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                             CPV: 45233120-6 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ : 120.000,00€ (µε το ΦΠΑ) 
     Υπάρχουσα πίστωση για το 2017: 100.000,00€ (µε το ΦΠΑ) 
 
                      
       

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά το έργο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ∆Ε 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» και τις εργασίες που απαιτούνται για την διαπλάτυνση και βελτίωση 
βατότητας δρόµων στην πόλη Καρπενησίου σύµφωνα µε το εγκεκριµένο σχέδιο πόλης. 
Συγκεκριµένα προβλέπονται να γίνουν: 
      
Α)   Οδός Κρήνης     
 
1. ∆ιαπλάτυνση και αντιστήριξη δρόµου µε κατασκευή τοιχίων µήκους περίπου 20,0 µ και 
µεταβλητού ύψους  από οπλισµένο σκυρόδεµα  C20/25. 
2. Εκσκαφή και µετατόπιση αγωγού ύδρευσης Φ90mm από πολυαιθυλένιο PE-100, µε 
κατασκευή 2 φρεατίων D1000mm τύπου καµπάνας µε µεταλλικό στρογγυλό καπάκι 
βαρέως τύπου.     
3.Αποξήλωση παλιάς και κατασκευή νέας περίφραξης οικοπέδων µε µεταλλικούς 
πασσάλους και συρµατόπλεγµα µε ροµβοειδή οπή συνολικού µήκος περίπου 100,0 µµ.     
4. Εκσκαφή, εξυγίανση και κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας σε µήκος περίπου180,0µ.  
5. Κατασκευή σχαρών συλλογής όµβριων υδάτων. 
6. Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 5,0 εκ.  
7. Κατασκευή προστατευτικών µεταλλικών κιγκλιδωµάτων συνθέτου σχεδίου για την 
αποφυγή ατυχηµάτων.  
 
Β)  Οδός Νικολάου Στράτου   
 
1. Χωµατουργικές εργασίες µε αποµάκρυνση µπαζών. 
2. Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης από οπλισµένο σκυρόδεµα C20/25 µεταβλητού ύψους 
και µήκος περίπου 30,0 µµ. 
3. Επίχωµα µε κατάλληλο συµπυκνωµένο χώµα και κατασκευή τσιµεντόστρωσης από 
σκυρόδεµα C16/20 πάχους 15,0 εκ. περίπου.   
4. Κατασκευή προστατευτικών µεταλλικών κιγκλιδωµάτων συνθέτου σχεδίου για την 
αποφυγή ατυχηµάτων. 
 
Ο συνολικός Προϋπολογισµός του έργου  ανέρχεται στις εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ 
(120.000,00 Є) µε ΦΠΑ 24% (ΣΑΤΑ) και υπάρχουσα πίστωση για το 2017: 100.000,00 Є.  
Το υπόλοιπο ποσό των 20.000,00 Є θα προβλεφθεί στον προϋπολογισµό του 2018. 
Το έργο θα γίνει µε Ανοιχτό ∆ιαγωνισµό 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 ∆ήµου Καρπενησίου. 
 
 

Καρπενήσι 13-03-2017 
Η  Συντάκτρια  

 
                                              Νταλλή Ιωάννα  
                                             Πολ. Μηχανικός Π.Ε 

 
 


