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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Η παρούσα  τεχνική  έκθεση   αφορά  την βελτίωση υποδομών (διευθέτηση ομβρίων – επισκευή δρόμων- 

διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων) στους οικισμούς της Τ.Κ. Κλειτσού της Δημοτικής Ενότητας Φουρνάς του 

Δήμου Καρπενησίου. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

 

 1. Οικισμός Κορίτσας 

Στην θέση «ΜΑΓΚΑΝΟ» στο δημοτικό δρόμο (μπροστά από οικία Καρβέλη και Λαζ. Μαργαρίτη) θα γίνει 

αντικατάσταση τμήματος σωληνωτού αγωγού ομβρίων που έχει σπάσει. Συγκεκριμένα θα γίνει εκσκαφή σε 

μήκος περίπου 7.00μ και σε μέσο βάθος 2.50 μ και αντικατάσταση των σπασμένων τσιμεντοσωλήνων με νέους 

ιδίας διατομής. Οι σωλήνες θα εγκιβωτιστούν με σκυρόδεμα (C16/20) και θα επιχωθούν με θραυστό αμμοχάλικο 

λατομείου. Στην στάθμη του δρόμου θα κατασκευασθεί φρεάτιο  διευθέτησης ομβρίων σε μήκος 3,00 μ από 

σκυρόδεμα (C16/20) ενισχυμένο με δομικό πλέγμα (Β500C – Φ8/20) στο οποίο θα τοποθετηουν μεταλλικές 

σχάρες υδροσυλλογής με τα αντίστοιχα πλαίσια έδρασης. Το φρεάτιο θα συνδεθεί με τον υποκείμενο αγωγό 

ομβρίων  και τέλος θα γίνει αποκατάσταση των σκαμμάτων με σκυρόδεμα (C16/20) ενισχυμένο με δομικό 

πλέγμα (Β500C – Φ8/20)πλέγμα. 

 

 2. Οικισμός Μεσοχωρίου 

Α)Κατασκευή ξύλινης πέργκολάς στο Δημοτικό κατάστημα στην πλατεία του οικισμού 

Συγκεκριμένα θα γίνει κατασκευή πέργκολας διαστάσεων 7.50μ x 3.70μ  με ξυλεία δρυός σύμφωνα με τα σχέδια 

και τις οδηγίες της επίβλεψης.  

Β)Συντήρηση του οστεοφυλακίου στο Κοιμητήριο του οικισμού Μεσοχωρίου. Συγκεκριμένα θα γίνουν οι πιο 

κάτω εργασίες: 

i) Καθαίρεση της υπάρχουσας φθαρμένης επικεράμωσης 

ii)Τοποθέτηση σανιδώματος στην υπάρχουσα τεγίδωση  

iii)Στεγάνωση στέγης με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη  

vi)Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου. 

 

   3. Οικισμός Μουσχιάδων 

Α) Διευθέτηση δρόμου μπροστά από οικία Σωτηρίας Χρ. Τσιρίγκα. Συγκεκριμένα θα γίνει καθαίρεση της 

υφιστάμενης τσιμεντόστρωσης σε μήκος 10.00μ περίπου και πλάτος 6.00μ κατασκευή φρεατίου   διευθέτησης 

ομβρίων σε μήκος 5,00 μ από σκυρόδεμα (C16/20) ενισχυμένο με δομικό πλέγμα (Β500C – Φ8/20) στο οποίο θα 

τοποθετηθούν μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής με τα αντίστοιχα πλαίσια έδρασης. 

Τέλος θα γίνει αποκατάσταση του οδοστρώματος με σκυρόδεμα (C16/20) ενισχυμένο με δομικό πλέγμα (Β500C 

– Φ8/20)πλέγμα. 

Β) Κατασκευή και τοποθέτηση δυο μεταλλικών καλυμμάτων στις δεξαμενές (σηπτική  - απορροφητική) διάθεσης 

λυμάτων του οικισμού  . 

Γ) Αποκατάσταση  φθορών (λακκούβες) στους δρόμους με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ενισχυμένου με 

δομικό πλέγμα σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης.  



 

 

 

 4. Οικισμός Πλατάνου  

Α) Θα γίνει πλακόστρωση του νέου κοινοχρήστου χώρου (πλατεία) επιφανείας 100.00μ2 με τσιμεντόπλακες 

διαστάσεων 40x40cm και θα τοποθετηθεί μεταλλικό κιγκλίδωμα με σχέδιο ίδιο με το υπάρχον στον 

περιβάλλοντα χώρο του όμορου Ι.Ν. Αγίου Νικολάου.  

Β) Επισκευή και συντήρηση δημοτικού δρόμου Κοιμητήριο - οικία Αθ. Σκεντέρη  με καθαίρεση των φθαρμένων 

στοιχείων και αποκατάσταση με σκυρόδεμα (C16/20) οπλισμένο με δομικό πλέγμα (Β500C – Φ8/20) πλέγμα 

σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης.  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

Ο τρόπος επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή του έργου είναι ο «συνοπτικός διαγωνισμός» 

(άρθρο 117 Ν.4412/2016). 

Το σύστημα υποβολής προσφοράς είναι προσφορά με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 125Ν.4412/2016) 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 35.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΓΕ&ΟΕ (18%) 

απροβλέπτων (15%) της πρόβλεψης αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. (24%).  

Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ. Για την εκτέλεση του έργου έχει γραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό του 

Δήμου για το έτος 2018 με Κ.Α. 30.7326.283 

Χρόνος εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε  δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

 
 

Καρπενήσι 15/05/2018 
Ο Συντάξας 

 
Βασίλειος Μαντέκας 
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 
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