ζην ΔΠΑ θαη απνηειεί ην πξψην ππνέξγν πξνθεηκέλνπ λα 
αθνινπζήζεη ην έξγν ηεο θαηαζθεπήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο απνβιήησλ θαη ηελ επέθηαζε 

ηνπ ΥΤΣΑ λ. χξνπ. Ζ πξνεθηηκψκελε ακνηβή αλεξρφηαλ ζε 420.128,95 € θαη ε ζπκβαηηθή 
ακνηβή ζε 314.514,12 €. Ζ ζχκβαζε ππνγξάθεθε ηελ 5/8/2020 θαη ε πξνζεζκία πεξαίσζεο 

ήηαλ ηελ 5/4/2021 ρσξίο φκσο ηνλ ρξφλν ελδηάκεζσλ εγθξίζεσλ θαη ινηπψλ δηνηθεηηθψλ 

ελεξγεηψλ. Κέρξη ηέινο ηνπ 2021 βξηζθφηαλ ζε εμέιημε ε δηαδηθαζία ηεο πεξηβαιινληηθήο 
αδεηνδφηεζεο ζχκθσλα κε ηηο παξαηεξήζεηο πνπ καο απεζηάιεζαλ. Θαηά ηηο παξαηεξήζεηο 

απηέο, ε κειέηε ζα πξέπεη λα εκπεξηέρεη επηθαηξνπνηεκέλε Οηθνινγηθή Κειέηε θαη πξφζζεηεο 
Γεσηερληθέο Κειέηεο νη νπνίεο ζα εληαρζνχλ ζην κειεηεηηθφ αληηθείκελν κέζσ πγθξηηηθνχ 

Πίλαθα. Ζ δηαδηθαζία γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πγθξηηηθνχ Πίλαθα είλαη ζε εμέιημε (ήδε εγθξίζεθε 

απφ ην Σερληθφ πκβνχιην Γεκνζίσλ Δξγσλ). 

 

Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε θηηξηαθνύ ζπγθξνηήκαηνο Γπκλαζίσλ ύξνπ. 

(Δπηβιέπσλ κεραληθόο: Μαξαγθόο Μάξθνο) 

Σν έξγν είλαη εληαγκέλν ζην ΔΠΑ, ζηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο Αεηθνξηθή αλάπηπμε θαη 

δηαρείξηζε ησλ πφξσλ θαη ζην κέηξν Δλίζρπζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ δεκνζίσλ 
θηηξίσλ. Πξνβιέπεηαη ηελ αληηθαηάζηαζε θνπθσκάησλ, κνλψζεηο θαη αλαβαζκίζεηο ησλ 

ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλεξρφηαλ ζε 
1.620.000,00 € θαη κεηά ηελ έθπησζε ηεο δεκνπξαζίαο ε πξνβιεπφκελε δαπάλε είλαη 

755.710,75 €. Ζ ζχκβαζε ππνγξάθεθε ζηηο 1/10/2020 θαη ε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ 
ζχκθσλα κε ηελ 288/2021 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνβιέπεηαη ηελ 
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04/01/2022. Ζ ζπλνιηθή δαπάλε κέρξη ηηο 31-12-2021 αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 365.980,29€ 

(ζχκθσλα κε ηνλ 7ν Ινγαξηαζκφ). Γηα ην έξγν δφζεθε κηθξή παξάηαζε θαη βξηζθφηαλ γηα 
κηθξφ δηάζηεκα ζε θαζεζηψο δηαθνπήο. Αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ζηηο 19/2/2022. 

 

Άξζε επηθηλδπλόηεηαο θηηξίσλ (ρξήζε 2018) 

(Δπηβιέπνπζα κεραληθόο: ακνπηδάθε Διέλε - Αλλα) 

Πξφθεηηαη γηα έξγν πνπ αθνξά ηελ άξζε επηθηλδπλφηεηαο θηεξίσλ γηα ηα νπνία έρεη ζπληαρζεί 
απφ ηελ Τπεξεζία Γφκεζεο, Έθζεζε Δπηθηλδχλνπ Θηίζκαηνο  ζχκθσλα κε ην Π.Γ.13/1929, 

θαη ζηα νπνία δελ έρνπλ εθαξκνζζεί ηα πξνβιεπφκελα κέηξα εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ 
ρξφλσλ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία θαη ηηο εγθξίζεηο ησλ αξκφδησλ θνξέσλ, είηε ιφγσ 

αδηαθνξίαο, είηε ιφγσ αγλψζησλ ηδηνθηεηψλ.  

Δπίζεο εξγαζίεο γίλνληαη ζε πεξηπηψζεηο εθηάθησλ πεξηζηαηηθψλ απξφνπησλ θαηαπηψζεσλ 
δνκηθψλ ζηνηρείσλ θηηξίσλ κε/ή ρσξίο Έθζεζε Δπηθηλδχλνπ απφ ηελ ππεξεζία καο, γηα ηελ 

απνκάθξπλζε απφ θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη δξφκνπο δνκηθψλ πιηθψλ, θαζψο θαη γηα ηελ 
απνκάθξπλζε ησλ άθξσο επηθηλδχλσο εηνηκφξξνπσλ ζηνηρείσλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 

δηεξρφκελσλ πεδψλ θαη νρεκάησλ θαη ησλ φκνξσλ ηδηνθηεζηψλ, ζε πεξίπησζε αδηαθνξίαο ή 
αγλψζησλ ηδηνθηεηψλ. 

Ζ ηειηθή επηκέηξεζε αλά θηίξην, απνζηέιιεηαη καδί κε ην ΘΑΔΘ ηνπ θηηξίνπ ζηελ αξκφδηα 

Οηθνλνκηθή Τπεξεζία, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θαηαινγηζκνχ ησλ 
ρξεκάησλ ζηνπο ηδηνθηήηεο, ζχκθσλα ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί επηθηλδχλσλ 

θαηαζθεπψλ. 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ ήηαλ 58.243,14 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24% θαη 

κέρξη ζηηγκήο έρνπλ εθηειεζηεί εξγαζίεο θφζηνπο 45.353,91€ 
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Δκπνξηθό Κξεπίδσκα Ληκέλα Δξκνύπνιεο ύξνπ 

(Δπηβιέπσλ κεραληθόο: Μαλσιάο Γεώξγηνο) 

Σν έξγν αθνξά ηελ θαηαζθεπή ηνπ λένπ εκπνξηθνχ θξεπηδψκαηνο ζην ιηκέλα Δξκνχπνιεο. 

Δθηειείηαη απφ ηνλ Γήκν, θαηφπηλ πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κε ην Γεκνηηθφ Ιηκεληθφ Σακείν 
χξνπ. Δίλαη εληαγκέλν ζην ΔΠΑ θαη είρε πξνυπνινγηζκφ 4.000.000,00 €. Κεηά ηελ έθπησζε 

ηνπ δηαγσληζκνχ ε δαπάλε πξνβιέπεηαη λα αλέιζεη ζηα 2.921.577,77 €. Ζ ζχκβαζε 

ππνγξάθεθε ζηηο 23/12/2020 θαη ε πξνζεζκία πεξαίσζεο ήηαλ ε 23/12/2021. 

Θαηά ηελ εθηέιεζε γεσηερληθψλ εξεπλψλ απφ ηνλ αλάδνρν, δηαπηζηψζεθε φηη ηα γεσηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππζκέλα δελ είλαη ζπκβαηά κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο κειέηεο. Κέζσ Α.Π.Δ. 
εληάρζεθε ζην έξγν ε ζχληαμε λέσλ κειεηψλ νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε εμέιημε, ψζηε λα 

δηαπηζησζεί ε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο ή κε ηνπ έξγνπ ζηελ παξνχζα πξνγξακκαηηθή 
πεξίνδν. 

 

Δπηζθεπέο- πληεξήζεηο ζε ζρνιηθά θηίξηα Γήκνπ ύξνπ Δξκνύπνιεο (Β΄ θάζε). 

(Δπηβιέπσλ κεραληθόο: Σαξδέληα Μαξία) 

Σν έξγν απνηειεί ηελ δεχηεξε θάζε επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ ζρνιηθψλ θηεξίσλ πνπ 
γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία θαη ρξεκαηνδφηεζε ηεο Πεξηθέξεηαο Λ. Αηγαίνπ θαη έρεη ππνγξαθεί 

Πξνγξακκαηηθή χκβαζε γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. Ο πξνυπνινγηζκφο αλεξρφηαλ ζε 300.000,00 € 

θαη κεηά ηελ έθπησζε ηνπ δηαγσληζκνχ πεξηνξίζζεθε ζε 219.283,73€ καδί κε ην ΦΠΑ (24%).  
Ζ ζχκβαζε ππνγξάθεθε ζηηο 24/2/2021. 

 

 Οη εξγαζίεο πνπ έρνπλ πινπνηεζεί επηγξακκαηηθά είλαη:  
ην 1ν Γεκνηηθό ζρνιείν:  

 Απνθαηάζηαζε ηνπηθψλ βιαβψλ ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα νθεηινκέλσλ 

ζηε δηάβξσζε ηνπ νπιηζκνχ, θαηαζθεπή – επηζθεπή επηρξηζκάησλ, 
νξνθνθνληακάησλ θαη ρξσκαηηζκνί, εζσηεξηθά ζηηο αίζνπζεο ηζνγείνπ θάησ απφ ηελ 

καξκάξηλε εμσηεξηθή ζθάια, ζηηο νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζπρλά θαηλφκελα πγξαζίαο 

θαη εμσηεξηθά ηνπηθά ζηνλ ηζφγεην αχιεην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηελ θεληξηθή 
έηζνδν (ζηνλ εκηππαίζξην ρψξν θαη ζην θιηκαθνζηάζην).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Δπηζθεπή θηίζκαηνο WC αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζεί ε 

νιηζζεξφηεηα ησλ πιαθηδίσλ θαη ηξνπνπνίεζε ρψξνπ γηα ηελ θαηαζθεπή WC γηα 

άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο.  
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 απνμήισζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο δηάζεζεο πφζηκνπ λεξνχ θαη 

εγθαηάζηαζε ηνπ ζε λέν ζεκείν, ζε λέν θνπηί εγθαηάζηαζεο ηνπ κεραληζκνχ.  

 

 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο 
ηεο κειέηεο, γηα ηελ ππνζηήξημε δνκηθνχ ζηνηρείνπ εμσηεξηθνχ ρψξνπ  

 Θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε κεηαιιηθήο ζχξαο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο 

κειέηεο, γηα ηελ κφληκε θαη αζθαιή πξφζβαζε ζην δψκα ηνπ θηηξίνπ θαη ηελ 
δπλαηφηεηα δηελέξγεηαο ηαθηηθψλ απηνςηψλ. 
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 Δπηζθεπή - ζπληήξεζε ηεο εηζφδνπ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ επί ηεο νδνχ Θαξανιή & 

Γεκεηξίνπ.  

 Θαηαζθεπή ζεκείσλ αλάπαπζεο ζηνλ απιεην ρψξν θαη επηζθεπή θηγθιηδσκάησλ  
ην ζρνιηθό ζπγθξόηεκα ησλ Λπθείσλ:  

 Απνθαηάζηαζε ηνπηθψλ βιαβψλ ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα νθεηινκέλσλ 
ζηε δηάβξσζε ηνπ νπιηζκνχ, θαηαζθεπή – επηζθεπή επηρξηζκάησλ θαη ρξσκαηηζκνί 

εμσηεξηθά ησλ θηηξίσλ, πεξηκεηξηθά ζην χςνο ηνπ ζηεζαίνπ ζε φια ηα θηίξηα ηνπ 
ζπγθξνηήκαηνο  
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 Απνμήισζε παιαηάο πξνζηαηεπηηθήο ζηεγαλσηηθήο κεκβξάλεο θαη ινηπψλ ιεπηψλ 
επηζηξψζεσλ  
ην 3ν Γεκνηηθό ζρνιείν:  

 Απνθαηάζηαζε ηνπηθψλ βιαβψλ ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα νθεηινκέλσλ 

ζηε δηάβξσζε ηνπ νπιηζκνχ, θαηαζθεπή – επηζθεπή επηρξηζκάησλ, 
νξνθνθνληακάησλ θαη ρξσκαηηζκνί, εζσηεξηθά ζε αηζνπζεο πνπ παξνπζηάδνπλ 

πγξαζία θαη ζαζξά επηρξίζκαηα θαη εμσηεξηθά ηνπηθά ζηνλ αχιεην ρσξν ηνπ 
ζρνιείνπ.  
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Δθπόλεζε κειεηώλ θαη πινπνίεζε κέηξσλ θαη κέζσλ ππξνπξνζηαζίαο ζηηο 

ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ ύξνπ - Δξκνύπνιεο. 

(Δπηβιέπσλ κεραληθόο: Μαξαγθόο Μάξθνο) 

Αθνξά ηηο κειέηεο ππξνπξνζηαζίαο ησλ ζρνιηθψλ θηεξίσλ ηνπ Γήκνπ θαη ρξεκαηνδνηείηαη 
απφ ην πξφγξακκα ΦΗΙΟΓΖΚΟ ΗΗ. Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο αλέξρεηαη ζε 93.407,47 

€. Ζ ζχκβαζε ππνγξάθεθε γηα 29.428,93 € ζηηο 6/4/2021. Ο αλάδνρνο έρεη ππνβάιεη ηηο 

κειέηεο ζηελ ππξνζβεζηηθή ππεξεζία θαη είκαζηε ζηελ δηαδηθαζία ησλ εγθξίζεσλ. 

 

Δλίζρπζε θέξνληα νξγαληζκνύ Β' θιεηζηήο αίζνπζαο Αζιεηηθνύ Κέληξνπ Γήκνπ 
ύξνπ – Δξκνύπνιεο 

(Δπηβιέπσλ κεραληθόο: Βαθόλδηνο Ισάλλεο) 

Σν έξγν αθνξά ηελ ζηαηηθή ελίζρπζε ηνπ θέξνληα νξγαληζκνχ ηνπ κεηαιιηθνχ θηεξίνπ φπνπ 

θηινμελεί ην αγψληζκα ηνπ βφιιευ. Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε 408.000,00 € 

θαη ρξεκαηνδνηείηαη θαηά 250.000,00 € απφ ην Π.Γ.Δ. θαη θαηά 158.000,00 € απφ ηνλ Γήκν. 
Έρεη ππνγξαθεί ε κε Α.Π. 19341/15-10-2021 αμίαο 268.668,46€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 

θαη πξνζεζκία πεξαίσζεο ελλέα (9) εκεξνινγηαθνπο κήλεο.  

Οη πξνβιεπφκελεο εξγαζίεο είλαη: 

Απνμεισζε θαη επαλαθαηαζθεπή Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ φπνπ απαηηείηαη, απνμήισζε, 

απνκάθξπλζζε ζπληήξεζε ησλ δχν εμσηεξηθψλ κεηαιιηθψλ θιηκάθσλ, ηνπ 
πξνθαηαζθεπαζκέλνπ νηθίζθνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο θπιηθείν θαη ηνπ νηθίζθνπ – θπιαθίνπ, 

απνμήισζε, απνκάθξπλζε, θχιαμε θαη επαλαηνπνζέηεζε ησλ θνπθσκάησλ πνπ βξίζθνληαη 
επί ησλ πιαγηνθαιχςεσλ ηνπ θηηξίνπ, λέεο πδξνξνέο, κεξηθή αληηθαηάζηαζε πάλει, 

αληηθαηαζηαζε ησλ δηαθψηηζησλ θχιισλ απφ ηελ βφξεηα φςε ηνπ θηηξίνπ. Δπίζεο θαζαίξεζε 
ηνηρίσλ απφ πιηλζνδνκή θαη εξγαζηεο πξνζηαζίαο δαπέδνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ. ηαηηθή 

ελίζρπζε ηνπ θηηξίνπ κε ηξνπνπνηήζεηο ζπκπιεξψζεηο θαη αληηθαηαζηάζεηο ηκεκάησλ 

κεηαιιηθνχ ζθειεηνχ θαη ελίζρπζε ησλ ζεκειίσλ. Υξσκαηηζκνί θαη ινηπέο εξγαζίεο γηα ηελ 
παξάδνζε ηνπ ρψξνπ ζε πιήξε θαη αζθαιή ρξήζε.  
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Βειηίσζε θαη αλαβάζκηζε δεκνηηθώλ θηηξίσλ 

(Δπηβιέπνπζα κεραληθόο: ακνπηδάθε Διέλε - Αλλα) 

Απνηειεί εηήζην έξγν βειηηψζεσλ θαη αλαβαζκίζεσλ ησλ Γεκνηηθψλ Θηεξίσλ. Ο 
πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ είλαη 74.400,00 € θαη ε ζχκβαζε ππνγξάθεθε ηελ 10/05/2021 θαη 

έρεη δηάξθεηα 12 κήλεο. Σν έξγν αθνξά ζε εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο θαη κέρξη 
ζηηγκήο έρνπλ εθηειεζηεί εξγαζίεο ζηα θηίξηα, 1. Γξαθείν Γηεπζπληή ζηελ Σερληθή Τπεξεζία 

ο2. Αληηθαηάζηαζε δαπέδνπ ζην 1ν Λεπηαγσγείν Δξκνππνιεο 3. Δπηζθεπή εμσηεξηθψλ ζεξψλ 
ζην ΘΑΠΖ Δξκνχπνιεο. ην ακέζσο επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζα αλαθαηληζηνχλ ηξία WC 

ζην Γεκαξρηαθφ κέγαξν θαη ζα ηνπνζεηεζεί πγξνκφλσζε ζην Θέαηξν Απφιισλ. 

 

Δξγαζίεο Δπηζθεπήο θαη πληήξεζεο Δγθαηαζηάζεσλ Γεκνηηθνύ Κνιπκβεηεξίνπ λ. 

ύξνπ. 

Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Πεξηθέξεηα Λ. Αηγαίνπ θαη έρεη πξνυπνινγηζκφ 215.000,00 

€. Αθνξά νηθνδνκηθέο εξγαζίεο γηα ηελ επηζθεπή ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ρψξσλ ηνπ 

θνιπκβεηεξίνπ θαη βειηηψζεηο ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ ππνδνκψλ. Ζ ζχκβαζε 
ππνγξάθεθε γηα 169.688,41 € ζηηο 21/10/2021. 
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Δλεξγεηαθή Αλαβάζκηζε ηνπ Κηηξηαθνύ πγθξνηήκαηνο Ννζνθνκείνπ ύξνπ 
"Βαξδάθεην θαη Πξώην". Τπνέξγν 1 Μειέηεο γηα ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηνπ 

θηηξηαθνύ πγθξνηήκαηνο Ννζνθνκείνπ ύξνπ. 

Απνηειεί ην 1ν ππνέξγν ηεο πξάμεο γηα ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηνπ θηηξηαθνχ 

πγθξνηήκαηνο Λνζνθνκείνπ χξνπ ε νπνία ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΠΑ. Ο 

πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο αλέξρεηαη ζε 351.950,76 €. Ζ ζχκβαζε ππνγξάθεθε γηα 
84.989,60 € ζηηο 08/06/2021. Ζ νξηζηηθή κειέηε θαηαηέζεθε ζην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ ζηηο 

22.09.2021 (αξηζκ.πξση.451520) θαη αλακέλνπκε ηελ έγθξηζε ηεο. 

 

Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε ππνδνκώλ Γεκνηηθνύ Κνηκεηεξίνπ Δξκνύπνιεο  

(Δπηβιέπσλ κεραληθόο: Βαθόλδηνο Ισάλλεο) 

Σν έξγν αθνξά ηηο επηζθεπέο ησλ ππνδνκψλ ηνπ Γεκνηηθνχ Θνηκεηεξίνπ ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ. 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε 74.400,00€. Έρεη ππνγξαθεί ε κε Α.Π. 8930/20-5-
2021 αμίαο 74.400,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη πξνζεζκία πεξαίσζεο ελλέα (9) 

εκεξνινγηαθνπο κήλεο. Κε ηελ ππ. αξηζκ. 357/28-12-2021 έρεη δνζεί παξάηαζε πξνζεζκίαο 
πεξαίσζεο ρψξηο αλαζεψξεζε εψο ηελ 20-4-22. 

Οι εργαςίεσ που έχουν υλοποιηθεί επιγραμματικά είναι: 
• Θαηαζθεπή 10 λέσλ ηάθσλ 

• Δξγαζηεο απνθαηάζηαζεο βιαβψλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ιφγν δηάβξσζεο νπιηζκνχ. 

• Δπηζθεπή ππνγείνπ νζηενθπιαθίνπ. 
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Καηαζθεπή, επηζθεπή θαη πληήξεζε αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ Γήκσλ. Τπνέξγν 

1: ηαηηθή ελίζρπζε θιεηζηήο αίζνπζαο Α΄ αζιεηηθνύ θέληξνπ Γήκνπ ύξνπ-
Δξκνύπνιεο. 

(Δπηβιέπσλ κεραληθόο: Βαθόλδηνο Ισάλλεο) 

Σν έξγν αθνξά ηελ ζηαηηθή ελίζρπζε ηνπ θέξνληα νξγαληζκνχ ηνπ θηεξίνπ φπνπ ζηεγάδεη ην 

αγψληζκα ηνπ κπάζθεη. Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε 545.000,00€ θαη 
ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην πξφγξακκα ΦΗΙΟΓΖΚΟ ΗΗ. Έρεη ππνγξαθεί ε κε Α.Π. 20608/5-11-

2021 ζχκβαζε αμίαο 376.341,39€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη πξνζεζκία πεξαίσζεο 

δψδεθα (12) εκεξνινγηαθνπο κήλεο. Σν έξγν απνηειεί ην 1ν ππνέξγν πξάμεο ε νπνία ζα 
νινθιεξσζεί κεηά ηελ επηζθεπή κε ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε λέσλ κεηαιιηθψλ 

θεξθίδσλ. 

Οη πξνβιεπφκελεο εξγαζίεο 

είλαη: Ζ πξνζεθηηθή απνμήισζε, 

απνκάθξπλζε, θχιαμε θαη 
επαλαηνπνζέηεζε ησλ 

ειεθηξνκεραλνινγηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ εζσηεξηθά θαη 

εμσηεξηθά ηνπ θηηξίνπ πνπ 

εκπνδίδνπλ ηηο εξγαζίεο. 
Απνμήισζε θαη θαηαζθεπή λέσλ 

πδξνξνψλ, απνμήισζε θαη 
επαλαηνπνζέηεζε ησλ 

θνπθσκάησλ, κεξηθή 
απνμήισζε ηνπ μχιηλνπ 

δαπέδνπ επηζθεπή θαη 

επαλαηνπνζέηεζε. ηαηηθή 
ελίζρπζε ηνπ θηηξίνπ ζα γίλεη κε πηζηή εθαξκνγή ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ «Κειέηε 

ζηαηηθήο επάξθεηαο Αζιεηηθνχ Θέληξνπ Γήκνπ χξνπ – Δξκνχπνιεο «Γεκήηξηνο Βηθέιαο» - 
Θιεηζηή Αίζνπζα Α’». πληήξεζε κεηαιιηθνχ θνξέα ζηέγεο. Δπηρξίζκαηα, ρξσκαηηζκνί θαη 

ινηπέο εξγαζίεο πξνθεηκελνπ λα παξαδνζεί γηα ρξήζε.  
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Τπνέξγν 1: Τπεξεζία Σερληθνύ πκβνύινπ γηα ην έξγν ζπληήξεζεο θαη 

απνθαηάζηαζεο 4 δηαηεξεηέσλ ηαθηθώλ κλεκείσλ 

Απνηειεί ππεξεζία παξνρήο ππεξεζηψλ ζπκβνχινπ γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο Γηεχζπλζεο 

Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ζηνλ έιεγρν, σξίκαλζε, αδεηνδφηεζε, δεκνπξάηεζε θαη επίβιεςε ηεο 
απνθαηάζηαζεο ηεζζάξσλ δηαηεξεηέσλ ηαθηθψλ κλεκείσλ ζην καπζσιείν ηνπ θνηκεηεξίνπ 

ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ ηεο Δξκνχπνιεο. Ο πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο αλεξρφηαλ ζε 

59.437,80 € (πιένλ Φ.Π.Α.). Ζ ζχκβαζε  ππνγξάθεθε ζηηο 15-11-2021 γηα πνζφ 58.800,00 
Δπξψ (πιένλ Φ.Π.Α.) θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ εζληθνχο πφξνπο κέζσ ΠΓΔ.  Ζ ζπλνιηθή 

δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο είλαη είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο. 

Ο Σεσνικόρ ύμβοςλορ θα ζςνδπάμει ηιρ Τπηπεζίερ ηος Γήμος ύπος-Δπμούποληρ 

ζε όλα ηα ζηάδια υπίμανζηρ, δημοππάηηζηρ και ςλοποίηζηρ ηηρ ππάξηρ, λόγυ ηος 

εξαιπεηικά εξειδικεςμένος ανηικειμένος και ηηρ έλλειτηρ ανάλογος πποζυπικού 

ζηον Γήμο ύπος – Δπμούποληρ.  

Η παποσή ηηρ ςπηπεζίαρ θα γίνει ζε ηπία διακπιηά ζηάδια: 

       Α’ ηάδιο: Ωπίμανζη ηος έπγος «ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 4 

ΓΙΑΣΗΡΗΣΔΩΝ ΣΑΦΙΚΩΝ ΜΝΗΜΔΙΩΝ ΣΟ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΟ ΑΓ. ΓΔΩΡΓΙΟΤ 

ΣΗ ΔΡΜΟΤΠΟΛΗ ΤΡΟΤ». 

       Β’ ηάδιο: Γημοππάηηζη ηος έπγος «ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 4 

ΓΙΑΣΗΡΗΣΔΩΝ ΣΑΦΙΚΩΝ ΜΝΗΜΔΙΩΝ ΣΟ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΟ ΑΓ. ΓΔΩΡΓΙΟΤ 

ΣΗ ΔΡΜΟΤΠΟΛΗ ΤΡΟΤ» (παποσή ηεσνικών και λοιπών επιζηημονικών 

ςπηπεζιών) 

       Γ’ ηάδιο: Τλοποίηζη ηος έπγος «ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 4 

ΓΙΑΣΗΡΗΣΔΩΝ ΣΑΦΙΚΩΝ ΜΝΗΜΔΙΩΝ ΣΟ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΟ ΑΓ. ΓΔΩΡΓΙΟΤ 

ΣΗ ΔΡΜΟΤΠΟΛΗ ΤΡΟΤ» (παποσή ηεσνικών ςπηπεζιών για ηην επίβλετη ηος 

ςποέπγος) 
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Αλαθαηαζθεπή νδηθνύ ηκήκαηνο πεξηνρήο Βνύξιε ζηελ Δξκνύπνιε. 

(Δπηβιέπνπζα κεραληθόο: Κεπηξηίδνπ Βαζηιηθή) 

Κε ην έξγν πξνβιέπεηαη ε ελίζρπζε ηνπ ηνηρίνπ αληηζηήξημεο ηα πεξηνρήο Βνχξιε κε 
εθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα. Θα αθνινπζήζεη ε αλαθαηαζθεπή ηεο νδνχ κε ηελ κέζνδν ησλ 

παζζαινζηνηρηψλ ψζηε λα επηηεπρζεί ε ζεκειίσζε ηεο ζην πγηέο ππέδαθνο. Σν έξγν απηφ, 

εληάζζεηαη ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ θαηνιηζζεηηθνχ 
θαηλνκέλνπ ηεο πεξηνρήο Βνχξιε. Υξεκαηνδφηεζε ΠΓΔ. 

Ζ ζχκβαζε ηνπ έξγνπ ππνγξάθεθε ζηηο 9-8-2021 κε ζπλνιηθή πξνβιεπφκελε ακνηβή ηνπ 
αλαδφρνπ 317.053,83 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ θαη αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ηνλ 

Ηνχιην ηνπ 2022 ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα. 

 

Μειέηε απνθαηάζηαζεο εμέδξαο κνπζηθήο πιαηείαο Μηανύιε 

(Δπηβιέπνπζα κεραληθόο: ακνπηδάθε Διέλε - Αλλα) 

H “Κειέηε απνθαηάζηαζεο εμέδξαο κνπζηθήο πιαηείαο Κηανχιε” ζα πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

α) Αξρηηεθηνληθή απνηχπσζε ηνπ κλεκείνπ πνπ λα πεξηιακβάλεη αλαιπηηθά ζρέδηα φςεσλ, 
θαηφςεσλ, ηνκψλ θαη θαηαζθεπαζηηθψλ ιεπηνκεξεηψλ ζε ζπκβαηηθέο θιίκαθεο (1:50, 1:20, 

1:5, 1:2, 1:1) 

β) Κειέηε απνθαηάζηαζεο πνπ ζα πεξηιακβάλεη δηάγλσζε θαη θαηαγξαθή ηεο παζνινγίαο ησλ 
θζνξψλ θαη βιαβψλ ηνπ κλεκείνπ θαη επηπιένλ πξφηαζε επεκβάζεσλ. 

γ) Κειέηε ζπληήξεζεο (θαζαξηζκφο, ζπκπιεξψζεηο θαη ζπγθνιιήζεηο καξκάξσλ, επηζθεπή 
κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ θιπ) θαη αηζζεηηθήο απνθαηάζηαζεο ηνπ κλεκείνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γιππηψλ έξγσλ πνπ ππάξρνπλ ζε απηφ. Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο 

ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 19.963,94€, ππνγξάθεθε ζηηο 30 Γεθεκβξίνπ 2021 θαη 
αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ηελ 30 Ηνπλίνπ 2022. 
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Tνπνγξαθηθέο απνηππώζεηο γηα ηηο αλάγθεο ησλ κειεηώλ ηεο Πξάμεο Αλνηθηνύ 

Κέληξνπ Δκπνξίνπ 

(Δπηβιέπνπζα κεραληθόο: Λεηβαδάξα Αηθαηεξίλε) 

Ζ πξνεθηηκψκελε ακνηβή αλεξρφηαλ ζε 5.966,42€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη ε ζχκβαζε 

ππνγξάθεθε γηα 4.800,00 € (πιένλ ΦΠΑ). Ζ ζχκβαζε ππνγξάθεθε ζηηο 21/12/2021 θαη ε 
δηάξθεηα εθπφλεζήο ηεο είλαη ζε 60 εκεξνινγηαθέο εκέξεο. Αλακέλεηαη ε  ππνβνιή ηεο. 

Ζ κειέηε ζα πεξηιακβάλεη ιεπηνκεξή νξηδνληηνγξαθηθή θαη πςνκεηξηθή απνηχπσζε ησλ νδψλ 
Θπκ. πεξρεηνχ θαη Πξσηνπαπαδάθε, γηα ηηο αλάγθεο ζχληαμεο ηεο Αξρηηεθηνληθήο Κειέηεο 

γηα ην έξγν ηνπ Αλνηθηνχ Θέληξνπ Δκπνξίνπ. 

 

Γεσινγηθή - γεσηερληθή κειέηε γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ Άλσ ύξνπ 

(Δπηβιέπνπζα κεραληθόο: Λεηβαδάξα Αηθαηεξίλε) 

Ζ πξνεθηηκψκελε ακνηβή αλεξρφηαλ ζε 24.783,38 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ θαη ε 

ζχκβαζε ππνγξάθεθε γηα 19.950,00 € (πιένλ ΦΠΑ). Ζ ζχκβαζε ππνγξάθεθε ζηηο 

30/09/2021. Ο αλάδνρνο έρεη ππνβάιεη εκπξφζεζκα ηε κειέηε θαη εθθξεκεί ε έγθξηζε θαη 
παξαιαβή ηεο εληφο ηνπ εληφο Φεβξνπαξίνπ 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ κειέηε εθπνλήζεθε γηα λα πξνζδηνξηζηνχλ νη παξάκεηξνη πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αζηάζεηα 
ηεο πεξηνρήο, λα δηεξεπλεζεί ν κεραληζκφο θαηαπηψζεσλ- απνθνιιήζεσλ θαη λα εθηηκεζνχλ 

νη δπλεηηθέο αζηνρίεο ζηελ πεξηνρή θαη πεξηιακβάλεη: 

        ◦ γεσινγηθή ραξηνγξάθεζε 

        ◦ ράξηε θιίζεσλ αλαγιχθνπ θαη αζηάζεηαο 
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        ◦ γεσινγηθέο ηνκέο θαη δηαηνκέο 

        ◦ ηεθηνληθή αλάιπζε κε ζχληαμε πέληε ηνπιάρηζηνλ ηεθηνληθψλ δηαγξακκάησλ 

        ◦ ηαμηλφκεζε βξαρνκάδαο θαηά GSI, 

        ◦ ηερληθή έθζεζε 

 

Παξνρή ππεξεζηώλ ζπκβνύινπ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ ρεδίνπ Βηώζηκεο Αζηηθήο 

Κηλεηηθόηεηαο ηνπ Γήκνπ ύξνπ – Δξκνύπνιεο 

(Υεηξηζηήο κεραληθόο: Κεπηξηίδνπ Βαζηιηθή) 

Ζ ζχκβαζε  ππνγξάθεθε ζηηο 21-07-2021 γηα πνζφ 29.388,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
ΦΠΑ. Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο είλαη 14 κήλεο.  

Ζ ελ ιφγσ παξνρή ππεξεζίαο έρεη σο ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δήκνπ γηα 
ηελ θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο εληφο ησλ νξίσλ ηνπ, ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαη αθνινχζσο ηελ πξφηαζε ελδεδεηγκέλσλ θαη 

απνηειεζκαηηθψλ ιχζεσλ πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηε Βηψζηκε Αζηηθή Θηλεηηθφηεηα θαη αλάπηπμε 
κε αεηθφξν θαη αλζξσπνθεληξηθή πξνζέγγηζε, κέζσ ηεο εθπφλεζεο ελφο νινθιεξσκέλνπ 

ρεδίνπ Βηψζηκεο Αζηηθήο Θηλεηηθφηεηαο (ΒΑΘ). 

πκπεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ παξαδνηέα: 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ Α: Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε 

κεζνδνινγίαο θαη εξγαιείσλ εθπφλεζεο ΒΑΘ 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ Β: Οξγάλσζε Γηαδηθαζηψλ 

Αλάπηπμεο ΒΑΘ, Οξηζκνχ Δκπιεθφκελσλ 
Φνξέσλ θαη Αλάιπζε Τθηζηάκελεο Θαηάζηαζεο 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ Γ: Αλάπηπμε θνηλνχ νξάκαηνο, 
πξνηεξαηνηήησλ θαη ζηφρσλ  

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ Γ: Πξνζδηνξηζκφο θαη Αμηνιφγεζε 

Παθέηνπ Κέηξσλ - Οξηζηηθφ ΒΑΘ - 
Κεζνδνινγία παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο 

ησλ Κέηξσλ 

 

Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ, θαηαζθεπή, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ζηεγάζηξσλ, γηα ηε 

δεκηνπξγία ή θαη αλαβάζκηζε ησλ ζηάζεσλ, γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ επηβαηηθνύ 
θνηλνύ ηνπ Γήκνπ ύξνπ Δξκνύπνιεο. 

(Υεηξηζηήο κεραληθόο: Κεπηξηίδνπ Βαζηιηθή) 

Ζ ζχκβαζε ηεο πξνκήζεηαο ππνγξάθεθε ζηηο 8-12-2021 κε ζπλνιηθή πξνβιεπφκελε ακνηβή 

ηνπ αλαδφρνπ 47.434,96€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε πξνήιζε απφ 

ην πξφγξακκα Φηιφδεκνο. Θα πινπνηεζεί εληφο ηνπ 2022. 
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Εικόνα 1 Δνδεικηική μοπθή ζηεγάζηπος αναμονήρ επιβαηών –ΟΨΗ και ΠΛΑΓΙΑ 

ΟΨΗ- Σύπος Α-ΕΚΤΟΣ Ιζηοπικού Κένηπος Δπμούποληρ.  
 

 

Εικόνα 2 Δνδεικηική μοπθή ζηεγάζηπος αναμονήρ επιβαηών –ότη- ΕΝΤΟΣ 

Ιζηοπικού Κένηπος Δπμούποληρ 

 

ρεδία Φόξηηζεο Ηιεθηξηθώλ Ορεκάησλ (.Φ.Η.Ο.) 

(Υεηξηζηήο κεραληθόο: Κεπηξηίδνπ Βαζηιηθή) 

Ζ ζχκβαζε ηεο πξνκήζεηαο ππνγξάθεθε ζηηο 28-6-2021 ε πξνβιεπφκελε ακνηβή ηνπ 
αλαδφρνπ 37.200,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε πξνήιζε απφ ην 

πξφγξακκα Φηιφδεκνο. 

 Ζ ελ ιφγσ παξνρή ππεξεζίαο έρεη σο ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δήκνπ ζηελ 

θαηάξηηζε θαθέινπ .Φ.Ζ.Ο., ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ ηα παξαθάησ, 

ζχκθσλα κε ην ΦΔΘ 4380/Β/2021 θαη φιεο ηηο ηερληθέο νδεγίεο φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί έσο 
θαη ζήκεξα θαη ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή έθζεζε ππ’ αξηζκ. 10/2021 πνπ επηζπλάπηεηαη : 

Π.1α: Αλάιπζε Τθηζηάκελεο Θαηάζηαζεο - Υαξηνγξάθεζε ηεο Πεξηνρήο Παξέκβαζεο 

Π.1β: Υσξνζέηεζε ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο θαη ζέζεσλ ζηάζκεπζεο Ζ/Ο - ελάξηα αλάπηπμεο 

δηθηχνπ ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο 

Π.2: Έθζεζε Γηαβνχιεπζεο 

Π.3: Οινθιήξσζε Φαθέινπ - Δθαξκνγή ρεδίνπ 

 

ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΜΔΝΑ ΔΡΓΑ 

 

Αλέγεξζε δεκνηηθνύ ζρνιείνπ θαη αλαδηαξξύζκηζε θηηξίνπ γηα ηελ ζηέγαζε ηνπ 
λεπηαγσγείνπ Βάξεο λ. ύξνπ (ππνέξγν δηακόξθσζεο νηθνπέδνπ) 

(Μεραληθόο:  Ισάλλεο Βαθόλδηνο) 

Τν έξγν αθνξά ζηελ δηακόξθωζε δεκνηηθνύ αθηλήηνπ ην νπνίν αγνξάζηεθε κε ζθνπό λα 
εμππεξεηήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ λένπ ζρνιείνπ Βάξεο.    

Οη επεκβάζεηο αθνξνύλ ην αθίλεην πνπ αγνξάζηεθε θαζώο θαη ηκήκαηα ηεο 
απαιινηξηωκέλεο δώλεο ηεο επαξρηαθήο νδνύ ζε κήθνο 90κ.  κπξνζηά από ην αθίλεην 
θαζώο θαη ζε κήθνο 62κ. απέλαληη από απηό. Σηόρνη είλαη: 

• Να  εμππεξεηνύληαη θαηά ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη καζεηέο θαη νη ζπλνδνί ηνπο θαηά 
ηελ πξνζέιεπζε θαη απνρώξεζε ηνπο ζηνπο ρώξνπο ηνπ λένπ δηδαθηεξίνπ. 

• Να απνζπκθνξεζεί θαηά κεγάιν πνζνζηό ν θπθινθνξηαθόο θόξηνο ηνπ δξόκνπ πνπ νδεγεί 
ζην ππάξρνλ θηίξην ν νπνίνο ζε ζρέζε κε ηελ γεωκεηξία ηνπ θαη ην γεγνλόο όηη νδεγεί ζε 
αδηέμνδν είλαη ηεξάζηηνο θαηά ηηο ώξεο πξνζέιεπζεο θαη απνρώξεζεο θαη  
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• Να  δηεπθνιύλεη ηελ ε πξνζέιεπζε ηωλ καζεηώλ πνπ πξνζεγγίδνπλ ην ζρνιείν 
ρξεζηκνπνηώληαο ιεωθνξεία ηνπ ΚΤΔΛ ε κηζζωκέλα ζρνιηθά ιεωθνξεία κεηώλνληαο ηνλ 
ρξόλν πξνζέγγηζεο ηνπ ζρνιείνπ θαη απμάλνληαο παξάιιεια θαη ηελ αζθάιεηα. Τν έξγν ζα 
ρξεκαηνδνηεζεί από ην ΔΣΠΑ 2014κε ηελ Πξάμε «Αλέγεξζε Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ θαη 
αλαδηαξξύζκηζε θηηξίνπ γηα ηε ζηέγαζε ηνπ Νεπηαγωγείνπ Βάξεο λ. Σύξνπ» κε Κωδηθό ΟΠΣ 
5000831 ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Νόηην Αηγαίν 2014-2020». Η δεκνπξάηεζε ηνπ 
έξγνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε. 

 

Αληηθαηάζηαζε πγξνκόλσζεο θαη ζηεγάλσζε δώκαηνο, ελίζρπζε νξνθώλ 

Γεκαξρείνπ Γήκνπ ύξνπ – Δξκνύπνιεο 

(Μεραληθόο:  Γηαθνδεκεηξίνπ Γαπίδ) 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλεξρφηαλ ζε 108.000 € θαη ήδε έρεη θαηαθπξσζεί ην 

απνηέιεζκα ηεο εξγνιαβίαο γηα 56.000 €. Ζ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζα γίλεη εληφο ηνπ 
Καξηίνπ 2022. 

Πξνβιέπεηαη ε εθαξκνγή 2εο ζηξψζεο αζθαιηφπαλνπ ζην δψκα ηνπ δεκαξρείνπ θαη ε 
αληηθαηάζηαζε ησλ πνιπθαξβσληθψλ πάλει ησλ αηζξίσλ. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  


