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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

1.      ΧΩΡΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ– ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ  ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ
Το προς συντήρηση αγροτικό οδικό δίκτυο γεωγραφικά τοποθετείται  στο Ν. 
Ευρυτανίας.
Οι  τεχνικές  επεμβάσεις  θα  γίνουν  σε  αγροτικούς  δρόμους  των  Δημοτικών 
ενοτήτων  Δομνίστας,  Κτημενίων,  Προυσού  και  Φουρνάς  του  Δήμου 
Καρπενησίου όπου ανήκουν και διοικητικά.
Η ανάγκη βελτίωσης των αγροτικών οδικών τμημάτων προέκυψε λόγο των 
προβλημάτων που παρουσιάζουν οι υφιστάμενοι αυτοί δρόμοι κατά τόπους 
από δυσμενή γεωμετρικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά όπως:

- μεταβαλλόμενη  και  μη  επαρκής  τυπική  διατομή  ως  προς  τον 
κυκλοφοριακό χώρο

- προβλήματα προσβασιμότητας λόγω έλλειψης ασφάλτινης επιφάνειας 
κυκλοφορίας

- έλλειψη βασικών τεχνικών έργων (οχετοί, τοίχοι αντιστήριξης κ.λ.π.)
Το αγροτικό αυτό  δίκτυο διατρέχει  περιοχές εκτός σχεδίου πόλης ή ορίων 
οικισμών  και  θα  αποτελέσει  εργαλείο  αναπτυξιακής  πορείας  της  περιοχής 
στον τομέα της γεωργίας προσφέροντας άνετη και ασφαλή πρόσβαση των 
κατοίκων προς τις καλλιέργειες τους.

2.      ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Με την παρούσα μελέτη βελτιώνεται η βατότητα κεντρικών χωμάτινων 
αγροτικών οδών στις αναφερόμενες παραπάνω Δ.Ε. του Δ. Καρπενησίου , οι 
οποίες συνδέουν γεωργικές εκμεταλλεύσεις των οποίων η πρόσβαση των 
τροχοφόρων μέχρι σήμερα και ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες είναι 
προβληματική.
Η βελτίωση  των αγροτικών δρόμων συνίσταται:
α) στην διαμόρφωση των υπαρχόντων οδοστρωμάτων με τον καθαρισμό τους 
από φυτικές γαίες και χώματα που έχουν αποτεθεί κατά καιρούς.
β) στην κατασκευή τεχνικών (σωληνωτών πλαισιωτών και ιρλανδικών 
διαβάσεων) για την καλύτερη απορροή των ομβρίων νερών.
γ) στην αμμοχαλικόστρωση των οδοστρωμάτων ανάλογα με το υπάρχων 
πλάτος των δρόμων , ώστε τα τροχοφόρα να κινούνται με ασφάλεια.
δ) στην κατασκευή τσιμεντοστρώσεων από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα 
σε διάφορα σημεία λόγω μεγάλων κατά μήκος κλισεων. 
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ε) στην κατασκευή τριγωνικών τάφρων οδοποιίας για την απορροή των 
όμβριων νερών όπου απαιτείται.     

3.     ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Δ.Ε. ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ
Τ.Κ. Κρικέλλου
-  Κατασκευή  κιβωτοειδούς  οχετού  1,50Χ1,50μ  στον  αγροτικό  δρόμο  προς 
Άγιο Ιωάννη. 
Τ.Κ. Ψιανών
- Κατασκευή 2 σωληνωτών οχετών από τσιμεντοσωλήνες D1000, στον δρόμο 
προς Ψιανά από Βύθισμα.
Τ.Κ. Στάβλων
-  Κατασκευή  1  σωληνωτού  οχετού  από  τσιμεντοσωλήνες  D800,  στον 
παρακείμενο δρόμο κτηνοτροφικής εγκατάστασης Ε. Φούντα.
Δ.Ε. ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ
Τ.Κ. Δομιανών
- Κατασκευή 2 ιρλανδικών στην θέση «Παράσχι» στον αγροτόδρομο προς 
Λογγιές.
Τ.Κ. Δομιανών οικισμός Αγίας Παρασκευής
-  Κατασκευή  μεταλλικής  πεζογέφυρας  πλάτους  1,00  μ.  στη  θέση  Γαλάζιο 
ρέμα.
Τ.Κ. Αγίας Τριάδας
- Τσιμεντόστρωση μήκους 40,00 μ. στον δρόμο προς «Λιβάδια».
-  Κατασκευή  κιβωτοειδούς  οχετού  1,50Χ1,50μ  στον  αγροτικό  δρόμο  προς 
«Σκάματα».
Τ.Κ. Αγίου Χαραλάμπου
- Τσιμεντόστρωση δρόμου μήκους 50,00 μ. στην θέση «Τριάντου».
Δ.Ε. ΠΡΟΥΣΟΥ
Τ.Κ. Τόρνου
- Επιδιόρθωση Ιρλανδικής διάβασης στην θέση «Διάσελο»
Τ.Κ. Προυσού
- Τσιμεντόστρωση δρόμου μήκους 70,00 μ. στην θέση «Μισοστέφανα».
- Κατασκευή 1 σωληνωτού οχετού από τσιμεντοσωλήνες D800, στον  δρόμο 
προς «Τσικνέϊκα».
Τ.Κ. Καστανιάς
- Τσιμεντόστρωση δρόμου «Καστανιά – Καστανούλα» μήκους 50,00 μ..
Τ.Κ. Εσωχωρίων
- Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης μήκους 19 μ. και ύψους 1,70 μ. στην θέση 
«Στιγκέϊκα».
Τ.Κ. Προδρόμου
- Τσιμεντόστρωση δύο ελιγμών στην θέση «προς Ράχη Μύλο».
Τ.Κ. Ασπροπύργου
-  Κατασκευή  2  σωληνωτών οχετών από τσιμεντοσωλήνες  D1000  και  μίας 
ιρλανδικής διάβασης, στον δρόμο προς Βελωτούλα στην θέση «Μιτάδες».
Δ.Ε. ΦΟΥΡΝΑΣ
Τ.Κ.  ΚΛΕΙΤΣΟΥ
- Τσιμεντόστρωση δρόμου μήκους 50,00 μ. στην θέση «Μπελενίβα».
Τ.Κ. Φουρνάς
- Κατασκευή 1 σωληνωτού οχετού από τσιμεντοσωλήνες  D1000, στην θέση 
«Βάρκα».
Τ.Κ. ΒΡΑΧΑΣ
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- Επιδιόρθωση σωληνωτού οχετού στην θέση «Έλιμπα»
- Τσιμεντόστρωση στον ίδιο δρόμο μήκους 75,00 μ.

Επίσης, 
- θα γίνουν σημειακές αμμοχαλικοστρώσεις στους αγροτικούς δρόμους 

μήκους περίπου 3,5 Χλμ (με κυμαινόμενο μέσο πλάτος) σε τμήματα 
δρόμων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων.

- Θα  γίνουν  καθαρισμοί  αγροτικών  δρόμων  (με  κυμαινόμενο  μέσο 
πλάτος) συνολικού μήκους περίπου 30 χλμ. σε τμήματα δρόμων όλων 
των Δημοτικών Ενοτήτων.

- Θα κατασκευασθούν τριγωνικοί τάφροι οδοποιίας για την απορροή των 
ομβρίων  νερών  μήκους  περίπου  15  χλμ.  εκατέρωθεν  τμημάτων 
δρόμων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων.

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 270.200,00 € με το 
ΓΕ&ΟΕ, τα απρόβλεπτα και τον  Φ.Π.Α. και θα αντιμετωπισθεί από το Π.Δ.Ε 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από την ΣΑΕΠ566.

 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 15-02-2018                                                
Ο Συντάκτης

Δημήτριος Τσελεπής
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
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