
    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       ΕΡΓΟ : «Βελτίωση υποδοµών ΤΚ Φιδακίων, 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ                                        ΤΚ Σελλών και ΤΚ Στεφανίου» 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

      Αρ. Μελέτης:   94/2018  
     CPV: 45000000-7 
                          ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ : 35.000,00 € (µε το ΦΠΑ) 
               Υπάρχουσα Πίστωση: 32.000,00€ (µε το ΦΠΑ) 

    
                                  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Σκοπός της µελέτης 
 
Η παρούσα µελέτη συντάχθηκε για τις ανάγκες του έργου «Βελτίωση υποδοµών ΤΚ 
Φιδακίων, ΤΚ Σελλών και ΤΚ Στεφανίου»  του ∆ήµου Καρπενησίου.  
 
Στόχος των παρεµβάσεων που προβλέπονται να γίνουν βάσει της παρούσας µελέτης είναι 
η αναβάθµιση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων της περιοχής επέµβασης των έργων 
που θα εκτελεστούν. 
 
Οι περιοχές που προβλέπονται διάφορες παρεµβάσεις αφορούν τις ΤΚ Φιδακίων, ΤΚ 
Σελλών, και ΤΚ Στεφανίου. 
 
Συγκεκριµένα πρόκειται να γίνουν οι ακόλουθες παρεµβάσεις: 
 
1. Στην Τ.Κ. Φιδακίων 
 

• Έλεγχος και εντοπισµός των προβληµατικών σηµείων τµήµατος στέγης Κοινοτικού 
Κτιρίου (παλαιού σχολείου) συνολικού εµβαδού 100,0µ2 περίπου, αποξήλωση µε 
προσοχή των καλών κεραµιδιών, αποµάκρυνση των κατεστραµµένων, τοποθέτηση 
νέων κεραµιδιών γαλλικού τύπου και πλήρης αποκατάσταση των φθορών.   

• Επισκευή και στεγανοποίηση κουφωµάτων αλουµινίου κοινοτικού κτιρίου 
• Ανακατασκευή πέτρινων πεζουλιών στην πλατεία της Τοπικής Κοινότητας  

 

2. Στην Τ.Κ. Σελλών 

• Αποξήλωση παλαιών ξύλινων κουφωµάτων του Κοινοτικού Κτιρίου (πρώην 
∆ηµοτικού Σχολείου) που βρίσκεται στην πλατεία της Τοπικής Κοινότητας 

• Προµήθεια και τοποθέτηση παραθύρων αλουµινίου και εξωστόθυρων   
• Προµήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωµάτων µε IPE και τρείς σειρές 

σιδηροσωλήνων σε διάφορα σηµεία της Τοπικής Κοινότητας για την αποφυγή 
ατυχηµάτων σύµφωνα µε το σχέδιο και τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας  

• Θα γίνει διαµόρφωση τµήµατος του δρόµου που οδηγεί προς την περιοχή του Αγίου 
Γεωργίου, µήκους περίπου 60,0 µ και πλάτους 3,0µ περίπου, και τσιµεντόστρωση 
µε σκυρόδεµα C16/20  µετά σιδηρού πλέγµατος, έτσι ώστε να δοθούν οι 
απαραίτητες κλίσεις για να µην λιµνάζουν τα όµβρια ύδατα. 

• Κατασκευή πέτρινου τοιχείου για την αντιστήριξη υπάρχοντος µονοπατιού πλησίον 
οικίας Μπαρλά εντός του οικισµού Μηλιάς καθώς και αντικατάσταση σπασµένων 
πέτρινών καπακιών στην κεντρική πλατεία του οικισµού Μηλιάς. 

 
 
 



3. Στην Τ.Κ. Στεφανίου 
 
Πρόκειται για την τσιµεντόστρωση τµήµατος δρόµου προς οικία Κωστόπουλου στην βόρεια 
πλευρά της Τοπικής Κοινότητας, µήκους περίπου 10,0 µ και πλάτους περίπου 4,0µ  
Συγκεκριµένα θα γίνουν οι ακόλουθες εργασίες: 
 

• ∆ιαµόρφωση του δρόµου µε µηχανικά µέσα έτσι ώστε να δοθούν οι απαραίτητες 
κλίσεις για να µην λιµνάζουν τα όµβρια ύδατα και τσιµεντόστρωση µε σκυρόδεµα 
C16/20   

• Προµήθεια και τοποθέτηση σιδηρού πλέγµατος  
   
Επίσης θα τοποθετηθούν προστατευτικά κιγκλιδώµατα µε IPE και τρείς σειρές 
σιδηροσωλήνων κατάντι του δρόµου, σύµφωνα µε το σχέδιο και τις υποδείξεις της Τεχνικής 
Υπηρεσίας, για την αποφυγή ατυχηµάτων. 

 
Γενικές Παρατηρήσεις 
α) Η κάθε επί µέρους Τ.Κ. στα όρια της οποίας θα γίνουν οι αναφερόµενες παρεµβάσεις – 
µε δική τους ευθύνη – πρέπει να εξασφαλίσουν την συγκατάθεση των τυχόν θιγόµενων 
ιδιοκτητών λόγω της κατασκευής του εν λόγω έργου, µε την λήψη σχετικών υπεύθυνων 
δηλώσεων. 
β) Στον ανάδοχο του έργου θα δοθούν οι απαραίτητες τεχνικές οδηγίες από τους 
επιβλέποντες κατά την εγκατάστασή του επί τόπου του έργου. 

 
Προϋπολογισµός έργου 
 
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 (35.000,00 Є) µε ΦΠΑ 24% 
τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ  (ΣΑΤΑ) µε υπάρχουσα πίστωση: 32.000,00 ευρώ για το 2018. 

 
Το έργο θα γίνει 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 16/10/2018   
                Η Συντάκτρια Μηχανικός 
 
     Ιωάννα Νταλλή 
     ∆ιπλ. Πολιτικός Μηχανικός 


