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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ : 12.500,00€ (µε το ΦΠΑ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα µελέτη συντάχθηκε για τις ανάγκες του έργου «Εσωτερική οδοποιία στην ΤΚ
Σελλών» του ∆ήµου Καρπενησίου.
Στόχος των παρεµβάσεων που προβλέπονται να γίνουν βάσει της παρούσας µελέτης είναι η
αναβάθµιση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων της περιοχής επέµβασης των έργων που θα
εκτελεστούν.
Οι περιοχές που προβλέπονται διάφορες παρεµβάσεις αφορούν την Τ.Κ. Σελλών και τον
οικισµό Μηλιάς.
Συγκεκριµένα πρόκειται να γίνουν οι ακόλουθες παρεµβάσεις:
1. Τσιµεντόστρωση τµήµατος δρόµου πλησίον οικίας Μπαρλά στον οικισµό Μηλιάς.
Θα γίνει διαµόρφωση του δρόµου µε µηχανικά µέσα ώστε να δοθούν οι απαραίτητες κλίσεις για
να µην λιµνάζουν τα όµβρια ύδατα προµήθεια και τοποθέτηση σιδηρού πλέγµατος και
τσιµεντόστρωση µε σκυρόδεµα C16/20 πάχους περίπου 15 εκατ.

2. Καθαίρεση φθαρµένων πέτρινων καπακιών πλησίον πλατείας ΤΚ Σελλών και
τοποθέτηση καινούργιων προελεύσεως τύπου Άρτας πάχους 4,0 έως 5,0 εκ..
3. Αποξήλωση και µεταφορά φθαρµένων οργάνων παιδικής χαράς για την αποφυγή
ατυχηµάτων στην Τ.Κ. Σελλών
4. Αρµολόγηµα πλακόστρωσης πλατείας Τ.Κ. Σελλών και αντικατάσταση φθαρµένων
πλακών εκεί όπου απαιτείται
5. Καθαίρεση και επανακατασκευή τµήµατος φθαρµένου πέτρινου τοίχου κατάντι της
πλατείας Τ.Κ. Σελλών.
6. Τσιµεντόστρωση τµήµατος δρόµου προς νεκροταφείο στην Τ.Κ. Σελλών

O καθορισµός των τιµών µονάδας των εργασιών έγινε σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες
αναλύσεις παρεµφερών έργων.
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Το έργο θα εκτελεστεί µε Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ο συνολικός Προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια
ευρώ (12.500,00Є) συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ 24%.
Οι εργασίες που προβλέπονται περιγράφονται αναλυτικά στον προϋπολογισµό και στο
τιµολόγιο της µελέτης και θα γίνουν σύµφωνα µε τις οδηγίες και τα σχέδια της Τεχνικής
Υπηρεσίας του ∆ήµου Καρπενησίου.

Καρπενήσι 1/08/2017
Η Συντάκτρια Μηχανικός
Ιωάννα Νταλλή
∆ιπλ. Πολιτικός Μηχανικός
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