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10/16
CPV : 45112711 - 2

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Σκοπός της μελέτης είναι η ανακατασκευή και η αναβάθμιση της υπάρχουσας παιδικής
χαράς στην κεντρική πλατεία του οικισμού Δηλεσίου εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού
χώρου της περιοχής Δηλεσίου επί απαλλοτριωμένου οικοπέδου από το ΥΠΠΟ σε έκταση των
771,68 τ.μ. , σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές όπως αυτές έχουν οριστεί με
την 28492/11-05-09 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 931/18-05-09) & με την 27934/25-07-14
(ΦΕΚ2029/25-7-2014) νέα Υ.Α. , καθώς και τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας ΕΝ1176:2008
και ΕΝ1177:2008.
Πιο συγκεκριμένα η ανακατασκευή της υφιστάμενης παιδικής χαράς στην κεντρική
πλατεία Δηλεσίου θα περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες :


απομάκρυνση της μεταλλικής περίφραξης και των παλαιών οργάνων της παιδικής
χαράς



κατασκευή νεας μεταλλικής

περίφραξης

περιμετρικά του χώρου ,σχεδίου της

Υπηρεσίας.


τοποθέτηση πρόχυτων κρασπέδων κήπου για την οριοθέτηση των χώρων πρασίνων ,
των διαδρόμων με κυβόλιθους ,των επιφανειών επίστρωσης με ελαστικό δάπεδο .



επίστρωση επιφανειών με κυβόλιθους



επίστρωση επιφανειών με σταθεροποιημένο κεραμικό δάπεδο



κατασκευή νέας βρύσης συμπεριλαμβανόμενου της εργασίας σύνδεσης με την
ύδρευση και την αποχέτευση



εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου , εργασίες πρασίνου και τοποθέτηση δέντρων και
θάμνων



εγκατάσταση νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού



Επίστρωση επιφανειών εντός παιδικής χαράς με ελαστικό δάπεδο ασφαλείας για την
τοποθέτηση των οργάνων .

Για την τοποθέτηση του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας και των κυβολίθων

, θα γίνει

επίστρωση βάσης σκυροδέματος C12/15 με τοποθέτηση δομικού πλέγματος Τ131 .
Σημειώνεται ότι, τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα τυχαίνουν της απολύτου εγκρίσεως της
επιβλέπουσας υπηρεσίας.
Σε ότι αφορά την απορροή των ομβρίων υδάτων εντός της δημοτικής έκτασης
Α,Β,Γ,....,Α), θα επιτυγχάνεται με διήθηση στο φυσικό έδαφος και ότι απομένει θα συλλέγεται
επιφανειακά και θα καταλήγει σε σχάρες στον γειτονικό δρόμο κυκλοφορίας .
Το σχετικό κόστος του έργου ανέρχεται στο ποσό των 129.395,26€ θα καλυφθεί από
ιδίους πόρους του Δήμου Τανάγρας και συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του έτους
2017 στον KA.02.30.7322.29.

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α
147/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
οδηγίες 2014/04/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», καθώς και όλες τις ισχύουσες περί έργων διατάξεις και
τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου μας.
Με την υπ. αριθμ ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466 απόφαση (ΦΕΚ 1746Β’/ 19.5.2017) του
Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, επικαιροποιήθηκε ο ''Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων ΄΄, επιφέροντας αλλαγή στους γενικούς όρους τιμολογίου και σε τμήμα των χρησιμοποιούμενων άρθρων εργασιών της μελέτης
μας .
Με την επικαιροποιηση της μελέτης δεν υπεισέρχεται καμμία αλλαγή στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου . Ο προυπολογισμός του έργου παραμένει στο ποσό των
129.395,26€ με Φ.Π.Α 24%.
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