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ΤΜΗΜΑ Α 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

1. Είδος και χρήση 

Ο Δήμος Φαρκαδόνας με το παρόν έργο θα προβεί στην κατασκευή πεζοδρομίων και 

τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στον συνοικισμό στην  Τ.Κ. Ταξιαρχών σε παραποτάμιους 

οδούς που φαίνονται στην οριζοντιογραφία του έργου. Η προτεινόμενη αυτή ανάπλαση θα 

ακολουθήσει την υφιστάμενη κατάσταση των παρόδιων ιδιοκτησιών. Στις οδούς που θα 

κατασκευαστούν τα πεζοδρόμια υπάρχουν ήδη κατασκευασμένα κράσπεδα και τμήματα 

τσιμεντοστρωμένα (στο ΤΜΗΜΑ 1 )τα οποία όμως είναι σε κακή κατάσταση. Στο 

ΤΜΗΜΑ2 που περιλαμβάνει το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο δεν υφίσταται 

κράσπεδο ή πεζοδρόμιο. Το συνολικό μήκος των οδών στους οποίους θα κατασκευαστούν 

πεζοδρόμια είναι 361μ. και το πλάτος των πεζοδρομίων θα είναι 1,20(ΤΜΗΜΑ 2) και 

1,50(ΤΜΗΜΑ 1). 

 

2. Ακριβής θέση του έργου 

Τ.Κ. Ταξιαρχών   

 

3. Αριθμός έγκρισης του έργου  

………………………….. 

 

4. Κύριος του έργου 

Δήμος Φαρκαδόνας  

 

5. Στοιχεία των  συντακτών του Φ.Α.Υ.  

Σίμου Βαρβάρα 

 

6. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης αναπροσαρμογής του Φ.Α.Υ.  

Ανάδοχος έργου 
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ΤΜΗΜΑ Β 
ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ EPΓOΥ 

 

1. Τεχνική περιγραφή του έργου  

Ο Δήμος Φαρκαδόνας με το παρόν έργο θα προβεί στην κατασκευή πεζοδρομίων και 

τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στον συνοικισμό στην  Τ.Κ. Ταξιαρχών σε παραποτάμιους οδούς 

που φαίνονται στην οριζοντιογραφία του έργου. Η προτεινόμενη αυτή ανάπλαση θα 

ακολουθήσει την υφιστάμενη κατάσταση των παρόδιων ιδιοκτησιών. Στις οδούς που θα 

κατασκευαστούν τα πεζοδρόμια υπάρχουν ήδη κατασκευασμένα κράσπεδα και τμήματα 

τσιμεντοστρωμένα (στο ΤΜΗΜΑ 1 )τα οποία όμως είναι σε κακή κατάσταση. Στο ΤΜΗΜΑ2 

που περιλαμβάνει το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο δεν υφίσταται κράσπεδο ή 

πεζοδρόμιο. Το συνολικό μήκος των οδών στους οποίους θα κατασκευαστούν πεζοδρόμια είναι 

361μ. και το πλάτος των πεζοδρομίων θα είναι 1,20(ΤΜΗΜΑ 2) και 1,50(ΤΜΗΜΑ 1). 

2. Παραδοχές μελέτης 

Α. Υλικά 

Όπως προδιαγράφονται στην τεχνική περιγραφή και το αναλυτικό τιμολόγιο της εγκεκριμένης 

μελέτης 
 

Β. Έδαφος  

Δεν είναι απαραίτητα 

 

Γ. Σεισμολογικά στοιχεία  

Δεν είναι απαραίτητα 

 

Δ. Φορτία 
Δεν υπάρχουν στοιχεία 

 
3.   Σχέδια του έργου και των εγκαταστάσεων «ως κατασκευάσθει»  

Το έργο θα κατασκευασθεί σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη 
 

ΤΜΗΜΑ Γ 
1. Επισημάνσεις  

     Δεν υπάρχουν 

 

ΤΜΗΜΑ Δ 
1. Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία  

      Δεν υπάρχουν 

 

ΤΜΗΜΑ Ε 

 
1. Πρόγραμμα αναγκαίων επιθεωρήσεων και συντηρήσεων του έργου και των 

εγκαταστάσεων 

Οι αναγκαίες επιθεωρήσεις και η συντήρηση του έργου μετά την αποπεράτωση και την 

οριστική παραλαβή του είναι ευθύνη του Δήμου Φαρκαδόνας. 
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