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           ΔΗΜΟΣ  :   ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ       

 

            ΕΡΓΟ     :   ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΧΩΡΩΝ. 

                                 

ΤΕΧΝΙΚΗ   ΕΚΘΕΣΗ  -  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά διαμορφώσεις βελτιώσεις της λειτουργικότητας των δημοτικών χώρων του 

Δήμου Νεστορίου. Αναλυτικότερα στον οικισμό Νεστορίου πρόκειται να γίνει: 

 α) πλακόστρωση σε δρόμο του Άνω Νεστορίου μεταξύ των Ο.Τ. 55 και 94,    

 β) πλακόστρωση με κυβόλιθους σε δρομάκι του Άνω Νεστορίου, εντός του Ο.Τ.94 

 γ) διαπλάτυνση της στροφής πλησίον του Ο.Τ. 120 στο Άνω Νεστόριο, με την καθαίρεση του 

υπάρχοντος τοιχίου διαστάσεων 9,10μΧ0,25μΧ(1,9+1,5)/2 και την κατασκευή νέου διαστάσεων 

10μΧ2μΧ0,25μ. και την διαμόρφωση του χώρου με θραυστό υλικό. 

δ) καθαίρεση υπάρχοντος τοιχίου και κατασκευή νέου με διαπλάτυνση του δρόμου στο Κάτω 

Νεστόριο, εντός του Ο.Τ.233. 

 ε) Τσιμεντόστρωση σε δρομάκι στο Κάτω Νεστόριο, μεταξύ Ο.Τ.234 και Ο.Τ. 239 

 ζ) διάνοιξη δρόμου στο Κάτω Νεστόριο, μεταξύ Ο.Τ.229 και Ο.Τ.230 και την κατασκευή πέτρινου 

τοιχίου διαστάσεων 3μΧ2μΧ0,5μ. 

 

Στον οικισμό Λειβαδοτοπίου, πρόκειται να γίνει τσιμεντόστρωση κοινόχρηστου χώρου σε επιφάνεια 

140τ.μ. 

Στον οικισμό Αγίας Άννας και συγκεκριμένα πλησίον του υπ’ αριθμ. 22 οικοπέδου του Ο.Τ. 17,  

πρόκειται να ανακατασκευαστεί το τοιχίο από λιθοδομή διαστάσεων 26μΧ1μΧ0,6μ 

Στον οικισμό Πτελέας και συγκεκριμένα πλησίον του υπ’ αριθμ. 26 οικοπέδου του Ο.Τ. 6,  πρόκειται 

να κατασκευαστεί τοιχίο από λιθοδομή διαστάσεων 22,5μΧ2μΧ0,6μ 

Στον οικισμό Διποταμίας: 

α) στην έξοδο του οικισμού προς τον Μεσόβραχο θα απομακρυνθεί η ποτίστρα και θα γίνει 

πλακόστρωση της περιοχής σε έκταση 28,50τ.μ. θα τοποθετηθούν δυο παγκάκια και θα κατασκευαστεί πέτρινη 

βρύση. 

 β) στην έξοδο του οικισμού προς Κομνηνάδες θα κατασκευαστούν πεζοδρόμια εκατέρωθεν του 

δρόμου συνολικού μήκους 126,55μ.  

γ) πλησίον του Δημοτικού Σχολείου θα καθαιρεθεί η επένδυση πλακών του υφιστάμενου τοιχίου και θα 

επικαλυφθεί με επίχρισμα. 

  Τέλος, στον οικισμό Κυψέλης πρόκειται να γίνει εφαρμογή νέου τσιμεντοκονιάματος στο γήπεδο του 

Μπάσκετ και να επανατοποθετηθούν οι πλάκες που αποκολλήθηκαν από περιμετρικά του γηπέδου και του 

τοιχίου .     

Το έργο έχει προϋπολογισμό  # 80.000,00 #   ευρώ και  θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του   

Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. 

Η  χρηματοδότηση είναι από  ΣΑΤΑ.  

 

                                                                                                                 18/10/2018 

                                                                                                               Η  Συντάξασα 

 

                                                                                                             Αγνή Γκούρα 

                                                                                                       Πολιτικός   Μηχανικός                                                                                                
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