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                                                  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 
 

Στην Τοπική Κοινότητα της Αγίας Τριάδας, της Δημοτικής Ενότητας Κτημενίων, πρόκειται να 

γίνουν εργασίες βελτίωσης των  υποδομών της που αφορούν σε πλακοστρώσεις δρόμων, 

επενδύσεις τοιχοποιιών, επισκευή-αποκατάσταση υδραυλάκων, αποκατάσταση ασφαλτικών 

οδοστρωμάτων κλπ.. Οι επεμβάσεις-βελτιώσεις κρίνονται απολύτως αναγκαίες για την αποφυγή 

κινδύνων ζημιών, τόσο για τους κατοίκους του οικισμού όσο και για τους επισκέπτες. 

 

Συγκεκριμένα πρόκειται να γίνουν: 

 Αποκατάσταση ασφαλτόστρωσης δημοτικού δρόμου πάνω από το Δημοτικό χώρο 

στάθμευσης 

 Επέκταση θολωτού οχετού ομβρίων κατά 12 μ περίπου και επίχωσή του για την αύξηση 

των χώρων στάθμευσης στο υπάρχον πάρκινγκ. 

 Αποκατάσταση πλακόστρωσης 70 μ2 περίπου στην Κεντρική πλατεία, η οποία έχει 

καταστραφεί από την διόγκωση των ριζών του πλατάνου. Θα γίνει αποξήλωση της 

υπάρχουσας πλακόστρωσης, με προσοχή για τη διαλογή των πλακών, διάστρωση 

σκυροδέματος οπλισμένου με πλέγμα και επανεπίστρωση με τις ίδιες ή παρόμοιες πλάκες. 

 Επισκευή υδραυλάκων με αποκατάσταση της διατομής τους και στεγανοποίηση για την 

αποφυγή διαρροών. Θα γίνει αποκατάσταση τμημάτων υδραυλάκων με πυθμένα και 

πλαϊνά από σκυρόδεμα (μικροκατασκευές) και αποκατάσταση με σωλήνες PVC DN 200, 

SDR 41, σε κάποια τμήματα. 

 Επισκευή του γηπέδου 5χ5, κάτω από το Δημοτικό Σχολείο. Στην κάτω γωνία έχει 

υποχωρήσει τμήμα του χώρου του γηπέδου, κάτω από τον πλαστικό χλοοτάπητα και είναι 

πολύ επικίνδυνο για τη σωματική ακεραιότητα των αθλούμενων. Θα γίνει αποκάλυψη του 

τμήματος, με προσεκτική αποκόλληση του χλοοτάπητα,  διαμόρφψσή του, στρώσιμο με 

σκυρόδεμα οπλισμένο με πλέγμα και επανεπίστρωση του ίδιου πλαστικού τάπητα. 

 Αποκατάσταση ράμπας πρόσβασης προς οικία Ντούσικου Παναγιώτας, στο δασικό δρόμο, 

πάνω από την εκκλησία.  

 Επένδυση τοιχίων του κεντρικού δρόμου από Καρπενήσι προς Δομιανούς, μετά το 

Δημαρχείο. Η επένδυση θα γίνει με πλάκες πάχους 6-8 εκ., ίδιου τύπου  με τις υπόλοιπες 

επενδύσεις, σκούρου τοπικού χρώματος, με στόχο την αισθητική αναβάθμιση του χώρου, 

αλλά και την αποτροπή της διάβρωσης και αποσάθρωσης των υφιστάμενων τοιχίων από 

άοπλο σκυρόδεμα, η οποία τείνει να γίνει επικίνδυνη. 

 Διάφορες άλλες μικροεπισκευές οδοστρωμάτων, ρείθρων  κλπ. 

 

ΕΡΓΟ:   ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 
 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 87/2018 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:35.500,00 € (με ΦΠΑ) 
 

CPV: 45233141-9 



Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης και τους κανόνες της τεχνικής, 

ώστε να προκύψει ικανοποιητικό και ωφέλιμο έργο. 

Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 35.500,00€ με ΦΠΑ και θα εκτελεσθεί σύμφωνα με 

τις διατάξεις περί Δημοσίων Έργων, με συνοπτικό διαγωνισμό. 

 

     

  ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, 3-9-2018 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 

 

 

 


