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Διεύθυνση : ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ.
Ιδιοκτήτης : ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ.
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
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Έργο : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 28596 /8-4-2019 :
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΑΣΜΟΥ ,Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ».

Ο συνολικός χρόνος αποπερατώσεως του πιό πάνω έργου προβλέπεται σε 90
ημέρες από την ημερομηνία ενάρξεως των εργασιών.
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ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1ο Στάδιο: Περιλαμβάνει τις εργασίες προετοιμασίας καθαιρέσεων διαφόρων υλικών
προκειμένου για προσθήκη σε υφιστάμενη οικοδομή καθώς επίσης και τις γενικές και
ειδικές εκσκαφές βάσεων πεδίλων. Η διάρκεια των εργασιών αυτών θα είναι 20
ημέρες και θα χρησιμοποιηθούν για τις καθαιρέσεις εργάτες, ενώ για τις γενικές και
ειδικές εκσκαφές μηχανήματα με ειδικευμένους εργάτες.
2ο Στάδιο: Αυτό περιλαμβάνει την κατασκευή του σκελετού και της σκυροδέτησης
της θεμελίωσης της περίφραξης. Στο στάδιο αυτό, επίσης θα εγκιβωτιστούν οι
κατακόρυφοι σωλήνες περίφραξης συνολικού μήκους 7 μ. ( με το 1μ. να βρίσκεται
εντός εδάφους και τα 6μ. εκτός) και διατομής Φ2’’, οι οποίοι τοποθετούνται ανά 2μ.
και για την ορθότερη στήριξη και την ανάρτηση του συρματοπλέγματος περιμετρικά
θα τοποθετηθεί οριζόντιος σωλήνας Φ2’’ καθ’ ολόκληρο το μήκος και των τεσσάρων
πλευρών, στη βάση ,στα 3 μέτρα και την απόληξη των κατακόρυφων σωλήνων. Για
την ολοκλήρωση της περίφραξης του γηπέδου 5x5, θα τοποθετηθούν κεκλιμένοι
σωλήνες Φ2’’ ως αντηρίδες ανά 2 κατακόρυφους που θα συνδέονται με την
απόληξη αυτών από τη μία πλευρά και θα πακτώνονται στο έδαφος από την άλλη.
Το στάδιο αυτό θα είναι χρονικής διάρκειας 30 ημερών. Θα χρησιμοποιηθούν
ειδικευμένοι τεχνίτες ξυλοτύπων, ειδικευμένοι τεχνίτες σιδηροκατασκευών καθώς και
ειδικευμένοι εργάτες.
3ο Στάδιο: Σε αυτό θα γίνουν οι εργασίες του χωματουργικού κομματιού του
εσωτερικού της κατασκευής, μετά την εκσκαφή 35 εκ., που περιλαμβάνουν την
επίχωση από συνδυασμό άμμου και σκύρας πάχους 15 εκ για να επιτυγχάνεται η
αποστράγγιση του γηπέδου, αμμοχάλικο 10 εκ. και στρώσης 3 Α πάχους 10εκ. Στο
τέλος θα τοποθετηθεί ο τεχνητός χλωροτάπητας, θα σχεδιαστεί το περίγραμμα του
γηπέδου και θα πακτωθούν οι εστίες. Ο χρόνος αποπερατώσεως των εργασιών
αυτών θα είναι 40 ημέρες.
Η Αρχιτέκτονας μηχανικός

