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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 

Με ηελ παξνύζα εξγνιαβία πξνβιέπεηαη ε αλαβάζκηζε ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ηεο Λατθήο 

Αγνξάο ηεο Γ.Δ. Μεγαιόπνιεο θαη ε αλαβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ ηνπ 4νπ Γεκνηηθνύ 

Σρνιείνπ ηνπ Γήκνπ Μεγαιόπνιεο ηνπ Ννκνύ Αξθαδίαο. 

 

1. Αναβάθμιζη κοινότρηζηων τώρων Λαϊκής Αγοράς Γ.Δ. Μεγαλόπολης 

 

Τν παξόλ έξγν απνζθνπεί ζηελ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ θαη ηε 

ζύλδεζε ηνπο κε ηελ ιατθή αγνξά, ζηελ πεξηβαιινληηθή θαη αηζζεηηθή αλαβάζκηζή ηνπο θαη ζηελ 

βέιηηζηε αμηνπνίεζή ηνπο ζε ζπλάξηεζε κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ρώξνπ ηεο ιατθήο. Ζ πθηζηάκελε 

θαηάζηαζε ππαγνξεύεη ηελ αλάπιαζε ζύκθσλα κε ηα λέα αζηηθά βηνθιηκαηηθά πξόηππα, νύησο 

ώζηε λα κπνξέζεη ε πόιε λα αλαπηπρζεί κε βαζηθό άμνλα: 

 ηελ νηθνινγία 

 ηε δεκηνπξγία επράξηζησλ, βηώζηκσλ θαη αζθαιώλ δεκόζησλ ρώξσλ γηα ηνπο πνιίηεο 

 

Βαζηθόο ζηόρνο ηεο αλάπιαζεο είλαη: 

 ε βειηίσζε ηνπ κηθξνθιίκαηνο ηεο πόιεο 

 ε επίηεπμε θαιύηεξσλ ζπλζεθώλ ζεξκηθήο άλεζεο γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπ 

 ε ελίζρπζε ηνπ πξαζίλνπ ηόζν ζηελ θεληξηθή πιαηεία ηεο πόιεο, όζν θαη θαηά κήθνο ηεο θάζε 

νδνύ μερσξηζηά 

 

Οη πάζεο θύζεσο θαηαζθεπέο θαη επεκβάζεηο ζην ππό εθηέιεζε έξγν, ζα είλαη ήπηεο θαη ζα 

πξνζαξκόδνληαη απόιπηα ζηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε, επξηζθόκελεο από αηζζεηηθήο πιεπξάο ζε 

αξκνλία κε ηε ππάξρνπζα δηακόξθσζε ησλ θηηξίσλ θαη ηα άιια ζπλζεηηθά ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο. 

Ζ πξνηεηλόκελε αλαβάζκηζε ζπλίζηαηαη ζηε αύμεζε ησλ ρώξσλ πξαζίλνπ, πεξηπάηνπ θαη 

μεθνύξαζεο, κε ιεηηνπξγηθή αλαδηάηαμε ησλ ρώξσλ ηεο παηδηθήο ραξάο, θαη κε ηελ απνθαηάζηαζε 

ησλ θζνξώλ από ηελ επηβάξπλζε πνπ έρεη πξνθιεζεί. Ζ αλαβάζκηζε επηηπγράλεηαη κε ρξήζε 

πξάζηλνπ, ζηνηρείσλ αζηηθνύ εμνπιηζκνύ, εηδηθνύ θσηηζκνύ θιπ, ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο 

κειέηεο. Παξάιιεια ζα ηνπνζεηεζεί θαη ζύζηεκα άξδεπζεο ώζηε λα εμαζθαιηζηεί θαηά ην δπλαηό ε 

δηαηήξεζε ηεο θαιήο θαηάζηαζεο ησλ ρώξσλ πξαζίλνπ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα πξνβιέπνληαη νη παξαθάησ εξγαζίεο: 

 

Καζαηξέζεηο:  

Θα πξαγκαηνπνηεζνύλ θαζαηξέζεηο ησλ παιαηώλ δηακνξθώζεσλ κε ηηο πιάθεο Καξύζηνπ, ηνπ 

ρώξνπ πξαζίλνπ όπσο πθίζηαηαη ζήκεξα (πιεζίνλ νδνύ Αλδξηνπνύινπ), ηνπ ζηακπσηνύ δαπέδνπ 

(όξην θηηξίνπ Λατθήο) θαη ηεο πεξίθξαμεο ηεο παηδηθήο ραξάο (ρακειό πεδνύιη ζθπξνδέκαηνο), 

θαζώο θαη ηνπ αληηαηζζεηηθνύ θηγθιηδώκαηνο επί ηεο νδνύ Ησάλλνπ Σθαιηζά. Θα  αθνινπζήζνπλ 

θαζαηξέζεηο θαη εθζθαθέο γηα ηελ επαλαδηακόξθσζε ησλ πεδνδξνκίσλ θαη ησλ αζθαιηνζηξώζεσλ.  
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Έξγα δηακνξθώζεσλ: 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρέδην θάηνςεο ηεο αξρηηεθηνληθήο κειέηεο, πξνηείλεηαη ν εκπινπηηζκόο ησλ 

ππαξρόλησλ ρώξσλ πξαζίλνπ κε λέεο θπηεύζεηο ζάκλσλ θαη δέληξσλ. Ζ ελίζρπζε απηή 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ δεκηνπξγία θήπνπ 210 η.κ. πεξίπνπ όπνπ θαη ζα γίλεη δελδξνθύηεπζε. 

Πεξηκεηξηθά ηνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ ηνπνζεηνύληαη λέα δέλδξα (ζπλνιηθά 10) ζε ζπλέρεηα ησλ 

ήδε πθηζηάκελσλ. Παξάιιεια δεκηνπξγνύληαη δύν δώλεο ρακειήο θύηεπζεο (ζάκλνη), ε κηα πξνο 

ηελ νδό Σθαιηζά θαη ε δεύηεξε πξνο ηελ νδό Αλδξηνπνύινπ, ε νπνία ζπλδπάδεηαη θαη κε δώλε 

θαζηζηηθνύ πάγθνπ κε αλαβαζκνύο πνπ πςνκεηξηθά αθνινπζεί ηε δηακόξθσζε ηνπ εδάθνπο.  

Σηε ζέζε ηνπ θήπνπ θαη εληόο παηδηθήο ραξάο πξνβιέπεηαη ε θύηεπζε ριννηάπεηα θαη δέλδξσλ θαη 

ε επέλδπζε κε δάπεδν αζθαιείαο ζηηο ζέζεηο ησλ νξγάλσλ. Τν ππόινηπν ηκήκα ηνπ δαπέδνπ 

(εθηόο ηνπ μύιηλνπ ηκήκαηνο) ζα πιαθνζηξσζεί κε πιάθεο πεδνδξνκίνπ θαη θπβόιηζνπο από ςπρξά 

βηνθιηκαηηθά πιηθά. Οη αξκνί δηαζηνιήο ζα θαηαζθεπαζηνύλ κε γξακκηθά θηιέηα ηζηκέληνπ πιάηνπο 

20cm. Νέεο πιάθεο πεδνδξνκίνπ ηνπνζεηνύληαη θαη ζηα πεδνδξόκηα εθαηέξσζελ ησλ δξόκσλ πνπ 

πεξηθιείνπλ ην θνηλόρξεζην ρώξν. (Ο.Τ. 38, 43 θαη 42Β). 

Ο ρώξνο ηεο παηδηθήο ραξάο αλαδηαηάζζεηαη, ζα έρεη δηαζηάζεηο 20,00m x 15,30m  κε ηνπνζέηεζε 

4 λέσλ θαζηζηηθώλ, ζηνηρείσλ αζηηθνύ εμνπιηζκνύ (ςειά θώηα, θάδνη απνξξηκκάησλ) θαη θξήλε 

ύδξεπζεο. 

Πξνο ηελ πιεπξά ηεο νδνύ Σθαιηζά ηνπνζεηείηαη πάλσ ζηελ ππάξρνπζα ππνδνκή ζπλζεηηθό 

μύιηλν δάπεδν εμσηεξηθώλ ρώξσλ, πιάηνπο 5 κ. πνπ νδεγεί πξνο ηνπο ρώξνπο ηεο ιατθήο αγνξάο. 

Παξάιιεια κε ην δάπεδν θαη ζε πεδνύιη  ύςνπο 30cm ελζσκαηώλεηαη ζε θαηάιιειεο απνζηάζεηο 

θαη κηα ζεηξά ρσλεπηώλ θσηηζηηθώλ. Πέξημ ηνπ θήπνπ ηνπνζεηνύληαη ηέζζεξα ζηξνγγπιά 

θαζίζκαηα, δηακέηξνπ 1,45m κε ππόβαζε από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα θαη μύιηλε επέλδπζε.  

Xξσκαηίδεηαη εθ λένπ ν εμσηεξηθόο ηνίρνο θαη αληηθαζίζηαληαη ηα θηγθιηδώκαηα από λέα μύιηλε 

πεξίθξαμε αζθαιείαο, ύςνπο 1,10m  ζηελ πιεπξά ηεο  νδνύ Σθαιηζά.  Πεξηκεηξηθά ηνπ 

θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ πξνβιέπνληαη εηδηθά δηακνξθσκέλνη δηάδξνκνη εμππεξέηεζεο ησλ ηπθιώλ θαη 

ξάκπεο εμππεξέηεζεο ΑκεΑ γηα εύθνιε πξόζβαζε από θαη πξνο ηηο αζθαιηνζηξσκέλεο νδνύο.  

Πέξαλ ηεο δώλεο ρακεινύ θσηηζκνύ ζηνπο μύιηλνπο πάγθνπο θαη ηα ρσλεπηά θσηηζηηθά θαηά κήθνο 

ηνπ μύιηλνπ δαπέδνπ, ηνπνζεηνύληαη πςειά θσηηζηηθά . Ζ άξδεπζε ηνπ πξαζίλνπ πξνβιέπεηαη κε 

εγθαηάζηαζε απηόκαηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα ζπλδέεηαη κε ην δίθηπν ύδξεπζεο ηνπ δήκνπ.  Ο 

ζρεδηαζκόο ηεο παηδηθήο ραξάο ζα πξέπεη θαηά ην δπλαηό λα αθνινπζεί ηηο αξρέο αεηθόξνπ 

ζρεδηαζκνύ (θάδνη αλαθύθισζεο γηα κηθξά απνξξίκκαηα, αλαθύθισζε ηνπ λεξνύ γηα ηελ άξδεπζε 

ησλ θπηώλ, θ.ι.π.). 

Ζ παηδηθή ραξά πξέπεη λα πεξηβάιιεηαη από ηθαλή πεξίθξαμε, ηερλεηή επεηδή ε θπζηθή δελ κπνξεί 

λα ππάξμεη ζηελ παξνύζα πεξίπησζε, ώζηε λα είλαη ιεηηνπξγηθή θαη λα παξέρεηαη αζθάιεηα ζηα 

παηδηά απνηξέπνληαο θηλδύλνπο θαη ηξαπκαηηζκνύο θαζώο θαη παγίδεπζε κεξώλ ηνπ ζώκαηόο ηνπο. 

Ζ πεξίθξαμε ζρεδηάδεηαη κε ηξόπν ώζηε λα κελ απνκνλώλεη νπηηθά ηελ παηδηθή ραξά από ηνλ 

πεξηβάιινληα ρώξν. Ζ παηδηθή ραξά ζα δηαζέηεη: 

 Δίζνδν θνηλνύ κε ειάρηζην άλνηγκα 1,00 m. Σηελ πεξίπησζε πνπ πξνβιέπνληαη είζνδνη 

ππεξεζηώλ έθηαθηεο αλάγθεο, ζα ρσξνζεηνύληαη καθξηά από ηελ είζνδν θνηλνύ γηα ιόγνπο 

αζθαιείαο. 

 Εώλε όδεπζεο ζην εζσηεξηθό ηεο, πιάηνπο 1,50 m. 

 Καηάιιειν θαη επαξθή θσηηζκό. 

 Δπαξθή αξηζκό θαζηζκάησλ γηα ηνπο ζπλνδνύο. 

 Βξύζε κε πόζηκν λεξό. 
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 Σεκεία ζθίαζεο πξνζηαηεπκέλα από ηνλ ήιην θαη ηε βξνρή πξνθεηκέλνπ γηα παηδηθέο ραξέο 

άλσ ησλ 400 m². 

 Δμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο πξνζβάζεηο γηα ΑΜΔΑ. 

 Καιάζηα απνξξηκκάησλ. 

 

 

2. Αναβάθμιζη περιβάλλονηος τώροσ ηοσ 4οσ Γημοηικού τολείοσ Μεγαλόπολης 

 

Τν 4ν Γεκνηηθό Σρνιείν Μεγαιόπνιεο ηδξύζεθε θαη πξσηνιεηηνύξγεζε ην 1977. Σηα πξώηα ρξόληα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηεγαδόηαλ κε ην 2ν Γεκνηηθό Σρνιείν Μεγαιόπνιεο ελώ ην 1986 κεηαθέξεηαη ζε 

δηθό ηνπ θηίξην, ην νπνίν αλαγείξεηαη ζε νηθόπεδν κε εκβαδόλ 2816,978 η.κ., δσξεά ζην Γήκν 

Μεγαιόπνιεο , ζηε ζπκβνιή ησλ νδώλ Αλδξέα Λάκπξνπ θαη Παπαθιέζζα. Τν ζρνιείν ιεηηνπξγεί 

έσο ζήκεξα ζην ρώξν απηό θαη ζην ίδην θηίξην ζπζηεγάδεηαη ην 1ν λεπηαγσγείν Μεγαιόπνιεο. 

Τν θηίξην ηνπ ζρνιείνπ έρεη νξζνγσληθή θάηνςε θαη θαιύπηεη ζπλνιηθή επηθάλεηα 449,768 η.κ. 

Απνηειείηαη από Ηζόγεην, 1ν, 2ν Όξνθν θαη Σηέγε. Ζ θύξηα είζνδνο ζην θηίξην θαη ηνλ πξναύιην 

ρώξν ηνπ Γεκνηηθνύ πξαγκαηνπνηνύληαη ΝΓ από ηελ νδό Αλδξέα Λάκπξνπ ελώ ε είζνδνο ζηελ 

απιή ηνπ Νεπηαγσγείνπ κπνξεί λα γίλεη θαη ΝΓ από ηελ νδό Παπαθιέζζα. Ο πξναύιηνο ρώξνο ηνπ 

Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ βξίζθεηαη ζε ζηάζκε πεξίπνπ 2m ρακειόηεξε από ηε ζηάζκε ηεο απιήο ηνπ 

Νεπηαγσγείνπ. Σηνλ πεξηβάιινληα ρώξν ηνπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ βξίζθνληαη : 

 Γηαγξάκκηζε γεπέδνπ κπάζθεη θαη δύν κπαζθέηεο (επηθάλεηα γεπέδνπ 416,85 η.κ) 

 Γηαγξάκκηζε γεπέδνπ βόιετ (επηθάλεηα γεπέδνπ 159,76 η.κ.) 

 Υπαίζξην θηόζθη κε θέξνληα νξγαληζκό από betonθαη θεξακνζθεπή (44.63 η.κ.) 

 Ηζόγεην θηίζκα κε βξύζεο (5,40 η.κ.) 

 Γηάζπαξηε θύηεπζε από ρακειά δέληξα, πεξηκεηξηθά ηεο απιήο 

Τν δάπεδν ηεο απιήο ηνπ Γεκνηηθνύ είλαη αζθαιηνζηξσκέλν. Πεξηκεηξηθά ηνπ θηηξίνπ ππάξρεη δώλε 

(πεξίπνπ 15cm πην ςειά) ζηξσκέλε κε πιάθεο πεδνδξνκίνπ. Όζνλ αθνξά ηνλ πξναύιην ρώξν ηνπ 

Νεπηαγσγείνπ, θεληξηθά βξίζθεηαη μύιηλν θηόζθη κε θεξακνζθεπή ην νπνίν εδξάδεηαη ζε κπεηνλέληα 

βάζε επηθάλεηαο 23,34 η.κ. Πεξηκεηξηθά, ε απιή είλαη πιαθνζηξσκέλε κε πιάθεο πεδνδξνκίνπ ελώ 

εζσηεξηθά ην δάπεδν είλαη ζηξσκέλν κε ρώκα. Δπηπιένλ, 5 δέληξα ζε ζεηξά είλαη θπηεκέλα ΒΓ ηεο 

απιήο. 

Οη παξεκβάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη, αθνξνύλ ηόζν ηελ απιή ηνπ Γεκνηηθνύ όζν θαη ηελ απιή ηνπ 

Νεπηαγσγείνπ θη έρνπλ σο ζηόρν ηελ αηζζεηηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο 

ρώξνπ. Αθνξνύλ εξγαζίεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ αζθάιηηλνπ δαπέδνπ κε ςπρξνύο 

θσηνθαηαιπηηθνύο θπβόιηζνπο, ηελ θαηαζθεπή ζηεγάζηξσλ θαη θαζηζηηθώλ, ηελ ηνπνζέηεζε λένπ 

πξνζηαηεπηηθνύ ειαζηηθνύ αθξπιηθνύ ηάπεηα ζηα γήπεδα, ηελ πινπνίεζε λέσλ παξηεξηώλ θαη 

θπηεύζεσλ θαζώο θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ θεξθίδσλ από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα.  

Τα γήπεδα κπάζθεη θαη βόιετ κεηαθηλνύληαη ζε λέεο ζέζεηο θαη νη δηαζηάζεηο ηνπο είλαη ζύκθσλεο κε 

ηηο πξνδηαγξαθέο αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνύ γηα ζρνιηθνύο 

αγώλεο θαη πξνπνλήζεηο. Γηα ην γήπεδν κπάζθεη: 24,00m x 13,00m κε πεξηκεηξηθή ειεύζεξε δώλε 

1,00m θαη γηα ην γήπεδν βόιετ: 18,00m x 9,00m κε πεξηκεηξηθή ειεύζεξε δώλε 3,00m.  

Σε δπν ζεκεία  πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία θεξθίδσλ από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα  α) ΒΓ, ζηξακκέλεο 

πξνο ην γήπεδν κπάζθεη θαη β) ζηελ Αλαηνιηθή γσλία ηεο απιήο ηνπ Γεκνηηθνύ, δίπια ζην 

ππαίζξην θηόζθη.  
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Όζνλ αθνξά ηε θύηεπζε, δεκηνπξγνύληαη παξηέξηα ζηα όξηα ηνπ πξναύιηνπ ρώξνπ κέζα ζηα νπνία 

ελζσκαηώλεηαη ε πθηζηάκελε θαη λέα θύηεπζε. Τέινο ΒΑ ηνπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ θαη πιεζίνλ ηεο 

εηζόδνπ ηνπ, δεκηνπξγείηαη ξάκπα πξόζβαζεο πιάηνπο 1,50m.  

Πην ζπγθεθξηκέλα πξνβιέπνληαη νη παξαθάησ εξγαζίεο: 

 

Απνμειώζεηο: 

Απαηηείηαη απνμήισζε ηνπ αζθάιηηλνπ δαπέδνπ ζε όιε ηελ επηθάλεηα ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ, 

εθηόο ησλ επηθαλεηώλ ησλ λέσλ γεπέδσλ.  

 

Φσκαηνπξγηθά: 

Θα ρξεηαζηνύλ γεληθέο εθζθαθέο ζε όιν ην εκβαδό ηεο δηακόξθσζεο ηεο αλάπιαζεο (εθηόο ησλ 

επηθαλεηώλ ησλ γεπέδσλ) ειάρηζηνπ βάζνπο 30cm από ηελ ηειηθά δηακνξθσκέλε ζηάζκε ζε θάζε 

ζεκείν, όπσο θαη θαηάιιειεο επηρώζεηο κε δηάζηξσζε ζπκπηεζκέλνπ ζξαπζηνύ πιηθνύ, όπσο απηή 

θαζνξίδεηαη από ηα γεληθά Σρέδηα ηεο Μειέηεο. Θα απαηηεζνύλ επίζεο ηνπηθέο εθζθαθέο γηα ηε 

ζεκειίσζε ησλ θεξθίδσλ από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα. 

 

Φύηεπζε: 

Τα πθηζηάκελα δέληξα δηαηεξνύληαη θη ελζσκαηώλνληαη ζηελ πξόηαζε θαζώο ε πιεηνςεθία ηνπο ζα 

βξεζεί εληόο ησλ λέσλ δηακνξθσκέλσλ παξηεξηώλ. Τα παξηέξηα απηά νξηνζεηνύληαη από 

πξνθαηαζθεπαζκέλα θξάζπεδα θήπνπ από ρπηό ζθπξόδεκα. Όζα δέληξα δελ πεξηιακβάλνληαη ζηα 

παξηέξηα θαη δηαθόπηνπλ ην δηακνξθσκέλν δάπεδν, αλάκεζα ζηε ρσκάηηλε επηθάλεηά ηνπο θαη ην 

δάπεδν ζα παξεκβάιιεηαη επίζεο πξνθαηαζθεπαζκέλν θξάζπεδν. Πξνβιέπεηαη επίζεο δεκηνπξγία 

παξηεξηώλ ζηελ Αλαηνιηθή θαη Γπηηθή πιεπξά ηνπ θηηξίνπ όπνπ ζα θπηεπζνύλ λέα θπιινβόια 

δέληξα θαη ζάκλνη. 

 

Σθπξνδέκαηα: 

 Ζ δηακόξθσζε ησλ βαζκίδσλ ησλ θεξθίδσλ, γίλεηαη κε πιάθα νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο επί 

ζηξώζεο ζπκπηεζκέλεο ππόβαζεο από ζξαπζηό πιηθό. Ζ ηειηθή επηθάλεηα ηεο πιάθαο θαη ησλ 

βαζκίδσλ ιεηαίλεηαη επί ηόπνπ κε «ειηθνπηεξάθη», ελώ ην ξίρηπ ησλ βαζκίδσλ θαινππώλεηαη κε 

κπεηνθόξκ, σο εκθαλέο. 

 

Γάπεδα: 

 Κπβόιηζνη 

Όιε ε επηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ ηνπ πξναύιηνπ ρώξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ, εθηόο ησλ 

επηθαλεηώλ ησλ γεπέδσλ θη ελόο κηθξνύ ηκήκαηνο κπξνζηά από ηελ ΒΑ είζνδν ζην θηίξην ηνπ 

ζρνιείνπ (ην νπνίν ζηξώλεηαη κε πιάθεο πεδνδξνκίνπ όκνηεο θαη ζε ζπλέρεηα κε ηηο πθηζηάκελεο , 

βι. Αξρηηεθηνληθή Μειέηε) ζα επηζηξσζεί κε θπβόιηζνπο. Οη θπβόιηζνη είλαη ηζηκεληέληνη από ςπρξό 

θσηνθαηαιπηηθό πιηθό θαη ηνπνζεηνύληαη πάλσ ζε άµµν . Όπνπ νξίδεη ε Αξρηηεθηνληθή Μειέηε ζα 

εγθηβσηηζζνύλ από δώλεο ειαθξά νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο πιάηνπο 20cm. Πάλσ ζην ρώµα ζα 

θαηαζθεπαζηεί ππόβαζε από πιηθό 3Α πάρνπο 20cm, θαιά ζπµππθλσµέλν, πάλσ θαη θάησ από ην 

νπνίν ζα επηζηξσζεί γεσύθαζµα. Όζνλ αθνξά ηηο επηθαλεηαθέο ξήζεηο, ην λέν δάπεδν από 
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θπβόιηζνπο ζα αθνινπζεί ηηο πθηζηάκελεο ξήζεηο ηνπ απνμεισκέλνπ αζθάιηηλνπ δαπέδνπ θαη ηα 

ηειηθά ζεκεία απνξξνήο νκβξίσλ. Δηδηθά γηα ηελ πεξηνρή ηεο λέαο θαηαζθεπήο ησλ θεξθίδσλ ηνπ 

κπάζθεη θαη όιε ηε ΒΓ πιεπξά ηεο απιήο ζα ηνπνζεηεζεί πξνθαηαζθεπαζκέλν ηζηκεληέλην 

ζπιιεθηήξην θαλάιη ην νπνίν ζα νδεγεί ηα λεξά ζηηο πθηζηάκελεο ζέζεηο απνξξνήο. 

Όζνλ αθνξά ηνλ πξναύιην ρώξν ηνπ Νεπηαγσγείνπ, πξνηείλεηαη ζε ηκήκα απηνύ, επίζηξσζε κε 

δηάηξεηνπο ηζηκεληέληνπο θπβόιηζνπο από ςπρξό θσηνθαηαιπηηθό πιηθό.  Ο ηξόπνο ηνπνζέηεζήο 

ηνπο είλαη όκνηνο κε εθείλσλ ηεο απιήο ηνπ Γεκνηηθνύ.  

 Αζιεηηθόο ειαζηηθόο αθξπιηθόο ηάπεηαο 

Σηηο επηθάλεηεο ησλ λέσλ γεπέδσλ ζα δηαηεξεζεί ην αζθάιηηλν δάπεδν ην νπνίν πξνζαιήθεηαη κε 

εηδηθό εμηζσηηθό, αζθαιηηθό ή αθξπιηθό γαιάθησκα. Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ ειαζηηθνύ ηάπεηα γίλεηαη κε 

αθξπιηθά ειαζηνζπλζεηηθά πιηθά ζε αιιεπάιιειεο δηαζηαπξνύκελεο ζηξώζεηο, κέρξη λα επηηεπρζεί 

ζπλνιηθό πάρνο 2-3 ρηιηνζηώλ.  

 Αληηθξαδαζκηθό δάπεδν αζθαιείαο  

Σηνλ πξναύιην ρώξν ηνπ Νεπηαγσγείνπ, ζηα ζεκεία όπνπ νξίδεη ε Αξρηηεθηνληθή κειέηε, ζα γίλεη 

επίζηξσζε κε εηδηθό αληηθξαδαζκηθό δάπεδν αζθαιείαο από θανπηζνύθ. 

 

Καηαζθεπέο Ξύιηλεο θαη Μεηαιιηθέο: 

 Παγθάθηα  

Τα παγθάθηα έρνπλ ζπλνιηθέο δηαζηάζεηο 60 x 200 cm θαη θαηαζθεπάδνληαη κε κεηαιιηθό ζθειεηό 

από ζηδεξνζσιήλα Φ2’’ θαη θάζηζκα από μύιηλεο ηάβιεο από ηξόθν 4,5/12,5 cm, ζύκθσλα κε ηηο 

Λεπηνκέξεηεο ηεο Αξρηηεθηνληθήο Μειέηεο. 

 Πέξγθνιεο 

Οη πέξγθνιεο απνηεινύλ πνιιαπιάζηα θαηαζθεπή κνλάδαο 3,50 x 3,50 m από ππνζηπιώκαηα  θαη 

δνθνύο αληηθνιιεηήο μπιείαο, ζύκθσλα κε ηηο Λεπηνκέξεηεο ηεο Αξρηηεθηνληθήο Μειέηεο. Οη 

πέξγθνιεο θέξνπλ επίζεο θαηαθόξπθα θαη νξηδόληηα ηειάξα κε μύιηλεο πεξζίδεο 10/2 cm, γηα ηε 

δεκηνπξγία ζθίαζεο. Τα θαηαθόξπθα ηειάξα ζα ηνπνζεηεζνύλ ζηηο δύν πιεπξέο κε Νόηην 

πξνζαλαηνιηζκό. 

 Κάδνη απνξξηκκάησλ 

Σε ζεκεία  πνπ έρνπλ νξηζηεί από ηελ Αξρηηεθηνληθή Μειέηε ζα ηνπνζεηεζνύλ αλνμείδσηνη θάδνη 

απνξξηκκάησλ. 

 

3. Υρημαηοδόηηζη Έργοσ: 

Ζ Πξάμε «Αναβάθμιση Κοινότρηστων Χώρων Λαϊκής Αγοράς Δ.E. Μεγαλόπολης & Αναβάθμιση 

Περιβάλλοντος Χώροσ 4οσ Δημοτικού Στολείοσ Μεγαλόπολης» είλαη εληαγκέλε ζην Δπηρεηξεζηαθό 

Πξόγξακκα «Πεινπόλλεζνο 2014-2020», κε θσδηθό ΟΠΣ 5041952, θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην 

Δπξσπατθό Τακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΤΠΑ) θαη από εζληθνύο πόξνπο, Π.Γ.Δ.-ΣΑΔΠ 

0261, θσδηθόο ελάξηζκνπ 2019ΔΠ02610018. 
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4. Προθεζμία εκηέλεζης ηοσ έργοσ 

Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, νξίδεηαη ζε δέκα (10) μήνες από ηελ εκέξα 

ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο. 

5. σνοπηικός Προϋπολογιζμός Έργοσ: 

ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΔ 
Γαπάνη Ομάδας καηά ηον 
Προϋπολογιζμό Μελέηης (€) 

Α ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ – ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ 31.694,98 

Β ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 33.966,60 

Γ ΓΗΚΣΤΑ  93.399,20 

Δ ΔΠΔΝΓΤΔΗ – ΔΠΗΣΡΩΔΗ 109.742,95 

Σ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΞΤΛΗΝΔ Ή ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ 30.311,00 

Ε ΛΟΗΠΑ –ΣΔΛΔΗΩΜΑΣΑ 25.072,00 

ΑΘΡΟΗΜΑ ΤΝΟΛΟΤ ΔΡΓΑΗΩΝ 324.186,73 

ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ & ΟΦΔΛΟ ΔΡΓΟΛΑΒΟΤ 18%  58.353,61 

ΤΝΟΛΟ (1) 382.540,34 

ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ 15% 57.381,05 

ΤΝΟΛΟ (2) 439.921,39 

ΚΟΣΟ ΑΠΟΘΔΖ ΤΛΗΚΩΝ:  3.600,00 

ΤΝΟΛΟ (3) 443.521,39 

ΑΝΑΘΔΩΡΖΖ 27,00 

ΤΝΟΛΟ 443.548,39 

ΦΠΑ 24% 106.451,61 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ 550.000,00 

 
 

ΣΡΗΠΟΛΖ, ΗΟΤΛΗΟ 2020 
 

 

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ 
 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΠΑΡΑΚΔΤΟΠΟΤΛΟ 
Πνι. Μερ. κε Α’ β. 

 
 
 

ΑΝΓΡΔΑ ΜΠΛΑΝΑ 
Μεραλ. Μερ.  κε Α’ β. 

 ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ & ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 
Ο Πξντζηάκελνο  

Γ.Τ.Δ. Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ 
 
 
 
 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΟΤΣΑΦΗΓΖ 
Αγξ. Τνπ. Μερ/θόο κε Α’ β. 

 
ΔΓΚΡΗΘΖΚΔ 

Με ηελ ππ’ αξ. 672/2020 (ΑΓΑ: 6ΔΓΤ7Λ1-Υ5Γ) Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο Πει/ζνπ 


		2020-07-01T11:46:11+0300
	PANAGIOTIS PARASKEVOPOULOS




