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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη του έργου αφορά εργασίες που θα γίνουν στις Τ.Κ. Μουζίλο, Ανιάδας
και Συγκρέλλου της Δ.Ε. Ποταμιάς. Οι εργασίες που θα γίνουν αναφέρονται αναλυτικά όπως
παρακάτω:
Τ.Κ. ΜΟΥΖΙΛΟ
1) Κατασκευή πέτρινου τοίχου μήκους 13,0μ και μέσου ύψους 1,50μ για την δημιουργία
παταριού στο κοιμητήριο της Τ.Κ. Μουζίλου με σκοπό την δημιουργία νέων θέσεων ταφής.
2) Καθαίρεση παλιών σιδηρών κιγκλιδωμάτων μήκους 21,50μ στον χώρο του δημοτικού
σχολείου και κατασκευή νέων κιγκλιδωμάτων σχεδίου που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.
3) Δημιουργία παταριού στον αύλειο χώρο του δημοτικού σχολείου διαστάσεων 6,0Χ3,0μ.
4) Τοποθέτηση υδρορροών (κάθετα) στο δημοτικό σχολείο μήκους 20,0μ.
5) Επισκευή κρασπεδόρειθρου μήκους 5,0μ και κατασκευή φρεατίου υδροσυλλογής
όμβριων υδάτων στον κεντρικό ασφαλτοστρωμένο δρόμο στο ύψος της οικίας της κ. Σταύρου
Φωτεινής.
6) Κατασκευή ανοικτού υδραύλακα για την όδευση των όμβριων υδάτων μήκους 12,0μ
κοντά στην οικία της κ. Ράπτης Νικολέττας.
7) Καθαίρεση προβληματικής τσιμεντόστρωσης και κατασκευή νέας με ελαφρύ οπλισμό
διαστάσεων 3,5Χ6,0μ στον δρόμο προς οικία κ. Κορτέση Ελένης του Ευσταθίου.
8) Κατασκευή φρεατίου υδροσυλλογής όμβριων υδάτων και τοποθέτηση PVC Φ250
σωλήνας για την όδευση των όμβριων υδάτων σε σημείο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.
Τ.Κ. ΑΝΙΑΔΑΣ
1) Κατασκευή στραγγιστικού στο πάνω μέρος του νεκροταφείου της Τ.Κ. Ανιάδας σε
συνολικό μήκος 90,0μ.
2) Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στην διάβαση προς Παναγιά και των απαραίτητων
πτερυγοτοίχων.
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Τ.Κ. ΣΥΓΚΡΕΛΛΟ
- Διαπλάτυνση δρόμου προς Αγ. Παρασκευή. Κατασκευή οπλισμένων τοίχων αντιστήριξης
σε μήκος 36,0μ και μέσου ύψους 2,20μ.
Ο προϋπολογισμός του
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
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Η εκτέλεση του έργου θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 16/04/2018
Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Λάππας Αντώνιος
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
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