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ΣΑΤΑ

30.800,00  €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α.   ΓΕΝΙΚΑ

Ο  Δήμος  Βόρειας  Κυνουρίας  εξασφάλισε  πίστωση  30.800,00 Ευρώ από 

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

Βερβένων. 

Β.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Πρόκειται  για  εργασίες  ανάπλασης  κοινόχρηστου  χώρου  και  συγκεκριμένα 

τμήματος  του κεντρικού δρόμου εντός οικισμού της Τ.Κ.  Βερβένων του Δήμου 

Βόρειας Κυνουρίας.

α.  ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΗ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ

Ο κοινόχρηστος χώρος στον οποίο θα γίνει ανάπλαση είναι τμήμα του κεντρικού 

δρόμου εντός του οικισμού, ο οποίος ξεκινά από τη θέση «Καμάρα» και καταλήγει 

στη θέση «Μεγάλη Βρύση». Συγκεκριμένα πρόκειται για την συνέχιση παλαιότερου 

έργου  πλακόστρωσης,  η  οποία  έγινε  με  χονδρόπλακες  ακανόνιστες  τοπικής 

προέλευσης,  τύπου  "Καστάνιτσας",  με  αρχή  τον  μανδρότοιχο  του  παλαιού 

Δημοτικού Σχολείου και το τέλος την ιδιοκτησία κληρονόμων Γκαύρου.

Με την παρούσα θα γίνει ανάπλαση στο τμήμα του δρόμου που φαίνεται στο 

συνημμένο  Τοπογραφικό  Διάγραμμα  υπό  στοιχεία  (81.35.36.39.....26`.27`.28`. 

18.19.....55.32.33.81), έχει συνολικό μήκος 152,90 m, πλάτος που κυμαίνεται από 

2,80 m έως 8,28 m και συνολική Επιφάνεια 750,77  m2. 

Το τμήμα αυτό του δρόμου είναι τσιμεντοστρωμένο και η διαμόρφωση του έχει 

γίνει  πριν  τη  δημιουργία  του  Δήμου Βόρειας  Κυνουρίας,  από  την  τ.  Κοινότητα 

Βερβένων.  Η  επιφάνεια  του  οδοστρώματος  παρουσιάζει  σε  μεγάλο  μέρος  της 

έκτασης  του  ρηγματώσεις  και  αποσάθρωση  του  σκυροδέματος  λόγω  παγετού, 
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καθώς και αρκετές τομές για διέλευση δικτύων και συνδέσεων στις οποίες δεν έχει 

γίνει σωστή αποκατάσταση.  

β.  ΠΡΌΤΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η πρόταση για την ανάπλαση του κοινόχρηστου χώρου (δρόμου) έχει σαν στόχο 

την αναβάθμιση του, από λειτουργική αλλά και αισθητική άποψη.  

Η  διαμόρφωση  του  οδοστρώματος  γίνεται  με  επίστρωση  με  λίθινες  ντόπιες 

χονδρόπλακες  ακανόνιστης  μορφής  τοπικής  προέλευσης  με  αντιολισθηρή 

επιφάνεια, πάχους 5 cm, ακολουθώντας την υφιστάμενη κλίση του δρόμου. 

Επισημαίνεται ότι θα δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την αποφυγή εισροής ομβρίων 

σε όμορες ιδιοκτησίες. Όπου απαιτείται και κρίνεται απαραίτητο, θα γίνει καθαίρεση 

του άοπλου σκυροδέματος εντός του οδοστρώματος (βλ. Διάγραμμα εκσκαφών - 

καθαιρέσεων), απομάκρυνση των υλικών, κατασκευή νέας βάσης από σκυρόδεμα 

ελαφρά οπλισμένο με δομικό πλέγμα, και πάνω σε αυτήν γίνεται η επίστρωση έτσι 

ώστε η τελική υψομετρική  διαμόρφωση του δρόμου μετά την πλακόστρωση να 

παραμείνει η ίδια.

Η προτεινόμενη  πρόταση  ανάπλασης  της  πλατείας,  αναβαθμίζει  την  ποιότητα 

ζωής του οικισμού συνολικά και εντάσσεται αρμονικά στο δομημένο περιβάλλον 

του οικισμού διασφαλίζοντας τον χαρακτήρα και την φυσιογνωμία του. 

Για τον σκοπό αυτό θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εργασίες : 

●   Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων 

κλπ χώρων

●   Καθαίρεση  μεμονωμένων  στοιχείων  κατασκευών  από  άοπλο  σκυρόδεμα.  Με 

χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού

●    Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

●   Προμήθεια,  μεταφορά  επιτόπου,  διάστρωση  και  συμπύκνωση  σκυροδέματος 

χωρίς χρήση αντλίας . Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

●    Δομικά πλέγματα B500C (S500s)

●   Επιστρώσεις  με  λίθινες  ντόπιες  χονδρόπλακες  ακανόνιστης  μορφής  τοπικής 

προέλευσης με αντιολισθηρή επιφάνεια μέσου πάχους 5 εκ.

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
2



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,  10/01/2019

Ο Συντάξας

Θεωρήθηκε

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

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