
   

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΗ ΥΩΡΟΤ ΚΑΛΟ 

ΠΗΓΑΓΙ ΣΗΝ ΑΩΠΙΑ 

ΝΟΜΟ ΒΟΙΩΣΙΑ   

ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ   

Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ.ΜΔΛ 19/2020 

ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΠΡΟΤΠ.: 24.982,08 € 

 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

Η παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ δηακφξθσζε ελφο δεκνηηθνχ ρψξνπ εθηφο ηνπ νηθηζκνχ 

Αζσπίαο ηεο ΓΔ Σαλάγξαο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. 

θνπφο ηεο κειέηεο είλαη ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ πνπ ζα αλαδείμεη θαη ζα δηαζψζεη ην 

παιαηφ δεκνηηθφ πεγάδη απφ ην νπνίν αληινχζαλ νη θάηνηθνη ηνπ νηθηζκνχ πφζηκν λεξφ γηα 

ηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο ηνπο. Δπίζεο ε αλάπιαζε ζηνρεχζεη λα δψζεη ζηνλ νηθηζκφ θαη 

ζηνπο θαηνίθνπο ρψξν θαηάιιειν γηα ζεκείν ζπλάληεζεο, πεξηπάηνπ θαη μεθνχξαζεο. 

Η κειέηε έρεη πξνυπνινγηζκφ 20.146,84€ (24.982,08€ κε ΦΠΑ 24%). 

 

ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 

Ο ρψξνο θαηά ηελ παξνχζα θάζε είλαη αδηακφξθσηνο θαη ην πεγάδη θαζψο θαη νη ηξείο 

ιίζηλεο ιεθάλεο είλαη ζακκέλεο ζην έδαθνο. 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΩΝ ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ  

Οη επεκβάζεηο πνπ πξνβιέπεηαη λα γίλνπλ κε ην ελ ιφγσ έξγν είλαη νηθνδνκηθέο  

ηηο εξγαζίεο απηέο πεξηιακβάλνληαη νη εξγαζίεο ρσκαηνπξγηθψλ φπσο γεληθψλ 

εθζθαθψλ, επίρσζεο, ζθπξνδέηεζε δαπέδνπ θαη επίζηξσζή ηνπ κε ρνλδξφπιαθεο, 

θαηαζθεπή ηνηρίσλ επελδπκέλσλ κε πέηξα θαη αλάδεημε ηνπ πεγαδηνχ κε αθαίξεζε απφ ην 

ρψκα ησλ παιαηψλ ιίζσλ, θαηαζθεπή βάζεο, επέλδπζε απηήο θαη ηνπνζέηεζε ζε απηή ησλ 

παιαηψλ ιίζσλ.  

Αλαιπηηθά, νη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ είλαη νη εμήο: 

 Αξρηθά ζα γίλνπλ γεληθέο εθζθαθέο γηα ηνλ θαζαξηζκφ θαη ηελ ηζνπέδσζε ηνπ 

ρψξνπ πξνθεηκέλνπ ην έδαθνο λα θηάζεη ζηελ επηζπκεηή ζηάζκε. 

 Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ρψξνπ ζα γίλεη επίρσζε κε ζηξψζεηο ππφβαζεο κεηαβιεηνχ 

πάρνπο απφ ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ θαη βάζεο 0,10κ. 

 Θα θαηαζθεπαζηεί ρακειφ ηνηρίν λφηηα θαη δπηηθά ηνπ ρψξνπ απφ νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25 ζην νπνίν ζα γίλεη επέλδπζε κε πέηξα. 

 Θα θαηαζθεπαζηεί δάπεδν πέξημ ηνπ πεγαδηνχ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα πάρνπο 

πεξίπνπ 12εθ. ην νπνίν ζα επελδπζεί κε αθαλφληζηεο ρνλδξφπιαθεο. 



 Απφ ην παιαηφ πεγάδη ζα αθαηξεζνχλ νη παιαηνί ιίζνη θαη ζηελ πθηζηάκελε νπή ζα 

θαηαζθεπαζηεί πεξηκεηξηθά ηνίρνο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ην νπνίν ζα επελδπζεί κε 

πέηξα θαη ζην ηειείσκα ηνπ ζα επαλαηνπνζεηεζνχλ νη παιαηνί ιίζνη ηνπ πεγαδηνχ. 

 Οη ιίζηλεο ιεθάλεο ζα αθαηξεζνχλ απφ ην ρψκα ζην νπνίν είλαη ζακκέλεο θαη ζα 

ηνπνζεηεζνχλ πάλσ ζε ρακειέο βάζεηο απφ εκθαλέο ζθπξφδεκα ζηνλ γχξν ρψξν πεξίπνπ 

ζηελ αξρηθή ηνπο ζέζε. 

χκθσλα κε ην Παξάξηεκα ΙΙΙ ηνπ Καλνληζκνχ 2195/2002 (ΔΚ) ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ, νη αλσηέξσ εξγαζίεο εληάζζνληαη ζηνπο θσδηθνχο: 

CPV ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

45233250-6        Δξγαζίεο επίζηξσζεο εθηφο απφ νδνζηξψζεηο 

 

Ο ηφπνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ (γεσγξαθηθή πεξηνρή) είλαη ν νηθηζκφο Αζσπίαο ηεο 

Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Σαλάγξαο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. 

Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ εξγαζηψλ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 20.146,84€ (24.982,08€ 

κε ΦΠΑ 24%). 

Σν έξγν πξνηείλεηαη λα εθηειεζηεί με ζυνοπηικό διαγωνιζμό ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ 

ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ Α 147/08-08-2016) «Γεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη 

ππεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», θαζψο θαη φιεο ηηο 

ηζρχνπζεο πεξί έξγσλ δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ 

απηνχ. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί ζχκθσλα 

κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 95 παξ.2.(α) ηνπ Ν.4412/2016 κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, κε επηκέξνπο πνζνζηά 

έθπησζεο γηα θάζε νκάδα νκνεηδψλ εξγαζηψλ ηνπ ηηκνινγίνπ θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.  

 

  ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 

  ρεκαηάξη     06-11-2020 

 

  Καξακνπδά Γέζπνηλα 

  Αξρηηέθησλ  Μεραληθφο 
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