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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α.   ΓΕΝΙΚΑ

Ο  Δήμος  Βόρειας  Κυνουρίας  εξασφάλισε  πίστωση  49.000,00 Ευρώ από 

πιστώσεις  ΣΑΤΑ,  με  σκοπό  τις  Αναπλάσεις  Κοινοχρήστων  Χώρων  στην  Τ.Κ. 

Μελιγούς. 

Β.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Πρόκειται για εργασίες ανάπλασης κοινόχρηστου χώρου (ανώνυμης Πλατείας) 

στα  Νοτιο-Δυτικά  του προϋφιστάμενου του έτους  1923 οικισμού  της  Μελιγούς, 

στην Τ.Κ. Μελιγούς του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. 

1.  ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΗ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ

Η  Πλατεία  καταλαμβάνει  επιφάνεια  705,15  m2,  και  συνίσταται  στην 

διαμόρφωση ενός ενιαίου οριζόντιου τσιμεντοστρωμένου επιπέδου εμβαδού 535,67 

m2. Στις τέσσερις γωνίες της υπάρχουν αντίστοιχοι  χώροι  πρασίνου (παρτέρια) 

στα οποία φύονται οχτώ (8) δέντρα συνολικά, καθώς επίσης και άλλα μικρότερα 

ποώδη φυτά. Στο μέσο περίπου της πλευράς του κάθε ενός παρτεριού, προς τον 

ενιαίο  χώρο  της  πλατείας  υπάρχουν  τέσσερις  (4)  μεταλλικοί  στύλοι  με  δίφωτα 

φωτιστικά, ενώ στο κέντρο περίπου της πλατείας  υπάρχει  ένας (1) μεταλλικός 

στύλος με τρίφωτο φωτιστικό. Τα παρτέρια έχουν επιφανειακό σύστημα άρδευσης.

Στον ενιαίο χώρο της πλατείας υπάρχουν περιμετρικά έξι (6) μικρά παρτέρια 

πρασίνου και επίσης περιμετρικά υπάρχουν τέσσερα (4) ξύλινα παγκάκια.  
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Οι δρόμοι που περιβάλλουν το επίπεδο της πλατείας βρίσκονται σε χαμηλότερη 

στάθμη από αυτήν, συγκεκριμένα  0,15 m στην Δυτική πλευρά, και  0,43∼1,05 m 

στην Ανατολική πλευρά.

Η πρόσβαση στο επίπεδο της πλατείας στη Βόρεια και Δυτική πλευρά γίνεται 

κατευθείαν από τον αντίστοιχο δρόμο λόγω μικρής υψομετρικής διαφοράς. 

Η πρόσβαση στο επίπεδο της πλατείας στη Νότια και  Ανατολική πλευρά και 

περίπου  στο  μέσο  τους,  με  κλίμακες  πλάτους  3,30  m,  αποτελούμενες  από  4 

σκαλοπάτια.  

Στο  μέσο  της  Βόρειας  πλευράς  υπάρχει  φρεάτιο  άρδευσης  με  μεταλλικό 

κάλυμμα, και στην Β.Α. πλευρά εντός του παρτεριού είναι τοποθετημένο pilar και 

σιδερένιος ιστός της Δ.Ε.Η.  

Ο ενιαίος τσιμεντοστρωμένος χώρος της πλατείας έχει μια κλίση περίπου 1,20% 

από τη Δυτική προς την Ανατολική πλευρά. Η επιφάνεια του τσιμέντου κυρίως στη 

Δυτική πλευρά εμφανίζει ρηγματώσεις. Επίσης υπάρχουν φθορές στα περιμετρικά 

τοιχεία από σκυρόδεμα.

2.  ΠΡΌΤΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ

Η  θέση  και  ο  χαρακτήρας  της  πλατείας,  το  μέγεθος  και  τα  γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά της, επιβάλλουν μια μορφή ήπιας διαμόρφωσης του χώρου.  Οι 

λιτές όψεις του περιγράμματος της πλατείας και των γύρω κτιρίων επιβάλει  την 

χρήση  απλών  μορφών  και  σχημάτων  των  υλικών  που  θα  χρησιμοποιηθούν, 

διασφαλίζοντας  την  φυσιογνωμία  της,  σαν  πλατεία  γειτονιάς,  την  διέλευση  και 

στάση κατοίκων και επισκεπτών.

 Για την πιο ομαλή, άμεση και ανεμπόδιστη  πρόσβαση στον χώρο από τους 

περιμετρικούς δρόμους, και ειδικότερα από τη Βόρεια πλευρά που οδηγεί στο χώρο 

από το  κέντρο του οικισμού,  γίνεται  παραχώρηση τμήματος (λωρίδας) πλάτους 

1,25  m, παράλληλα προς το υφιστάμενο όριο της πλατείας και έως τη θέση του 

υφιστάμενου φρεατίου άρδευσης, ώστε να γίνει διαπλάτυνση του δρόμου και πιο 

άνετη  η  στροφή  του  στη  Β.Δ.  γωνία  της  πλατείας.  Ο  χώρος  όπου  γίνεται  η 

διαπλάτυνση  τσιμεντοστρώνεται  (όπως  είναι  και  ο  δρόμος).  Για  τον  λόγο  αυτό 

γίνεται μεταφορά των στοιχείων της ΔΕΗ (pilar και σιδερένιος ιστός). 

Παραμένει  η είσοδος της πλατείας στην Βόρεια  πλευρά, έχοντας υψομετρική 

διαφορά με τον δρόμο όσο ένα σκαλοπάτι,  και πλάτος όσο το υφιστάμενο φρεάτιο 

άρδευσης.  Αντικαθίσταται  το κάλυμμα του φρεατίου με νέο μεταλλικό κάλυμμα 

αρχιτεκτονικού τελειώματος, το οποίο μπορεί να επενδυθεί με δάπεδο από πλάκες 

Καρύστου  όπως  ο  κύριος  χώρος  της  πλατείας,  συνδυάζοντας  τέλεια  με  τα 

αρχιτεκτονικά στοιχεία του περιβάλλοντα χώρου, ώστε μετά την τοποθέτησή του 

να μοιάζει αόρατο.
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Για την ασφάλεια των επισκεπτών της πλατείας και κυρίως των μικρών παιδιών, 

καταργούνται  οι  υφιστάμενες  κλίμακες  εισόδου  της  στην  Νότια  και  Ανατολική 

πλευρά,  διασφαλίζοντας  έτσι  την  αποφυγή  ατυχήματος  εξερχομένων  από  την 

πλατεία στο δρόμο από διερχόμενα οχήματα.

Γίνεται εναρμόνιση της γεωμετρίας της πλατείας συνολικά αλλά και των χώρων 

πρασίνου στις γωνίες της, μετά την παραχώρηση της λωρίδας της Βόρειας πλευράς 

και την υποχώρηση του χώρου της πλατείας προς τα μέσα στη Δυτική και την Νότια 

πλευρά, για την κατασκευή πεζοδρομίου συνολικού πλάτους 1,65 m,  πεζοδρόμιο 

πλάτους 1,50 m που διαστρώνεται με πλάκες πεζοδρομίου και πρόχυτο κράσπεδο 

από σκυρόδεμα πλάτους 15cm ).

Για  την  δημιουργία  πιο  άνετων  στροφών  στους  περιμετρικούς  δρόμους  της 

πλατείας και  την ασφαλέστερη κυκλοφορία των πεζών,  γίνεται  εξομάλυνση των 

τριών γωνιών (Β.Δ., Ν.Δ. και Ν.Α.) με τη μορφή κυκλικών τόξων. 

Στο Βόρειο τμήμα της Δυτικής πλευράς δημιουργείται ράμπα εισόδου για άτομα 

A.M.E.A. με δάπεδο από αντιολισθηρά πλακίδια Α.Μ.Ε.Α.

 Στη Νότια πλευρά μετά την κατάργηση της κλίμακας εισόδου, δημιουργείται 

ένας ενιαίος χώρος πρασίνου. 

Οι τρεις (3) χώροι πρασίνου που δημιουργούνται οριοθετούνται από το χώρο 

της πλατείας και τους γύρω δρόμους με πέτρινο στηθαίο από ντόπιες πέτρες ύψους 

και πάχους 40  cm, με στέψη από ορθογωνισμένες πλάκες. Γίνεται εκσκαφή και 

εκρίζωση των οχτώ (8)  μεγάλων υφιστάμενων δέντρων,  προμήθεια  κηπευτικού 

χώματος  και  φύτευση  πέντε  (5)  νέων  δένδρων,  κατηγορίας  Δ4.  Προτείνεται 

αυστραλιανός φίκος.

Επίσης τοποθετείται νέο δίκτυο άρδευσης με προγραμματιστή μπαταρίας.

Στο υφιστάμενο περιμετρικό τοιχείο από σκυρόδεμα της Ανατολικής πλευράς, 

γίνεται επένδυση πάχους 20 cm με πέτρες ντόπιας προέλευσης.

Στην Ανατολική πλευρά λόγω της υψομετρικής διαφοράς με τον δρόμο (43  ∼ 

105 cm), κατασκευάζεται πέτρινο στηθαίο από ντόπιες πέτρες, ύψους και πάχους 

40 cm, με στέψη από ορθογωνισμένες πλάκες. 

Στα σημεία  όπου παρατηρούνται   ρηγματώσεις  και  φθορές του υφιστάμενου 

δαπέδου από σκυρόδεμα και συγκεκριμένα σε μια λωρίδα της Δυτικής πλευράς, στη 

Ν.Δ. πλευρά και στις λωρίδες ανάμεσα στα υφιστάμενα παρτέρια της Βόρειας και 

Νότιας  πλευράς,  καθαιρείται  το  υφιστάμενο  σκυρόδεμα  και  κατασκευάζεται  νέο 

δάπεδο πάχους 15 cm, από σκυρόδεμα κατηγορίας  C12/15, οπλισμένο με δομικά 

πλέγματα B500C (S500s).
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Ο κύριος χώρος της πλατείας έχει επιφάνεια 461,32  m2, και διαστρώνεται με 

χονδρόπλακες  ακανόνιστες  τύπου  καρύστου  πάχους  5  cm με  υπόβαση 

τσιμεντοκονίαμα πάχους 2 cm.

Ο κύριος χώρος της πλατείας παρουσιάζει μία κλίση από τη Δυτική προς την 

Ανατολική πλευρά της τάξης του 1,25%. Η κλίση αυτή κρίνεται ικανοποιητική για 

την  απορροή  των  ομβρίων,  για  την  οποία  τοποθετούνται  δέκα  (10) 

προκατασκευασμένα κανάλια απορροής από ινοπλισμένο σκυρόδεμα με μεταλλική 

εσχάρα διαστάσεων 31x100 cm, κατά μήκος της Ανατολικής πλευράς με απόσταση 

μεταξύ  τους  1,40  m.  Η  απορροή  γίνεται  μέσω  σωλήνα  αποχέτευσης  PVC-U 

διατομής F125. 

Μετά  τη ράμπα εισόδου κατασκευάζεται  λωρίδα  όδευσης,  στάσεων,  αλλαγής 

πορείας  και  διαβάσεων  για  άτομα  A.M.E.A.  που  κατευθύνεται  στα  δύο  ξύλινα 

καθιστικά (παγκάκια)  της  Βόρειας  πλευράς  και  στο  Βόρειο  καθιστικό της 

Ανατολικής πλευράς.

Τοποθετούνται  δύο  (2)  νέα  καθιστικά  με  διπλή  πλάτη  από  ευθύγραμμους 

χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ξυλείας (παγκάκια), και επισκευάζονται τα 

τέσσερα (4) υφιστάμενα. 

Τοποθετούνται δύο (2) επιστήλιοι μονοί κάδοι απορριμμάτων.

Όσον  αφορά  το  δίκτυο  ηλεκτροφωτισμού,  λόγω  περιορισμένης 

χρηματοδότησης,  δεν  θα  πραγματοποιηθούν  σημαντικές  τροποποιήσεις,  παρά 

μόνος  εργασίες  συντήρησης  για  λόγους  ασφαλείας.  Συγκεκριμένα,  θα 

πραγματοποιηθεί  συντήρηση  των  υφιστάμενων  ιστών  φωτισμού  (βαφή)  και  θα 

αντικατασταθούν μόνο οι καλωδιώσεις και ο κεντρικός ηλεκτρικός πίνακας (Pillar) 

για λόγους ασφαλείας. Όπως αποδεικνύεται από την επισυναπτόμενη φωτοτεχνική 

μελέτη, το υφιστάμενο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού πληροί τις απαιτήσεις φωτισμού 

που  καθορίζονται  από   την  ισχύουσα  Ελληνική  αλλά  και  Ευρωπαϊκή  και 

συγκεκριμένα:

1. την Υπουργική Απόφαση με αριθμό Δ13/β/οικ.16522 (ΦΕΚ Β΄1792/3.12.2004) 
με  θέμα  «Φωτομετρικά  στοιχεία  και  Τεχνικές  Προδιαγραφές  Οδικού 
ηλεκτροφωτισμού», 

2. την  Εγκύκλιο  1/03.03.2005  της  ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ  με  θέμα  «Κοινοποίηση 
Υπουργικής Απόφασης για  φωτομετρικά στοιχεία  και  Τεχνικές  προδιαγραφές 
οδικού ηλεκτροφωτισμού», έγινε με βάση τα ακόλουθα πρότυπα:

3. το πρότυπο EN 13201:2015 

Οι  εργασίες  που πρόκειται  να γίνουν  διακρίνονται  σε  πέντε  κύριες  ομάδες και 
αναλυτικότερα περιλαμβάνουν  τα  εξής : 

ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

• Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες. 
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• Καθαίρεση  στοιχείων  κατασκευών  από  άοπλο  σκυρόδεμα.  Με χρήση συνήθους 

κρουστικού εξοπλισμού.  

• Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστώματος) τοιχείων

• Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα. Για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 

0,25 m

• Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων

• Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

• Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας.

ΟΜΑΔΑ Β : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ κλπ

• Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με 

χρήση  αντλίας  ή  πυργογερανού.  Για  κατασκευές  από  σκυρόδεμα  κατηγορίας 

C16/20

• Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

• Δομικά πλέγματα B500C (S500s)

ΟΜΑΔΑ Γ : ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ, ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

• Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400  kg τσιμέντου. Μιάς ορατής 

όψεως

• Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400  kg τσιμέντου. Δύο ορατών 

όψεων

ΟΜΑΔΑ Δ: ΗΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

• Ανακαίνιση βαφής χαλυβδίνων ιστών φωτισμού επί τόπου του έργου.Ανακαίνιση 

βαφής ιστού ύψους μέχρι 3,5m, στην θέση που βρίσκεται

• Ανακαίνιση βαφής χαλυβδίνων ιστών φωτισμού επί τόπου του έργου.Ανακαίνιση 

βαφής ιστού ύψους μέχρι 12 m, στην θέση που βρίσκεται

• Εξαγωγή  και  επανατοποθέτηση  ιστών  φωτισμού  με  τη  χρήση  καταλλήλων 

αυτοεκτονούμενων αγκυρίων έδρασης

• Πίλλαρ οδοφωτισμού πλήρες, με τη σκυροδετημένη βάση και το σιδηροσωλήνα 

σύνδεσης ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με τη μελέτη και τα σχέδια

• Φωτιστικό  σώμα  δρόμου,  στεγανό  IP65,  κατάλληλο  για  λαμτήρες  Ε25  μικτού 

φωτισμού  και  LED,  κατάλληλο  για  τοποθέτηση στους  υφιστάμενους  βραχίονες 

φωτισμού

• Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοι, διατομής 25mm2

• Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από 

μανδύα PVC, διατομής 2x2,0 mm2
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• Χάλκινη πλάκα γείωσης 500x500x5 mm

• Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm

• Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 63 mm

ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

• Επιστρώσεις με πλάκες Καρύστου ακανόνιστες

• Επιστρώσεις με πλάκες Καρύστου ορθογωνισμένες

• Κατασκευή λωρίδων όδευσης, στάσεων αλλαγής πορείας και διαβάσεων για άτομα 

ΑΜΕΑ, οιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου

• Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π

• Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα

• Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου χωρικού τύπου

ΟΜΑΔΑ Z: ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

• Προμήθεια,  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου  και  εργασία  πλήρους  τοποθέτηση 

προκατασκευασμένων  σκυρόδετων  καναλιών  απορροής  ομβρίων,  μετά  της 

κατάλληλης χαλύβδινης γαλβανισμένης εσχάρας τους, καθαρού πλάτους 21cm και 

καθαρού βάθους ροής 21cm. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες για την 

πλήρη τοποθέτηση  καθώς και όλα τα απαραίτητα υλικά, μικροϋλικά, εξαρτήματα 

και  ότι  άλλο  απαιτείται  για  την  πλήρη,  σωστή  και  έντεχνη  τοποθέτησή  τους 

σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τα σχέδια της μελέτης και την παράδοσή 

τους σε ετοιμότητα λειτουργίας.

• Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm

• Ειδικά τεμάχια σωλήνων PVC-U. Γωνία ονομαστικής διαμέτρου 125 mm

• Μεταλλικό κάλυμμα φρεατίου άρδευσης με σκελετό στήριξης πλακών επίστρωσης

• Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m

• Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων  0,50 x 0,50 x 0,50 m

• Δένδρα κατηγορίας Δ4

• Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt

• Προμήθεια κηπευτικού χώματος

• Κάδοι απορριμμάτων. Επιστήλιος μονός κάδος

• Καθιστικά  με  διπλή  πλάτη  από  ευθύγραμμους  χαλυβδοσωλήνες  και  δοκίδες 

φυσικής ξυλείας

• Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών 

ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

• Χρωματισμοί σωληνώσεων. Διαμέτρου από 1 1/4 έως 2".

• Κατασκεύη δικτύου άρδευσης σύμφωνα με τη μελέτη και τα σχέδια.
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Γ.  ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ-ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Το έργο  χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ και θα εκτελεστεί από το Δήμο 

Βόρειας Κυνουρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Το  όριο  πληρωμών  και  η  δαπάνη  των  εργασιών  ανέρχεται  στο  ποσό  του 

συμφωνητικού που θα προκύψει από την δημοπρασία του έργου απαγορευμένης 

κάθε υπέρβασης του ποσού αυτού χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Υπηρεσίας.

Δ.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οι  αφανείς  εργασίες  θα  εκτελούνται  υποχρεωτικά  μόνο  κατά  τις  εργάσιμες 

ημέρες και ώρες της εβδομάδος που λειτουργούν οι Δημόσιες Υπηρεσίες.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με έξοδα και φροντίδα του, να μεριμνά για την 

εργοταξιακή σήμανση και την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων 

καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και καθίσταται υπεύθυνος για κάθε 

ατύχημα ή ζημία, που ήθελε συμβεί σε οποιονδήποτε τρίτο ή στο προσωπικό που 

απασχολεί όπως προκύπτει από το σχετικό άρθρο της Ε.Σ.Υ.

Ισχύουν οι όροι της Τεχνικής και της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, που 

περιλαμβάνονται στα τεύχη της μελέτης.

Άστρος,  05/07/2018 Θεωρήθηκε

Οι Συντάξαντες

Ο Προϊστάμενος 

της Διεύθυνσης

Γιώργος  Παπούλιας Δημήτρης Κούσουλας Δημήτρης Κούσουλας
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός 

Π.Ε.

Μηχανολόγος Μηχανικός 

Π.Ε.
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