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ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα µελέτη, συνολικού προϋπολογισµού 12.000.00 €, αφορά στην εκτέλεση του έργου µε τίτλο:
«Ανάπλαση πλατείας- συντήρηση Πνευµατικού Κέντρου Τ.Κ. Απιδιάς».
Πρόκειται για την ανάπλαση της πλατείας της Τ.Κ. Απιδιάς η οποία µετά και την καταστροφή των φοινίκων
από το γνωστό σκαθάρι απαιτεί µία επέµβαση για την αναµόρφωση των απαιτήσεων σκίασης µε τη φύτευση
νέων δένδρων (µουριές πλατανόφυλλες άκαρπες και φίκο Ροδίτικο µικρόφυλλο ) σε νέα θέση δηµιουργώντας
εξάγωνα παρτέρια µε περίζωµα, εξωτερικά των οποίων τοποθετούνται φιλέτα µαρµάρου, των λειτουργικών
στοιχείων όπως δηµιουργία παγκάκιων µετατρέποντας τα πέτρινα παρτέρια στα οποία υπήρχαν οι φοίνικες
σε µίνι καθιστικά και τοποθέτηση κιγκλιδωµάτων για την ασφάλεια των επισκεπτών σε διάφορα σηµεία της
πλατείας που υπάρχει µεγάλη υψοµετρική διαφορά από τους περιµετρικούς δρόµους..
Ειδικότερα προβλέπεται η εκτέλεση των ακόλουθων εργασιών :
1. Τοµές σκυροδεµάτων µε αρµοκόφτη.
2. Καθαιρέσεις σκυροδεµάτων και κατασκευή παρτεριών.
3. Καθαιρέσεις λιθοδοµών, αρµολόγηµα και τοποθέτηση πλακών επιστέγασης από πέτρα στα πέτρινα
πεζούλια για τη δηµιουργία καθιστικών.
4. Εκσκαφή θεµελίων.
5. Τσιµεντόστρωση µε σκυρόδεµα C 12/15.
6. Πλακόστρωση µε πλάκες Καρύστου ακανόνιστες ή ορθογωνισµένες στα πρώην παρτέρια των
φοινίκων.
7. Τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωµάτων από σιδηροσωλήνες.
8. Χρωµατισµοί κιγκλιδωµάτων.
9. Προµήθεια και φύτευση έξι (6) πλατανόφυλλων µουριών άκαρπων και ενός φίκου Ροδίτικου.
10. Το χώµα των εκσκαφών θα χρησιµοποιηθεί για επίχωση στα παρτέρια.
Για την εκτέλεση του έργου υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση στον Κ.Α. 30-7322.0010 του προϋπολογισµού
οικ. έτους 2018.
Η χρηµατοδότηση προέρχεται από πιστώσεις ΣΑΤΑ.
Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών από τους επιβλέποντες µηχανικούς
επί τόπου του έργου και σύµφωνα µε την µελέτη, και τα σχέδια.
Το έργο προβλέπεται να εκτελεστεί σε ενενήντα (90) ηµερολογιακές ηµέρες και διέπεται από τις διατάξεις του
Ν.4412/2016.

Βλαχιώτη 17 / 5 /2018
Ο Συντάξας

Τζαµουρής Γεώργιος
Αρχιτέκτων Μηχανικός µε Α΄ β.

ΕΛΕΧΘΗΚΕ
Βλαχιώτη 17 / 5 /2018
Ο Αν. προϊστάµενος Τεχνικών
Υπηρεσιών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Βλαχιώτη 17 / 5 /2018
Ο Αν. Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης
Περιβάλλοντος, Υπ. ∆όµησης &
Τεχνικών Υπηρεσιών

Τζαµουρής Γεώργιος
Αρχιτέκτων Μηχανικός µε Α΄ β.
Παναγιώτης ∆ερτιλής
Μηχ/γος Μηχανικός µε Α΄β.

