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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά  στην εκτέλεση εργασιών για την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ» του Δήμου Μετεώρων, σε εκτός 

σχεδίου πόλης αγροτεμάχιο εκτάσεως 20.171,33 τ.μ., στη θέση «Ποταμιά», ιδιοκτησίας του 

Δήμου Μετεώρων.  

Η περιοχή μελέτης δεν υπάγεται σε ΖΟΕ, ΒΙΠΕ, ΓΠΣ κλπ.,  και βρίσκεται εντός της 

προστατευτέας περιοχής από το δίκτυο Natura 2000 «Αντιχάσια όρη - Μετέωρα» (GR1440003). 

Το έργο σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική κατάταξη υπάγεται στην 7η ομάδα 

«Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις» αλλά δεν εμπίπτει σε καμιά από τις κατηγορίες Α1, Α2 και 

Β καθώς τα 20 αδέσποτα ζώα συντροφιάς για τα οποία προορίζεται το καταφύγιο, ισοδυναμούν 

με 2 ισοδύναμα ζώα. 

 Το υπό κατασκευή κτίριο έχει κάλυψη 491,06 τ.μ. με πραγματοποιούμενη δόμηση 413,87 

τμ. και Η.Χ. 77,19 τμ.. Θα κατασκευασθούν χώροι γραφείων για το προσωπικό, εξεταστήριο 

ζώων, ακτινολογικό με δυνατότητα απομόνωσης των ασθενών ζώων, αποθήκη τροφίμων, 

κουζίνα, χώροι W.C., λεβητοστάσιο και δύο ανεξάρτητα κτίρια για τα αδέσποτα ζώα. Στα κτίρια 

αυτά θα κατασκευασθούν ατομικοί χώροι διαμονής ζώων 2,00 μ * 2,00 μ με υπερυψωμένη 

επιφάνεια για ύπνο, απαλλαγμένοι από υγρασία και στεγασμένοι, με δυνατότητα πλυσίματος και 

αποστράγγισης καθώς και απομάκρυνση του ακάθαρτου νερού σε ξεχωριστό σηπτικό και 

απορροφητικό βόθρο λυμάτων των ζώων. Θα κατασκευασθούν ατομικοί χώροι διαμονής και 

άσκησης διαστάσεων 3,00 μ * 2,00 μ που θα επιτρέπουν οπτική και ακουστική επικοινωνία 

μεταξύ των ζώων και θα παρέχεται άμεση πρόσβαση ανά πάσα στιγμή σε πόσιμο νερό και θέα σε 

εξωτερικό ελεύθερο χώρο. 

 Το κτίριο των γραφείων θα γίνει με θεμελίωση από πεδιλοδοκάρια οπλισμένου 

σκυροδέματος, τοιχοποιία μπατική από τσιμεντοπλίνθους 19*19*39 cm ,με ενισχυμένο δοκάρι- 

σενάζ από οπλισμένο σκυρόδεμα και εσωτερική τοιχοποιία από οπτοπλίνθους 6*9*19 cm. Θα 

κατασκευασθεί γυψοσανίδα με μόνωση και στέγη ξύλινη με επιστέγαση από έγχρωμη λαμαρίνα. 

Το κτίριο θα επιχρισθεί και θα βαφεί, τα κουφώματα θα είναι από αλουμίνιο, με διπλούς 



  

υαλοπίνακες και κάγκελα ασφαλείας. Οι εσωτερικές πόρτες θα είναι ξύλινες , το δάπεδο θα είναι 

μωσαικό, στους χώρους υγιεινής οι τοίχοι θα επενδυθούν με πλακίδια πορσελάνης, οι Η.Χ. θα 

επιστρωθούν με τσιμεντόπλακες και τα σκαλιά με μάρμαρο. Οι χώροι των γραφείων θα έχουν 

δικό τους σηπτικό -απορροφητικό βόθρο λυμάτων με αυτόνομη σύνδεση. 

Ο διάδρομος κυκλοφορίας θα είναι της ίδιας κατασκευής με αυτή των γραφείων, 

επιχρισμένος και βαμμένος, με πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα και δάπεδο από ελαφρύ 

βιομηχανικό δάπεδο. 

Τα κτίρια των ζώων θα γίνουν με θεμελίωση από πεδιλοδοκάρια και  υποστυλώματα 

οπλισμένου σκυροδέματος, τοιχοποιία μπατική από τσιμεντοπλίνθους 19*19*39 cm ,με 

ενισχυμένο δοκάρι- σενάζ από οπλισμένο σκυρόδεμα και εσωτερική τοιχοποιία από οπτοπλίνθους 

6*9*19 cm, επιχρισμένοι και βαμμένοι. Η στέγη θα είναι ξύλινη με επιστέγαση από έγχρωμη 

λαμαρίνα. Τα κλουβιά θα είναι από κοιλοδοκούς γαλβανισμένης λαμαρίνας και συρματόπλεγμα με 

ρομβοειδή οπή. Οι πόρτες θα ανοίγουν εξωτερικά σε κάθε κλουβί, με μπουτόν ανοίγματος – 

ασφάλισης της έξω πόρτας διαμονής προς τον χώρο άσκησης των ζώων. Θα υπάρχει κανάλι 

αποστράγγισης των λυμάτων με σύνδεσή του με σηπτικό-απορροφητικό βόθρο λυμάτων ζώων. 

Το δάπεδο θα είναι από ελαφρύ βιομηχανικό δάπεδο, ενώ στους χώρους άσκησης των ζώων, θα 

είναι από χαλίκιι. 

Το οικόπεδο θα φραχτεί με συρματόπλεγμα ύψους 2,00 μ  και θα φωτιστεί κατάλληλα, θα 

διαμορφωθούν διάδρομοι κυκλοφορίας αυτοκινήτων και θέσεις στάθμευσης με χαλίκι.  

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στον άξονα 

προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των 

δήμων», με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων 

καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς». 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 337.096,77 € για εργασίες και αναθεώρηση, 

προβλέπεται πρόσθετη δαπάνη για Φ.Π.Α. 80.903,23 €. 

Συνολική δαπάνη του έργου είναι 418.000,00 €. 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  

Όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα 

του τιμολογίου και στα συμβατικά τεύχη της μελέτης, τις ισχύουσες 440 Ελληνικές 

Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), τις Τεχνικές Προδιαγραφές που αφορούν φάσμα 

εργασιών των ΝΕΤ που δεν καλύπτονται από τις ΕΤΕΠ και άρα ισχύουν, τον 



  

κανονισμό σκυροδέματος, της ισχύουσας νομοθεσίας περί εκτέλεσης Δημοτικών και 

Κοινοτικών Έργων και τις έγγραφες ή προφορικές εντολές της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας. 

Ισχύει η υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων που 

δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2221Β/30-7-2012 με θέμα «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα 

(440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα 

τα Δημόσια Έργα». Οι ΕΤΕΠ είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΕ 

(www.ggde.gr) υπό μορφή αρχείων .pdf με εμφανές υδατογράφημα της ΓΓΔΕ και 

αποτελούν επίσημα εγκεκριμένο κείμενο της παρούσας μελέτης. 

Ισχύει η ΚΥΑ ΥΠΑΝ-ΥΠΥΜΕΔΙ με αριθμ. 6690 όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1914Β/15-

6-2012 σύμφωνα με την οποία τα προϊόντα που διακινούνται ή διατίθενται για χρήση 

στις δομικές κατασκευές στην Ελληνική Επικράτεια οφείλουν να συμμορφώνονται με 

τα αντίστοιχα για κάθε προϊόν Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν 

μεταφερθεί στο Ελληνικό Σύστημα Τυποποίησης (hEN) και φέρουν τη σήμανση CE. 

Ο ανάδοχος οφείλει να γνωρίζει αν στην περιοχή του έργου υπάρχουν διάφορα δίκτυα 

υπόγεια ή υπέργεια και οφείλει να φροντίζει για την προστασία τους. 

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις:  

- Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

- Των άρθρων 80-110 ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της 

νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ),  

- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών 

συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

όπως ισχύει 

- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 

π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 

αυτού, 

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».  

- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 

διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

http://www.ggde.gr/


  

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» . 

- Τις παραμένουσες σε ισχύ διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης 

της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), τις διατάξεις του Ν. 1642/86 για 

το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α’ 25/86)  

Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις και τις 

λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 

τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και 

ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του παρόντος έργου, 

έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

Από τα παραπάνω εν ισχύ εθνικά κανονιστικά κείμενα (Υπουργικές Αποφάσεις, 

Εγκύκλιοι, Προδιαγραφές κ.λπ.) ισχύουν όσα δεν έρχονται σε αντίθεση με τις 

εγκριθείσες ΕΤΕΠ ή δεν περιλαμβάνονται στο θεματολόγιο αυτών, υπό την 

προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση με τα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα 

(hEN) που έχουν θεσπισθεί με τις σχετικές ΚΥΑ. 

 

 

Καλαμπάκα 27/12/2019 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

 

Χρίστος Τσόγιας 

Πολιτικός Μηχανικός 

Δήμου Μετεώρων 

 

 

 

Αθηνά Σαλκιτζόγλου 

Μηχανολόγος Μηχανικός 

Δήμου Μετεώρων 

 

 

 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

 Καλαμπάκα 27/12/2019 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Ε. 

 

 

 

Νικόλαος Γ. Λύχος 

Πολιτικός Μηχανικός 

Δήμου Μετεώρων 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαμπάκα  27/12/2019 

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ 

& ΠΟΛ/ΜΙΑΣ 

 

 

Κων/νος Θεμ. Τόλης 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Δήμου Μετεώρων 
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