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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η  

 

Θ Ε Μ Α  :  « Α Ν Α Π Λ Α Σ Η  Π Λ Α Τ Ε Ι Α Σ  Τ . Κ .  Μ Ε Ρ Ο Π Η Σ »  

  

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάπλαση της πλατείας στην τ.κ. Μερόπης. 
 Σήμερα η δημοτική έκταση που θα γίνει η ανάπλαση είναι αδιαμόρφωτη και σκοπός του έργου 

είναι η δημιουργία χώρου συγκέντρωσης των κατοίκων της περιοχής και η αισθητική αναβάθμιση του 
κέντρου της τ.κ. 

Οι γενικές εκσκαφές γαιών θα πρέπει να γίνουν σε βάθος περίπου ενός μέτρου ώστε να 
απομακρυνθούν τα υλικά που δεν μπορούν να ενσωματωθούν στο έργο. Εν συνεχεία θα γίνουν 
εργασίες επίχωσης ώστε να διαμορφωθεί υψομετρικά ο χώρος της πλατείας.  

Οι εργασίες εκσκαφής για την τοποθέτηση των καλωδίων ηλεκτροφωτισμού, την τοποθέτηση 
σωλήνων αποστράγγισης και των σωλήνων ποτίσματος των δέντρων θα ακολουθήσουν τις εργασίες 
επίχωσης. 

Η στρώση έδρασης των κυβόλιθων της πλατείας  γίνεται με την κατασκευή πάχους 15 
εκατοστών από οπλισμένο σκυρόδεμα με δομικό χαλύβδινο πλέγμα. Οι κυβόλιθοι συγκολλούνται  στην 
βάση έδρασης με την παρεμβολή στρώσης ισχυρού τσιμεντοκονιάματος, το οποίο λειτουργεί ως 
συγκολλητικό υλικό. Περιμετρικά του χώρου θα τοποθετηθούν πρόχυτα κράσπεδα μετά την 
διαμόρφωση της επιφάνειας από σκυρόδεμα και σε ύψος 15 εκατοστών από την τελική διαμορφωμένη 
επιφάνεια.   

Οι κυβόλιθοι θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές και για την κυκλοφορία οχημάτων 
(ιδιαίτερης αντοχής) και θα έχουν χρωματική απόχρωση γκρί και καφέ. Τα δένδρα θα φυτευτούν 
σύμφωνα με το σχέδιο της μελέτης. 

Η πλατεία έχει επιφάνεια περίπου 2.184,00 τ.μ. και περιλαμβάνει και την παιδική χαρά με 
επιφάνεια 174,00 τ.μ., το υποπόδιο συντριβάνι και τους χώρους με τα παγκάκια για τους καθήμενους 
επισκέπτες. 

Η τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων θα είναι σύμφωνη με το σχέδιο.  
 

Mελιγαλάς         24/1/2020 
 

     Ο Συντάξας                   Θεωρήθηκε 
       Η Προϊσταμένη του Τμήματος ΤΕ 

 
  Ηλιάδης Στέλιος                              Λάρδα Χρυσούλα 
Πολιτικός Μηχανικός             Πολιτικός Μηχανικός  
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