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ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ  

Οι αποθήκες ιδιοκτησίας του Δήμου Δυτικής Σάμου βρίσκονται σε  γήπεδο εμβαδού 4.000 
τ.μ. που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή στη θέση "Αμμουδιές" εντός ΖΟΕ  Η1 του 
χωροταξικού σχεδίου Π.Δ. 27/2//1995  (ΦΕΚ 100/Δ) της κτηματικής περιφέρειας 
Καρλοβασίων . 

· Αποτελούνται από δύο διαδοχικά ισόγεια κτίσματα. Το ένα κτίσμα είναι εμβαδού  
527,69 m2    και έχει φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η στέγη αποτελείται 
από ξύλινα ζευκτά και διαδοκίδες τα οποία είναι εγκιβωτισμένα στα περιμετρικά δοκάρια 
από οπλισμένο σκυρόδεμα και η επικάλυψη είναι από φύλλα λαμαρίνας. Οι πόρτες είναι 
σιδερένιες συρόμενες μεγάλου ανοίγματος για την είσοδο φορτηγών. Το δεύτερο κτίσμα 
είναι κατασκευασμένο από ξύλινα δοκάρια και κολώνες και τα ανοίγματα είναι καλυμμένα 
από ξύλο επίσης. Είναι εμβαδού 547,36m2. Η στέγη κατασκευασμένη από φύλλα 
λαμαρίνας είναι τοποθετημένη πάνω σε δίκτυο ξύλινων ζευκτών. Οι πόρτες είναι επίσης 
ξύλινες συρομενες και μεγάλου ανοίγματος.  Τα κτίσματα αυτά χρησιμοποιούνταν για 
αποθηκευτικό Χώρο για τις ανάγκες της Δημοτικής Κοινότητας Καρλοβασίων.   
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 

Τα κτίρια  των αποθηκών του Δήμου Δυτικής Σάμου έχουν ανάγκη εργασιών 
συντήρησης και αναβάθμισης. Μετά τη διασπαση των δήμων και την δημιουργία του 
νεοσύστατου Δήμου υπάρχει μεγάλοο πρόβλημα στη στέγαση των υπαλλήλων. προσωρινα 
οι υπαλλοιλοι φοιλοξενο΄λυνται σε ένα κοντέινερ στο χώρο των αποθηκών. Οι συνθήκες 
ε΄ναι άθλιες χωρις χώρο τουαλετών. η οικονομική επιβάρυμση του Δήμου είναι μεγάλη για 
να καλύψει την ψύξη και την θέρμανση των υπαλλήλων. Με την υλοποίηση της πράξης  
 
   
3. ΠΡΟΤΑΣΗ  ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ  ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ 

Στο πρώτο κτίριο προτείνεται γίνει επισκευή της στέγης. Στο δεξί μέρος του θα 

διαμορφωθούν δύο γραφεία ενώ στο επάνω επίπεδο δύο γραφεία και δυο τουαλέτες. Θα 

γίνει στο χώρο του συνεργείου αλλαγή πινάκων και διακοπτικού υλικού καθώς επίσης και 

αλλαγή φωτιστικών με νέα  LED. Στο χώρο των γραφείων θα γίνει νέα 

ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση. Η εσωτερική σιδερένια σκάλα θα παραμείνει ως έχει. 

Θα επιστρωθεί όλος ο χώρος του πρώτου κτιρίου με βιομηχανικό δάπεδο και θα παραμείνει 

η χρήση σε συνεργείο. Στο πίσω μέρος του συνεργείου διαμορφώνεται χώρος τουαλέτας , 

ντους και τουαλέτας ΑΜΕΑ.  

Στο δεύτερο κτίριο της αποθήκης προτείνεται γίνει συντήρηση περιμετρικά των 

ξύλων πλήρωσης του φέροντα οργανισμού και να περαστεί με αντιπυρική βαφή. θα γίνει 

επισκευή της στέγης και αντικατάσταση των κατεστραμμένων τμημάτων. Στο δεξί μέρος της 

αποθήκης θα διαμορφωθούν τρία  γραφεία και τουαλέτες. Σ όλο  το κτίριο θα γίνει νέα 

ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Θα επιστρωθεί όλος ο χώρος του κτιρίου με βιομηχανικό 

δάπεδο. 

 

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Η δαπάνη για την εκτέλεση των διαφόρων εργασιών που προβλέπονται,  ανέρχεται 
στο ποσό των 400.000,00 € (με ΦΠΑ).  Από το προαναφερόμενο ποσό, τα 58.119,66 € 
αντιστοιχούν στη δαπάνη για το Φ.Π.Α. (17 %).  

 Η συνολική προθεσμία αποπεράτωσης του συμβατικού αντικειμένου του έργου, 
όπως αυτό καθορίζεται από τα τεύχη της μελέτης ορίζεται σε ΔΩΔΕΚΑ (12) ημερολογιακούς 
μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 
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