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ΕΡΓΟ: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ.
ΑΜΠΛΙΑΝΗΣ»
ΧΡΗΣΗ:

2017

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 20.500,00 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Σ.Α.Τ.Α. 2016 & 2017

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το έργο αυτό αφορά σε εργασίες για την κατασκευή έργων διευθέτησης ομβρίων
και εσωτερικής οδοποιίας του οικισμού Άμπλιανης της ομώνυμης Τ.Κ. του Δήμου
Καρπενησίου.
Αναλυτικότερα :
- Από την είσοδο του οικισμού (προς τον περιφερειακό δρόμο που
εξυπηρετεί το πάνω τμήμα του οικισμού) θα κατασκευασθεί
τσιμεντόστρωση μήκους περίπου 75,00 μ. με μέσο πλάτος τα 4,00 μ.
- Στον ίδιο δρόμο θα καθαιρεθεί φθαρμένο τμήμα τσιμεντόστρωσης και θα
κατασκευασθεί νέα μήκους περίπου 60,00 μ. με μέσο πλάτος τα 4,00 μ.,
τμήμα της οποίας θα επιχωθεί για να δοθεί κατάλληλη κλίση για την
απορροή των ομβρίων σε παρακείμενο ρέμα.
- Θα κατασκευασθεί τσιμεντόστρωση από οικία Πατούλια έως Οικία
Κότσαλου μήκους περίπου 75,00 μ. μέσου πλάτους 2,00 μ. και θα
διαμορφωθεί με σκαλιά (λόγω υψομετρικής διαφοράς) η ένωση του με τον
κεντρικό δρόμο. Πριν την κατασκευή της τσιμεντόστρωσης και για 20,00 μ.
θα τοποθετηθεί σωλήνας αποχέτευσης Φ160.
- Θα καθαιρεθεί φθαρμένο τμήμα τσιμεντόστρωσης και θα κατασκευασθεί
νέα μήκους περίπου 7,00 μ. μεταβλητού πλάτους, στην Δημοτική δίοδο
από οικία Τζινιέρη προς οικία Γιαννακογιώργου.
Το πάχος των τσιμεντοστρώσεων θα είναι 0,15 μ.
Στον ανάδοχο του έργου θα δοθούν οι απαραίτητες τεχνικές οδηγίες από τον
επιβλέποντα του έργου κατά την εγκατάσταση του επί τόπου του έργου.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 20.500,00 € με το
ΓΕ&ΟΕ, τα απρόβλεπτα και τον Φ.Π.Α. και θα αντιμετωπισθεί από την ΣΑΤΑ της
Τ.Κ. των ετών 2016 και 2017.
Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και με τις
Τεχνικές Προδιαγραφές (Εφαρμοστέες προδιαγραφές υλικών και εργασίας) του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Καρπενήσι 31-08-2017
Ο Συντάκτης

Δημήτριος Τσελεπής
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

