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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται για το έτος 2018, η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.  

Στις εργασίες της ανακατασκευής περιλαµβάνονται κυρίως η αποξήλωση πλακοστρώσεων της 

πλατείας και καθαίρεση στοιχείων από άοπλο και οπλισµένο σκυρόδεµα όπου απαιτείται, η 

κατασκευή υπόβασης της τελικής διαµορφωθείσας επιφάνειας µε σκυρόδεµα άοπλο ή 

οπλισµένο όπου απαιτείται, η πλακόστρωση της πλατείας και των διαδρόµων, η µετατροπή 

των περιµετρικών ζαρντινιερών σε καθιστικά και κατασκευή περγκολών σε τµήµατα αυτών , 

τοποθέτηση κρασπέδων όπου αυτό απαιτείται, την αντικατάσταση του δικτύου 

ηλεκτροφωτισµού της πλατείας και την ανακατασκευή των διαδρόµων µε νέο σχεδιασµό από 

έγχρωµους κυβόλιθους ,την διατήρηση των σηµείων εισόδου στην πλατεία από τις 

περιβάλλουσες οδούς και νέα δαπεδόστρωση κατασκευή υπαίθριου χώρου - ανοικτού 

θεάτρου για την διενέργεια εκδηλώσεων,  έτσι ώστε να µετατραπεί σε πόλο έλξης για τους 

περιοίκους µε σκοπό την ευρύτερη αναβάθµιση της περιοχής.  

 Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους, σύµφωνα µε την µε την µε αρ. 

372/18-12-2017 (Α∆Α: ΩΜ52ΩΞΕ-ΘΟ6) απόφαση ∆ηµ. Συµβουλίου περί έγκρισης Ετήσιου 

Προγράµµατος ∆ράσης του ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου οικονοµικού Έτους 2018, το οποίο κατ’ 

ελάχιστο περιλαµβάνει το τεχνικό πρόγραµµα & την 373/18-12-2018 απόφαση ∆ηµ. 

Συµβουλίου καθώς και την 50/21-2-2018 απόφαση ∆ηµ. Συµβουλίου περί έγκρισης 1ης 

µερικής αναµόρφωσης του προϋπολογισµού του ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου, οικονοµικού έτους 

2018. 

 Το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (∆ηµόσιες Συµβάσεις 

Έργων, Προµηθειών και  Υπηρεσιών, προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως ισχύει 

σήµερα µε τις τροποποιήσεις και τις συµπληρώσεις του   καθώς και  τον  Ν. 3463/2006  και τον Ν. 

3852/2010 όσον αφορά τα αποφαινόµενα όργανα. 

Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 500.000,00 € 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, και βαρύνει τον ΚΑ: 35-7322.005. 

 
Παλαιό Φάληρο.  26/03/2018 

Η  ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ 
 
 

ΚΡΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
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