ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: «Ανάπλαςη Πλατείασ Αγίασ
Αικατερίνησ Δήμου Σρίπολησ»

ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Κ.Α.Ε. 9781.0001
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 62.000,00 €

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΓΕΝΙΚΑ
Αντικείμενο του ζργου αποτελεί θ ανάπλαςθ του περιβάλλοντοσ χϊρου του Ιεροφ Ναοφ
Αγίασ Αικατερίνθσ του Διμου Σρίπολθσ με ςτόχο τθν αιςκθτικι αναβάκμιςθ τθσ εικόνασ
τόςο του Ιεροφ Ναοφ όςο και τθσ όμορθσ περιοχισ. Προβλζπεται θ επίςτρωςθ του
περιβάλλοντοσ χϊρου με πλάκεσ μαρμάρου κακϊσ και θ αντιμετϊπιςθ των ζντονων
προβλθμάτων υγραςίασ που παρατθρικθκαν ςε χϊρουσ που ςτεγάηονται κάτω από τον
προαφλιο χϊρο του Ναοφ.
ΕΡΓΑΙΕ

υγκεκριμζνα προβλζπονται οι παρακάτω εργαςίεσ:
 Κακαριςμόσ τθσ επιφάνειασ τθσ πλάκασ ςκυροδζματοσ και διάςτρωςθ εξιςωτικισ
ςτρϊςθσ από κυψελωτό κονιόδεμα για τθ μόνωςθ και τθ δθμιουργία των
απαιτοφμενων ρφςεων για τθν ομαλι απορροι των όμβριων υδάτων.
 Επίςτρωςθ με
ςυνκετικι μεμβράνθ, ςυγκολλθμζνθ με αυτογενι κερμικι
ςυγκόλλθςθ, ςφμφωνα με τθν ΠΕΣΕΠ 03-06-01-02 "τεγανοποίθςθ δωμάτων και
ςτεγϊν με μεμβράνεσ PVC", για τθν ςτεγανοποίθςθ του περιβάλλοντοσ χϊρου.
 Επίςτρωςθ του περιβάλλοντοσ χϊρου με πλάκεσ μαρμάρου, ςκλθροφ ζωσ εξαιρετικά
ςκλθροφ, πάχουσ 3 cm, με αντιολιςκθτικι (χτυπθτι) τθν ορατι τουσ επιφάνεια,
ςφμφωνα με τθν ΠΕΣΕΠ 03-07-03-00 "Επιςτρϊςεισ με φυςικοφσ λίκουσ".
 Επζνδυςθ των βακμίδων των κλιμάκων με πλάκεσ μαρμάρου, με αντιολιςκθτικι
(χτυπθτι) τθν ορατι τουσ επιφάνεια, κακϊσ και επίςτρωςθ των ςτθκαίων (πεηουλίων)
με μάρμαρο, ςφμφωνα με τθν ΠΕΣΕΠ 03-07-03-00 "Επιςτρϊςεισ με φυςικοφσ λίκουσ".
Οι εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν από ζμπειρο και εξειδικευμζνο ςυνεργείο και ςφμφωνα με τισ
υποδείξεισ τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ.

ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ
Σο παρόν ζργο κα εκτελεςτεί από τθ Διεφκυνςθ Σεχνικϊν Ζργων Περιφζρειασ
Πελοποννιςου (Ζδρα). Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του ζργου ανζρχεται ςτισ 62.000,00 €.
Οι πόροι για τθν υλοποίθςθ του προζρχονται από τθν Περιφζρεια Πελοποννιςου, θ οποία

κα ςυνειςφζρει το ποςό των 49.600,00 €, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24%, προερχόμενο
από Ιδίουσ Πόρουσ και ςυγκεκριμζνα από δζςμευςθ πίςτωςθσ ςε βάροσ του
προχπολογιςμοφ εξόδων “01.072 Τπθρεςίεσ Διοίκθςθσ Π.Ε. Αρκαδίασ”, με Κ.Α.Εξόδων
9781.0001, και από τον Ι.Ν. Αγίασ Αικατερίνθσ του Διμου Σρίπολθσ, θ οποία κα διακζςει το
ποςό των 12.400,00 €.

ΣΡΙΠΟΛΗ, 11-04-2019

ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ & ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Αναπλ. Προϊςταμζνθ
Σμιματοσ Δομϊν Περιβάλλοντοσ Δ.Σ.Ε.
Περιφζρειασ Πελοποννιςου

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊςτάμενοσ Δ.Σ.Ε.
Περιφζρειασ Πελοποννιςου

ΕΤΑΝΘΙΑ ΙΔΕΡΗ
Πολ. Μθχ/κόσ με Α’ β.

ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΩΣΟΓΙΑΝΝΗ
Πολ. Μθχ/κόσ με Α’ β.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την σπ’ αρ. 1020/28-03-2019 Απόυαση Οικονομικής Επιτροπής Περιυέρειας Πελοποννήσοσ

