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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας 
 

 

ΕΡΓΟ: «Αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων, 
Δήμου Μετσόβου» 

Υποέργο 1: Εργασίες αναβάθμισης και 
υποδομών. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: “ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ” 2019-2020 
στον Άξονα Προτεραιότητας 1 “Αστική 
Αναζωογόνηση 2019” 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά το Υποέργο 1 με τίτλο «Εργασίες αναβάθμισης και 
υποδομών.» της πράξης με τίτλο "Αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων Δήμου Μετσόβου". Το 
παρόν Υποέργο συμπληρώνεται με το Υποέργο της προμήθειας που αφορά την 
εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού και φωτιστικών σωμάτων. 

Στο παρόν υποέργο προβλέπεται η αναβάθμιση κεντρικών σημείων της πόλης του 
Μετσόβου, μέσω αναπλάσεων, επιστρώσεων και αποκατάστασης σημείων υφιστάμενων 
επιστρώσεων που έχουν φθαρεί και καταστραφεί από τον χρόνο και από την κακή χρήση. 

Επίσης προβλέπονται όλες οι εργασίες κατασκευή του τοπικού ηλεκτρολογικού δικτύου, το 
οποίο θα τροφοδοτεί το σύνολο των φωτιστικών που προμηθεύονται και εγκαθίστανται 
στα πλαίσια του Υποέργου 2. 

Τα σημεία παρεμβάσεων είναι κυρίως τρία και πιο συγκεκριμένα τα εξής: 

• κεντρική πλατεία Μετσόβου 
• πλατεία εκκλησίας 
• διάφορα σημεία του λόφου «Φρούριο». 

Οι παραπάνω περιοχές παρέμβασης είναι από τα πιο κεντρικά σημεία του Δήμου και 
προσελκύουν πάρα πολλούς επισκέπτες καθ' όλη την διάρκεια του χρόνου. 

Στόχος της μελέτης είναι η αναβάθμιση των παραπάνω περιοχών, με την κατάλληλη 
διαμόρφωση χώρων αναψυχής με σκοπό τη δημιουργία των κατάλληλων υποδομών για την 
επίσκεψη και χρήση αυτών ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των επισκεπτών και των 
κατοίκων του Δήμου καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, αλλά και η ανάδειξη αξιοθέατων 
που στην υφιστάμενη κατάσταση είναι παραμελημένα συγκριτικά με την πολιτισμική τους 
αξία. Κατ’ επέκταση η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης εργολαβίας θα συμβάλει στην 
συνολικότερη ανάδειξη του Δήμου Μετσόβου. 
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Οι σύγχρονες μελέτες λειτουργούν με γνώμονα και ευαισθησία σε σχέση με την προστασία 
του περιβάλλοντος. Σε κάθε τομέα της μελέτης, η κατεύθυνση του μέγιστου οικολογικού 
οφέλους αναδεικνύεται ως ιδιαιτέρως σημαντική. Με αυτό το σκοπό έγινε η επιλογή 
υλικών με βασική κατεύθυνση την συμπλήρωση των υφιστάμενων επιστρώσεων, την 
αποκατάσταση των φθαρμένων, με γνώμονα την ανάδειξη των εν λόγω περιοχών 
κρατώντας την αισθητική και την αρχιτεκτονική της υφιστάμενης κατάστασης, η οποία 
συνάδει και με το ευρύτερο περιβάλλον του Δήμου. 

Η αποκατάσταση των επιστρώσεων θα απαρτίζεται από τις παρακάτω εργασίες: 

Καθαίρεση-αποξήλωση φθαρμένων ή κατεστραμμένων υφιστάμενων πλακοστρώσεων 
δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων 
πλακών σε ποσοστό άνω του 50%. 

• Καθαίρεση κατεστραμμένων υποβάσεων από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση 
συνήθους κρουστικού εξοπλισμού 

• Κατασκευή ή συμπλήρωση υποβάσεων με κατάλληλα οικοδομικά υλικά 
(εξυγιαντικές στρώσεις από 3Α, σκυρόδεμα ελαφρώς οπλισμένο, τσιμεντοκονία) 

• Συμπλήρωση επιστρώσεων σε συνέχεια των υφιστάμενων που βρίσκονται σε καλή 
κατάσταση και παραμένουν. 

Τα υλικά κατασκευής του δαπέδου πρέπει να εξασφαλίζουν αντιολισθηρότητα, 
ομοιογένεια, σταθερότητα, αντοχή στην χρήση και τις καιρικές συνθήκες, μικρή 
αντανακλαστικότητα και ευκολία στον καθαρισμό και την συντήρηση τόσο σε συνήθεις 
συνθήκες χρήσης όσο και σε εξαιρετικές καιρικές συνθήκες (πχ βροχή, χιόνι, παγετός κλπ). 

Επίσης, όπως αναφέρθηκε παραπάνω προβλέπεται η κατασκευή δικτύου 
ηλεκτροφωτισμού. Δηλαδή κατασκευή χανδάκων εντός των οποίων τοποθετείται όλο το 
απαιτούμενο, για την ορθή λειτουργία των φωτιστικών, ηλεκτρολογικό υλικό και πλήρωση 
των χανδάκων με αδρανή και υλικά σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και την 
παρούσα. 

Για την κατασκευή των δικτύων προβλέπονται αρχικά όλες οι καθαιρέσεις πλακοστρώσεων 
και ασφάλτου (ανάλογα με την επιλεχθείσα όδευση), αλλά και όλες οι χωματουργικές 
εργασίες.  

Το δίκτυο ηλεκτροδότησης περιλαμβάνει την ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και 
ρευματοδότησης των κοινόχρηστων χώρων και πρόκειται να εγκατασταθεί σύμφωνα με το 
Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD 384 "Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις" και τις 
απαιτήσεις της Δ.Ε.Η. Τα καλώδια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι κατάλληλων 
προδιαγραφών για εγκατάσταση εντός του εδάφους. Για την περαιτέρω προστασία των 
καλωδίων θα τοποθετηθούν σε σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους διαμέτρου 1 1/2 ins, 
κατάλληλους για διέλευση καλωδίων και σε σωλήνες PVC διατομής 63 mm, ανάλογα με την 
όδευση (υπόγεια ή επιτοίχια) που θα επιλεχθεί με την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. Οι 
σωλήνες θα τοποθετηθούν εντός χανδάκων κατάλληλων διαστάσεων και θα εγκιβωτιστούν 
με άμμο προέλευσης λατομείου. Οι χάνδακες θα πληρωθούν με μία στρώση σκύρας 
μέγιστου κόκκου 20 εκ. και από υλικά εκσκαφών. Θα έχουν πλάτος 0,40 μ. και τα καλώδια 
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θα διέρχονται σε βάθος από το ύψος του εδάφους, τέτοιο ώστε να τηρούνται οι κανόνες 
ασφαλείας. 

Η τροφοδότηση του τοπικού δικτύου θα γίνει μέσω δύο πινάκων - πίλαρ που θα 
τοποθετηθούν πλησίον των χώρων παρεμβάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και με την 
σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. Τα πίλαρ θα τροφοδοτούνται από το δίκτυο των 
ευρύτερων υποδομών. 

Τα κυριότερα αναμενόμενα οφέλη από την αποπεράτωση του έργου είναι: 

1. Ανάδειξη του φυσικού - οικιστικού περιβάλλοντος σε κεντρικά σημεία των 
παραπάνω οικισμών με σκοπό την προσέλκυση των δημοτών & τουριστών 

2. Βελτίωση της ποιότητας ζωής αυτών και 
3. Δημιουργία ασφαλών και σύγχρονων χώρων ξεκούρασης και χαλάρωσης. 

Οι εργασίες που αναλύθηκαν στην παρούσα Τεχνική Έκθεση έχουν τελικό προϋπολογισμό 
109.500,00 €, συμπεριλαμβανομένου Ε.Ο. 18%, Απρόβλεπτα 15%, ΦΠΑ 24%, Πρόβλεψη 
Αναθεωρήσεων και Απολογιστικά. 

Μέτσοβο Φεβρουάριος 2021 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  
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