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Πεγή
Υξήζε 2019
ΤΔΧΝΗΚΖ ΔΚΘΔΣΖ

Η δαπάλε πνπ απαηηείηαη 37.903,23 Δπξώ ρσξίο ΦΠΑ ελσ κε ΦΠΑ 47.000,00.
Με ηελ παξνύζα κειέηε ζα γίλνπλ παξεκβάζεηο ζηελ Σνπηθή Κνηλόηεηα Γεξβίδηαλσλ γηα
ησλ εμσξατζκό ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ , πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε αζθαιήο θπθινθνξία
ησλ πεδώλ.
Δηδηθόηεξα, ζα γίλνπλ νη εμήο παξεκβάζεηο:
1) ην ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ην κλεκείν ζα γίλεη απνμήισζε κε πξνζνρή ησλ πιαθώλ ηνπ
δαπέδνπ, θαζαξηζκόο κε πδξνβνιή ή ακνβνιή ππάξρνπζαο καξκαξόζηξσζεο ώζηε λα
ππάξμεη ηειηθή ιεύθαλζε ησλ καξκαξνζηξώζεσλ ηνπ κλεκείνπ, θαη επαλαηνπνζέηεζή ηνπο.
2) ηνλ θεληξηθό δξόκν πάλσ από ηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Νηθόιανπ ζα θαηαζθεπαζηεί ηνίρνο
από ζθπξόδεκα κε επέλδπζε από πέηξα γηα κήθνο 40,00 κ. θαη πιάηνο 0,55 κ. θαη επίζηξσζε
κε θαπάθηα πάρνπο 0,5εθαη. κε πέληε θνινλάθηα δηαζηάζεσλ 0,60εθαη. (πιάηνο) κε
0,45εθαη.(κήθνο) θαη 0,70εθαη. ύςνο .Θα γίλεη εθζθαθή ζεκειίνπ βάζνπο 0,50εθαη.
3) Δπίζηξσζε κε ρνλδξόπιαθεο αθαλόληζηνπ ζρήκαηνο κέζνπ πάρνπο 5εθ. κε αξκνινγεκέλνπο
κε ηζηκεληνθνλία αξκνύο. ηεο πιαηείαο Αγίνπ Νηθνιάνπ ηνπ ηκήκαηνο πνπ έρεη ήδε
ηζηκεληνζηξσζεί γηα κήθνο 16,00κ θαη πιάηνο 12,45κ. Θα πξνεγεζεί ε δηακόξθσζε θιίζεσλ
κε ζθπξόδεκα κέζνπ πάρνπο 0,10 κ. Οη πιάθεο ζα ηνπνζεηεζνύλ θαη ζε ππόινηπν ηκήκα ηεο
πιαηείαο πνπ δελ είλαη ήδε ηζηκεληνζηξσκέλν. Θα πξνεγήζεη κία εθζθαθή πάρνπο 0,15 κ,
επίρσζε κε πιηθό βάζεο νδνζηξσζίαο θαη ηζηκεληόζηξσζεο γηα δηακόξθσζε ησλ θιίζεσλ.
4) Καζαίξεζε ηκήκαηνο ηνίρνπ αξγνιηζνδνκήο-μεξνιηζηάο 3,50κ. κήθνο επί 8,0κ ύςνο θαη
δηαινγή ησλ ρξήζηκσλ ιίζσλ θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε θάπνησλ από απηώλ.
5) Καηαζθεπή ηνίρνπ αληηζηήξημεο κίαο νξαηήο όςεο γηα κήθνο 34,0κ. θαη ύςνο 1,00κ θαη
πιάηνο 0,30 πξνο νηθία Ληόληνπ.
6) Πξνο νηθία Νηθνιάνπ Ρώζζε γηα κήθνο 200,0κ θαη πιάηνο 2,40κ ζα γίλεη ηζηκεληόζηξσζε.
7) Πξνο νηθία Γεκάθεο Γεώξγηνο γηα κήθνο 3,0κ θαη ύςνο 1,50κ ζα γίλνπλ εξγαζίεο
θαηαζθεπήο ηνίρνπ αληηζηήξημεο θαη εθζθαθή ζεκειίνπ βάζνπο 0,50εθαη.
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