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ΑΡ. ΜΕΛ.   : 72/2019 
C.P.V. :  45222000-9 

 
 
 

Π/Υ:  200.000,00€ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά εργασίες για το έργο  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ  Δ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ» και συγκεκριμένα: 

Με τις εργασίες αυτές πρόκειται να αντιμετωπισθούν προβλήματα σε κοινόχρηστους και 
κοινωφελείς χώρους της Δ.Ε. Βέροιας, όπως αναφέρουμε ενδεικτικά παρακάτω : 

- Aποκατάσταση σε πεζοδρόμια, πεζόδρομους, πλατείες, κλπ. των φθαρμένων πλακών από 
πέτρες ορθογωνισμένες και ακανόνιστες, πλάκες τσιμέντου, κυβόλιθους, πλάκες 
μαρμάρου  και όπου χρειαστεί θα συμπληρωθούν τμήματα αυτών.                                                              

- Παρεμβάσεις σε τεχνικά (διώρυγες, τσιμενταύλακες κλπ). 
- Παρεμβάσεις σε φθαρμένες σκάλες. 
- Επίστρωση  πλατειών πεζοδρομίων σκαλοπατιών  κλπ. με πέτρα, κυβόλιθο, μάρμαρο κλπ. 
- Επιδιόρθωση τσιμενταυλάκων, φρεατίων κλπ. 
-  Θα ολοκληρωθούν τα κάγκελα στη περιοχή Μπαρμπούτας. 
- Θα αποκατασταθεί η φθορά που υπέστη το τοιχίο λόγω αποσάθρωσης  στη οδό Θωμαΐδου, 

με προσθήκη αντιδιαβρωτικής προστασίας και αποκατάσταση με  σκυρόδεμα.  
Επειδή οι εργασίες αφορούν συντήρηση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, δεν είναι 

δυνατόν να προβλεφθούν ακριβώς οι ποσότητες των εργασιών, ενώ ενδέχεται ως την 
περαίωσή τους να απαιτηθεί η διαφοροποίηση  τους, με αυξομείωση όπως αυτή θα προκύψει 
μετά την επιμέτρηση των εργασιών. 

Στα πλαίσια υλοποίησης των παραπάνω θα αντιμετωπισθούν όσον το δυνατόν τα 
προβλήματα που θα προκύψουν, όμως  σε κάθε περίπτωση οι δαπάνες που θα προκύψουν δεν 
θα υπερβαίνουν τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό. 

Ο προϋπολογισμός των εργασιών  με τον Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των 200.000,00 €. 
Οι εργασίες χρηματοδοτούνται με πίστωση 200.000,00 € στον Κ. Α. 30/7334.001 του 

προϋπολογισμού του Δήμου του τρέχοντος έτους που προέρχεται από ΣΑΤΑ.  
 
Οι εργασίες θα εκτελεσθούν με επίβλεψη του Τμήματος Τ.Τ.Σ.Ε. σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.4412/2016 
 

Βέροια      16-04-2019  
                                                                                              

Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 

 
               ΠΑΡ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Τ.Σ.Ε. 

 
 

ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 
          

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ. Υ. 

 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΟΥΤΣΙΛΑΣ 

ΗΛΕΚΤ/ΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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