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ΕΡΓΟ: 
 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
 

7 0 . 0 0 0 , 0 0  €  

 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘ΘΗΣΕΑΣ’  
Π.Δ.Ε. 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

(ΠΡΩΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ) 
Α/Α ΜΕΛΕΤΗΣ 7/2018 
Α/Α ΕΡΓΟΥ  

ΣΥΝΤΑΞΑΣ: 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΛΑΚΑΝΤΑΡΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 



 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ   
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ  ΕΡΓΟ: 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,  ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 

ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  
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Ταχ. Δ/νση: 
Δημαρχείο Εμμανουήλ Παππά 
Τοπική Κοινότητα Χρυσού 
Τ.Κ. 620 46 

 

Πληροφορίες: Βασίλης Πλακαντάρας 
τηλ.: 2321 3 52643 
fax:  2321 3 52648 
e-mail: texnep@0670.syzefxis.gov.gr 
url:      www.empapas.gr 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΓΕΝΙΚΑ 
Με την παρούσα Μελέτη προϋπολογισμού 70.000,00 € μαζί με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 24% 

προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων στην Τοπική Κοινότητα Εμμανουήλ 
Παπά. Συγκεκριμένα, θα εκτελεστούν επεμβάσεις στην δημοτική οδό που συνδέει την Κάτω Πλατεία του 
οικισμού με την οδό εισόδου στον οικισμό (στο ύψος του αρτοποιείου), στην πλατεία ανατολικά του 
Σχολαρχείου και στην περιοχή πριν την είσοδο του κιβωτοειδούς οχετού στο βόρειο άκρο του οικισμού 
(περιοχή Άνω Πλατείας). 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 Δημοτική οδός αρτοποιείου 
Η συγκεκριμένη οδός είναι ασφαλτοστρωμένη, με το ασφαλτικό να παρουσιάζει έντονα σημάδια 

αποσάρθρωσης. Με την παρούσα εργολαβία θα αποξηλωθεί το υπάρχον ασφαλτικό και θα τοποθετηθούν 
κυβόλιθοι, με τρόπο που περιγράφεται ώστε να τονιστεί το παραδοσιακό στοιχείο του οικισμού. 
Παράλληλα, και προκειμένου να αποφευχθεί μελλοντική επέμβαση επί του διαμορφωμένου οδοστρώματος, 
θα αντικατασταθεί και το υπάρχον, παλαιό δίκτυο ύδρευσης από αμιαντοσωλήνες, και θα κατασκευαστούν 
και οι νέες παροχές των παρακείμενων οικιών. 

 Πλατεία ανατολικά Σχολαρχείου 
Θα κατασκευαστεί σκάλα στο δυτικό άκρο της πλατείας από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, η 

οποία θα επιτρέπει την πρόσβαση από το Σχολαρχείο στην πλατεία που βρίσκεται ανατολικά του κτιρίου. 
Επί την πλατείας θα διαστρωθούν κατάλληλης διαβάθμισης αμμοχάλικα και κηπόχωμα, προκειμένου 
μεταγενέστερα να διαστρωθεί γκαζόν. 

 Άνω πλατεία οικισμού 
Θα διαμορφωθεί κεντρική νησίδα και διαπλάτυνση των υπαρχόντων πεζοδρομίων, όπως φαίνεται 

στο συνημμένο στην παρούσα μελέτη σκαρίφημα. Στην κεντρική νησίδα θα διαστρωθεί ορθογωνισμένη 
πέτρα, ενώ θα διαμορφωθεί χαμηλό τοιχείο στο νότιο άκρο της και περιμετρικό καθιστικό γύρω από τη θέση 
του δέντρου που θα φυτευθεί μεταγενέστερα. Πριν την διαμόρφωση των πεζοδρομίων, και κάτω από αυτά, 
θα τοποθετηθούν πλαστικοί σωλήνες διατομής Φ50, για την μελλοντική διέλευση των παροχών ύδρευσης 
των παρόδιων οικιών, κατά την αντικατάσταση του παλαιού δικτύου ύδρευσης της περιοχής. 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του Προγράμματος ‘Θησέας’ – Π.Δ.Ε. 207 Υπουργείου 
Εσωτερικών, η δε επίβλεψη του έργου θα γίνει από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Εμμανουήλ Παππά και θα εκτελεστεί σύμφωνα με το Ν. 4412/16. 
 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε   
Τ.Κ. Χρυσού, 12/4/2018  Τ.Κ. Χρυσού, 12/4/2018 

Ο Προϊστάμενος της   Ο Συντάξας 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας   

   
   

Χρήστος Γ. Μήτρακας  Βασίλης Πλακαντάρας 
Πολιτικός Μηχανικός  Πολιτικός Μηχανικός 



 

  

 


