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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παξνύζα κειέηε πεξηιακβάλεη εξγαζίεο αλάπιαζεο θνηλνρξήζηωλ ρώξωλ ηνπ
Δήκνπ Δνμάηνπ. Εηδηθόηεξα ζην θπζηθό αληηθείκελν ηεο παξνύζαο κειέηεο πεξηιακβάλνληαη :
Δ.Κ Δοξάτος
α)Αλάπιαζε ηνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ ηνπ Ο.Σ.116 ( ‘’Πεπθάθηα΄΄) ηεο Δ.Κ.Δνμάηνπ
ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη:
-Η θαηαζθεπή πεξίθξαμεο κε πιαζηηθνπνηεκέλν ζπξκαηόπιεγκα θαη ε θαηαζθεπή
δύν ζηδεξώλ ζπξώλ
-Η επηζθεπή-ζπληήξεζε ηνπ πθηζηάκελνπ γεπέδνπ βόιεϊ θαη ηεο ππάξρνπζαο βξύζεο
-Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ηξαπεδνπάγθωλ θαη θάδωλ απνξξηκκάηωλ
β)Αλάπιαζε ηνπ αύιεηνπ ρώξνπ ηνπ Δεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο Δνμάηνπ (Ο.Σ.90). Οη
εξγαζίεο ηεο αλάπιαζεο πεξηιακβάλνπλ:
-Σελ αλαθαηαζθεπή ηνπ θεληξηθνύ δηαδξόκνπ πξνο ην Δεκνηηθό Καηάζηεκα κε
καξκάξηλεο πιάθεο θαη βνηζαιόπιαθεο
-Σελ επηζθεπή ηεο καξκάξηλεο ζθάιαο ηνπ Δεκαξρείνπ
-Σελ ηνπνζέηεζε λέαο ζηδεξάο ζύξαο θαη ηελ νξζνκαξκάξωζε ηωλ θνιώλωλ απηήο
ζηνλ αύιεηνπ ρώξν ηνπ Δεκαξρείνπ
γ)Η αλάπιαζε ηεο πεξηνρήο ηωλ λεθξνηαθείωλ ηεο Δ.Κ.Δνμάηνπ, ζηελ νπνία
πεξηιακβάλεηαη ε ηνπνζέηεζε ζηδεξάο ζύξαο, ε θαηαζθεπή θνιώλωλ από νπιηζκέλν
ζθπξόδεκα θαη ε ηνπνζέηεζε πεξίθξαμεο από ζπξκαηόπιεγκα ζηελ δπηηθή πιεπξά ηωλ
λεθξνηαθείωλ.
Τ.Κ.Φτελιάρ
-Η θαηαζθεπή λέαο κεηαιιηθήο πεξίθξαμεο κε κία δίθπιιε θαη δύν κνλόθπιιεο
ζηδεξέληεο ζύξεο ζην Ο.Σ. 9 (αξ.νηθ.42) ηεο Σ.Κ.Φηειηάο.
Τ.Κ.Αγ.Παπασκεςήρ
Αλάπιαζε ηεο θνηλόρξεζηεο έθηαζεο ηνπ Ο.Σ.49. Οη εξγαζίεο αλάπιαζεο αθνξνύλ:
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-Σελ θαηαζθεπή παξηεξηώλ ζηηο πθηζηάκελεο επηθάλεηεο πξαζίλνπ κε δηαθνζκεηηθή
πιηλζνδνκή θαη ηελ πξνκήζεηα θεπεπηηθνύ ρώκαηνο
-Σνλ θαζαξηζκό ηεο πιαθνζηξωκέλεο επηθάλεηαο κε πδξνβνιή
-Σελ θαηαζθεπή εμωηεξηθήο βξύζεο
-Σελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κηθξώλ θάδωλ απνξξηκκάηωλ
Επηπιένλ ζηελ παξνύζα κειέηε πεξηιακβάλεηαη θαη ε επηζθεπή ηκήκαηνο ηεο
πεξίθξαμεο ηωλ λεθξνηαθείωλ ζπλνιηθνύ κήθνπο πεξίπνπ 15 κ.
Η ζπλνιηθή δαπάλε ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ηωλ 59.900,00 επξώ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.) θαη ρξεκαηνδνηείηαη από πηζηώζεηο ΑΣΑ 2016 θαη 2017
(Κ.Α. 35/7336.55).
Σν παξόλ έξγν δξα ζπκπιεξωκαηηθά κε ηηο πθηζηάκελεο ππνδνκέο θαη εμαζθαιίδεη
ηελ απηνηέιεηα, ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα θαη ηνλ νινθιεξωκέλν ραξαθηήξα ηωλ ππνδνκώλ.

πληάρζεθε

Θεωξήζεθε

Καιακπάθη 03.10.2017
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Η Πξνϊζηακέλε
Δηεύζπλζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ

Nηάπα Ειέλε

ωθξνληάδνπ Μαξία
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