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ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
CPV:

166.000,00 € (ΜΕ ΦΠΑ 24%)
45212130-6, 45212221-1

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :     96/2017 ΧΡΗΣΗ: 2017

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη   του έργου  αφορά  την ανάπλαση του οικοπέδου του δημοτικού σχολείου της

Τ.Κ.  Αγίου  Νικολάου του Δήμου  Καρπενησίου.  Ο προς ανάπλαση κοινόχρηστος  χώρος είναι

ιδιοκτησία του Δήμου Καρπενησίου και  βρίσκεται  εντός οικισμού Αγίου Νικολάου.  Στόχος της

ανάπλασης είναι η αναβάθμιση της περιοχής, η δημιουργία ενός τόπου ποικίλων δραστηριοτήτων

για διαφορετικές ηλικίες και η ανάδειξη του σχολείου ως κτίσμα. Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν θα

είναι  ήπιες και  θα χρησιμοποιηθούν υλικά που να είναι  αποδεκτά  από την  αρχιτεκτονική  της

περιοχής. 

Συνοπτικά, οι παρεμβάσεις που θα γίνουν θα είναι οι εξής:

 Δημιουργία πλακόστρωτων χώρων κίνησης πεζών σε όλη την έκταση του οικοπέδου.

 Κατασκευή μικρού αμφιθεάτρου.

 Πρόβλεψη  κατάλληλου  φωτισμού  για  την  ανάδειξη  του  χώρου  και  του  σχολείου  και

τοποθέτηση κατάλληλου εξοπλισμού (κάδοι απορριμμάτων, παγκάκια κλπ)

 Κατασκευή ράμπας Α.Μ.Ε.Α. για την είσοδο στο σχολείο. 

 Κατασκευή χώρου για αθλοπαιδίες από συνθετικό χλοοτάπητα. 

 Φύτευση που να χαρακτηρίζει και να αναδεικνύει το φυσικό πλούτο της περιοχής. 

Για την κατασκευή του χώρου αθλοπαιδιών ακολουθούνται τα παρακάτω στάδια εργασιών: 

 εκσκαφή-διαμόρφωση του χώρου του γηπέδου
 επίχωση με χονδρόκοκκο υλικό σε πάχος  0,20μ.
 επίχωση με υλικό της ΠΤΠ Ο-150 (βάση οδοστρωσίας) σε πάχος 0,10μ
 κατασκευή λείας βάσης από σκυρόδεμα C12/15 πάχους 0,12μ
 επίστρωση με συνθετικό χλοοτάπητα (περιλαμβανομένων των ειδικών διαγραμμίσεων)

και τοποθέτηση εστιών (περιλαμβανομένων των διχτυών)
 τοποθέτηση περίφραξης ασφαλείας περιμετρικά του γηπέδου(ύψους 4,00μ)
 ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες φωτισμού (ιστοί φωτισμού, προβολείς, πίλλαρ)
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Επίσης  στην  παρούσα  μελέτη  περιλαμβάνονται  και  οι  εργασίες  κατασκευής  νέου  τοιχείου
αντιστήριξης  στο  δυτικό  τμήμα  του  αυλείου  χώρου  (καθαιρέσεις,  σκυροδέματα,
χαλυβδ.οπλισμοί, περίφραξη).

Ο  εκτιμώμενος  προϋπολογισμός  του  έργου  ανέρχεται  στο  ποσό  των  166.000,00  €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 
 

Η  εκτέλεση  του  έργου  θα  γίνει  με ανοικτό διαγωνισμό σύμφωνα  με τις διατάξεις του

Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

                                                                                    
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  30/11/2017

Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Λάππας Αντώνιος
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
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