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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Η παροφςα μελζτθ (α. μ. 46/2018) ςυντάχκθκε ςτα πλαίςια τθσ υποβολισ του ζργου ςτο 
Πρόγραμμα «Δράςεισ περιβαλλοντικοφ ιςοηυγίου» 2017-2018  του Τπουργείου Περιβάλλοντοσ & Ενζργειασ 
– Πράςινο Σαμείο και αφορά ςε καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ και εργαςίεσ ανάπλαςθσ τθσ παιδικισ χαράσ 
πλατείασ Ηρϊων Ορχομενοφ. 

Γενικά, το φυςικό αντικείμενο του ζργου περιλαμβάνει εργαςίεσ ανάπλαςθσ τθσ υφιςτάμενθσ 
παιδικισ  χαράσ τθσ πόλθσ του Ορχομενοφ.  

      Αναλυτικά προβλζπονται οι ακόλουκεσ επεμβάςεισ : 

 Κακαίρεςθ τθσ  υπάρχουςασ περίφραξθσ κακϊσ και των υλικϊν επίςτρωςθσ  και τισ μεταφοράσ των 
ςε επιτρεπόμενο χϊρο απόρριψθσ . 

 Αποξιλωςθ αςφαλτοταπιτων και ςτρϊςεων οδοςτρωςίασ. 

 Καταςκευι πλιρθσ υποδομισ νζων φωτιςτικϊν ςωμάτων. 

 Καταςκευι πάγκου κακιςτικοφ από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα. 

 Καταςκευι μεταλλικισ περίφραξθσ φψουσ 1,20 m, από χαλφβδινεσ γαλβανιςμζνεσ και βαμμζνεσ 
διατομζσ. 

 Επίςτρωςθ δαπζδου με μάρμαρο αλιβερίου ςε πλάκεσ διαςτάςεων 90Χ90 cm και με κυβόλικουσ  
τςιμζντου διαςτάςεων 10Χ10Χ10 cm και διάςτρωςθ χϊρου παιχνιδιοφ με βότςαλο κατάλλθλθσ  
κοκκομετρίασ για τθν εφκολθ πρόςβαςθ προσ τα παιχνίδια και τθν αςφαλι χριςθ τουσ από τα 
 παιδιά. 

 Προετοιμαςία χϊρων για εγκατάςταςθ πραςίνου τοποκετϊντασ μεμβράνθ ελζγχου ριηικοφ 
ςυςτιματοσ, ςφςτθμα αποςτράγγιςθσ και αεριςμοφ του ριηικοφ ςυςτιματοσ, διαμόρφωςθ 
αποςτράγγιςθσ ςτθν εςωτερικι παρειά των λάκκων με γεωφφαςμα, χαλίκι και διάτρθτο ςωλινα, 
προμικεια και εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ υπόγειασ ςτιριξθσ δζντρου, προμικεια και διάςτρωςθ 
κθπαίου χϊματοσ. 

 Προμικεια και φφτευςθ δζντρου δεντροςτοιχίασ (πλάτανοσ φψουσ 6,00-6,50 m), προμικεια και 
εγκατάςταςθ αναρριχϊμενου Rhynghospermum jasminoides, φψουσ 2,00-2,50 m. 

 Καταςκευι αυτόματου ςυςτιματοσ άρδευςθσ, πλιρεσ με το ςφνολο των παροχϊν, ςωλθνϊςεων, 
ακροφυςίων, πίνακα ελζγχου κλπ.   

  
 Όλεσ οι εργαςίεσ κα γίνουν ςφμφωνα με τισ Π.Σ.Π. τα εγκεκριμζνα ςχζδια τθσ αρχιτεκτονικισ 
μελζτθσ, τθν μελζτθ καταςκευισ τθσ παιδικισ χαράσ και τισ υποδείξεισ τθσ Τπθρεςίασ, για τθν ζντεχνθ και 
καλι εκτζλεςθ του ζργου. 

 Σο ςυνολικό κόςτοσ του ζργου, βάςθ του προχπολογιςμοφ του, ανζρχεται ςτο ποςό 171.000,00 €  
(212.040,00 € με Φ.Π.Α 43%) και ζχει προκεςμία εκτζλεςθσ 120 θμζρεσ. 
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             ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
    Ορχομενόσ 28-08-2018         Ορχομενόσ 28-08-2018 
            Ο μελετθτισ                   Ο πρ/νοσ Δ.Σ.Τ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Λεμονιά ταματάκθ                               Βαςίλθσ Σοφντασ 
      αρχιτζκτων μθχανικόσ               πολιτικόσ μθχανικόσ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


