
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ    
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ    ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ» 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  Αρ. Μελέτης:  35/2018 
       CPV: 45000000-7 
 
       

   Χρηµατοδότηση: ΣΑΤΑ 2017: 13.700,00€ (µε το ΦΠΑ) 
                 ΣΑΤΑ 2018: 13.300,00€ (µε το ΦΠΑ) 

      ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ : 27.000,00€ (µε το ΦΠΑ) 
                                   Αρ. µελέτης:  35/2018                                                            
         CPV: 45000000-7 
 
 
 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η        Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 
 
 

Η παρούσα τεχνική µελέτη αναφέρεται στην «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ»  στον ∆ήµο Καρπενησίου. 
 
Πρόκειται για τις εργασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διαπλάτυνσης του 
κεντρικού δρόµου από την είσοδο του χωριού προς την πλατεία Αµπελίων 
 
Επίσης προβλέπεται να γίνει κατασκευή τεχνικού- διαπλάτυνση κοινοτικού δρόµου προς 
οικίες Σιούρτου – οικίες Ζαχαροπλέϊκα. 
 
Αναλυτικά οι εργασίες που θα γίνουν είναι οι ακόλουθες: 
 
• Εκσκαφές µε µηχανικά µέσα µε τη φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των προϊόντων 
εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση καθώς και επιχώσεις  
• Κατασκευή πέτρινου τοιχείου αντιστήριξης ανάντι του κεντρικού δρόµου, συνολικού 
µήκους περίπου 36 µέτρων και µέσου ύψους 1,50 µ περίπου στην είσοδο του χωριού από 
πέτρα τύπου Άρτας  
• Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης από οπλισµένο σκυρόδεµα, ύψους από 1,00-2,50 µέτρων 
περίπου και συνολικού µήκους 22,00 µέτρων 
• Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης από οπλισµένο σκυρόδεµα, ύψους από  0,00-1,00 
µέτρων 
• Κατασκευή κρασπέδου µήκους περίπου 36,00 µέτρων καθώς και τσιµεντοστρώσεις µε 
σκυρόδεµα C16/20 πάχους 15 εκατ. οπλισµένο µε δοµικό πλέγµα Τ131 
• Προµήθεια και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωµάτων µε IPE για την ασφάλεια και για την 
αποφυγή ατυχηµάτων, σύµφωνα µε το σχέδιο και τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

  
Η αναλυτική κατάρτιση του προϋπολογισµού έγινε στο αντίστοιχο τεύχος και 



ο καθορισµός των τιµών µονάδας των εργασιών έγινε σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες 
αναλύσεις παρεµφερών έργων. 
 
Ο συνολικός Προϋπολογισµός του έργου  ανέρχεται στις (27.000,00 Є) µε ΦΠΑ 24% είκοσι 
επτά χιλιάδες ευρώ  (ΣΑΤΑ 2017:13.700,00 ευρώ και ΣΑΤΑ 2018:13.300,00 ευρώ) 
 
Το έργο θα γίνει µε Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό σύµφωνα µε τις διατάξεις του 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 23/04/2018   

            Η Συντάκτρια Μηχανικός 
 
     Ιωάννα Νταλλή 
     ∆ιπλ. Πολιτικός Μηχανικός 

 
 

 
 


