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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η  παρούσα  τεχνική  έκθεση  αφορά  τις  εργασίες  που  απαιτούνται  για  την
συντήρηση  οδών  και  πεζοδρομίων  Δημοτικής  Ενότητας  Καρπενησίου  σε  διάφορα
σημεία. Συγκεκριμένα προβλέπονται να γίνουν:

1. Καθαίρεση φθαρμένων πέτρινων καπακιών πλησίον κτιρίου νέου Δημαρχείου και
στην  είσοδο  της  πόλης,  και  πλήρη  τοποθέτηση  καινούργιων  προελεύσεως  τύπου
Άρτας πάχους 4,0 έως 5,0 εκ..
 
2.  Εργασίες  εκσκαφής  και  κατασκευή  τσιμεντοστρώσεων και  κρασπέδων στην  οδό
Λεπενιώτη πλησίον οικίας κ. Ντότσικα, στην Λεπενιώτη αρ.52 (για μήκος περίπου 20
μ.),  στην  οδό  Ρόδου  πλησίον  Σχολικού  Συγκροτήματος.  Κατασκευή  τμήματος
πεζοδρόμιου εκατέρωθεν της οδού Υφαντίδη  συνολικού μήκους περίπου 14,0μ,  και
τσιμεντόστρωση  τμήματος  πλησίον  Ιατρίδου.  Κατασκευή  τοιχίου  μήκους  5,0μ  και
ύψους  1,20μ  περίπου  στην  περιοχή  Μεσοχώρα  πόλης  Καρπενησίου  πλησίον
ιδιοκτησίας κ. Γραμματίκα.   

3. Επισκευή και συντήρηση πεζογέφυρας στην περιοχή της Λαγκαδιάς (πλησίον οδού
Βύρωνος) και πεζογέφυρας στην περιοχή του  Κεφαλόβρυσου.

4. Καθαίρεση και επανακατασκευή τμήματος φθαρμένου τοίχου περίφραξης Εθνικού
Σταδίου Καρπενησίου μήκους 24,0 μμ περίπου από σκυρόδεμα C20/25.  

5. Κατασκευή νησίδας από πρόχυτα κράσπεδα στην διασταύρωση Χ. Τρικούπη και
Πανόρμου  και  πεζοδρομίου  μήκους  15,0  μ  περίπου  για  την  διευκόλυνση  της
κυκλοφορίας και την αποφυγή ατυχημάτων.

6.  Επισκευή  και  συντήρηση  πεζοδρομιών  πλησίον  περιοχής  Δεύτερου  Δημοτικού
Σχολείου. Δημιουργία θέσεων κάδων σκουπιδιών με εσοχές ή με μεταλλικό σωληνωτό
κιγκλίδωμα   στην οδό Αθ. Καρπενησιώτη (είσοδος Σχολείου), στη διασταύρωση οδών
Αθ. Καρπενησιώτη και Στέφανου Γρανίτσα, στη διασταύρωση οδών Αθ. Καρπενησιώτη
και Ζώτου, στην οδό Χ. Τρικούπη πλησίον πολυκατοικίας κ. Ν. Ράϊκου και στην οδό
Άρη Βελουχιώτη πλησίον ξυλουργείου Νούλα.                 
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Διαπλάτυνση και κατασκευή πεζοδρομίου στην γωνία οδών Αθ. Καρπενησιώτη και Άρη
Βελουχιώτη με ακανόνιστη πέτρα τύπου Άρτας, 

7. Επένδυση και συντήρηση με πέτρα Καρύστου ή Άρτας σκαλοπατιών στις Εργατικές
Κατοικίες  1,  στη σκάλα στο παλιό ΚΤΕΛ,  σκάλας Τριανταφυλλοπούλου και  σκάλας
Κάλβου.

8.  Διαμόρφωση  μικρού  πλατώματος  στην  συμβολή  των  οδών  Πλάτωνος  και  Στ.
Γρανίτσα,  κατασκευή  χαμηλού  ύψους  πέτρινου  τοίχου,  επένδυση  τοιχείου  με
ακανόνιστη πέτρα προελεύσεως Άρτας καθώς και επένδυση σκαλοπατιών πλησίον 2ου

Δημοτικού Σχολείου.

9. Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων από σωλήνα φ40 με ορθοστάτες στην
σκάλα Τριανταφυλλοπούλου -Μπούρλου, στην οδό Υφαντίδη (πλησίον ΟΤ24) και στην
οδό Θησέως. Επιδιόρθωση κιγκλιδώματος μήκους 4,0μ πλησίον ρέματος (έναντι  ΟΤ
126) και στην Χ. Τρικούπη (σκάλα πλησίον 2ου Δημοτικού). 
Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων απλού ή σύνθετου σχεδίου στην οδό Αγ Νικολάου 15,0μμ
περίπου,  στην  οδό  Πόρου  στον  Κάτω  Ξηριά  30  μμ  περίπου,  στο  αμφιθέατρο
Κορυσχάδων 25,0μμ περίπου και σε άλλα σημεία της πόλης Καρπενησίου.

10.  Αντικατάσταση  φθαρμένων  πέτρινων  καπακιών,  και  τοποθέτηση  καινούργιων
προελεύσεως Άρτας πάχους 4,0 έως 5,0 εκ..
                        
Ο συνολικός Προϋπολογισμός του έργου  ανέρχεται στις εξήντα χιλιάδες ευρώ 
(60.000,00Є) με ΦΠΑ 24% και υπάρχουσα πίστωση: 50.000,00 Є (ΣΑΤΑ 2016). 

Το έργο θα γίνει με Ανοιχτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

O καθορισμός των τιμών μονάδας των εργασιών έγινε σύμφωνα με τις εγκεκριμένες 
αναλύσεις παρεμφερών έργων.

Οι εργασίες που προβλέπονται βάσει της συγκεκριμένης μελέτης θα γίνουν σύμφωνα 
με τις οδηγίες και τα σχέδια του Τμήματος Τεχνικών έργων του Δήμου Καρπενησίου.

Καρπενήσι 13-02-2017
Η  Συντάκτρια 

                                           Νταλλή Ιωάννα 
                                          Πολ. Μηχανικος Π.Ε
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