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                                                      ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
                               
 

Η παρούσα μελέτη αφορά το έργο «Βελτίωση υποδομών Καλεσμένου και 
Παπαρουσίου» στο Δήμο 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 την ΤΚ Παπαρουσίου 
καθώς και την ΤΚ Καλεσμένου. 
 
Συγκεκριμένα πρόκειται να γίνουν οι ακόλουθες παρεμβάσεις: 
 

 
Στην Τ.Κ. Παπαρουσίου 

 

 Τσιμεντόστρωση τμήματος δρόμου στα νότια της πλατείας στο Ανατολικό Παπαρούσι 
συνολικού μήκους περίπου 37,00 μέτρων και πάχους περίπου 15 εκατ. με σκυρόδεμα 
C16/20 και τοποθέτηση χειρολισθήρα για την αποφυγή ατυχημάτων. 
 

 Διαμόρφωση και τσιμεντόστρωση τμήματος δρόμου μήκους περίπου 8,50 μέτρων και 
πάχους περίπου 15 εκατ. με σκυρόδεμα C16/20 πλησίον οικίας Κουφαλιώτη στο Ανατολικό 
Παπαρούσι έτσι ώστε να γίνει ομαλοποίηση των κλίσεων  
 

 Ανακατασκευή σκάλας σε κοινόχρηστο χώρο προς οικία Ντάνα στο Ανατολικό 
Παπαρούσι με σκυρόδεμα C16/20 μήκους περίπου 5,00 μέτρων. 
 

 Επισκευή της φθαρμένης πλάκας της δεξαμενής ύδρευσης που βρίσκεται στην ΤΚ 
Παπαρουσίου, καθαρισμός με υδροβολή και με σκαπτικά εργαλεία όπου διαπιστωθούν 
διαβρώσεις για να απομακρυνθούν τα σαθρά κομμάτια και κατόπιν αποκατάσταση με 
αστάρωμα, επισκευαστικά κονιάματα, και συνολική επικάλυψη επαλειφομένων κονιαμάτων 
(και πέραν των κατεστραμμένων τμημάτων) για επίτευξη ομοιομορφίας. 

 

 Κατασκευή στεγάστρου πέτρινης βρύσης στο Δυτικό Παπαρούσι 
 

 Πρόκειται για την διαμόρφωση και τσιμεντόστρωση τμήματος δρόμου από Νεκροταφείο 
Δυτ. Παπαρουσίου και άνω  μήκους περίπου 10,00 μ. ,μέσου πλάτους 4,00 μ. και πάχους 
περίπου 15 εκατ. με σκυρόδεμα C16/20. 
 

 



Στην Τ.Κ. Καλεσμένου 
 
Πρόκειται για την διαμόρφωση και τσιμεντόστρωση τμήματος δρόμου από οικία Χρήστου 
Στραγαλινού προς οικία Παναγιώτη Γυφτοβράκη στην ΤΚ Καλεσμένου συνολικού μήκους 
περίπου 50,00 μ. ,μέσου πλάτους 4,00 μ. και πάχους περίπου 15 εκατ. με σκυρόδεμα 
C16/20. 

   
Συγκεκριμένα θα γίνουν οι ακόλουθες εργασίες: 
 

 Διαμόρφωση 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 πάχους 15 εκατ.  

 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού πλέγματος.  
 
Ο συνολικός Προϋπολογισμός του έργου  ανέρχεται στις δεκαεννιά χιλιάδες ευρώ 
(19.000,00Є) με το ΦΠΑ (24%) από τη  ΣΑΤΑ  του  Δήμου με ισόποση πίστωση. 

 
Το έργο θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 
 
Οι εργασίες που προβλέπονται βάσει της συγκεκριμένης μελέτης θα γίνουν σύμφωνα με τις 
οδηγίες και τα σχέδια της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρπενησίου. 
 
 
 

 
        Καρπενήσι 13/03/2019 
                   Η  Συντάκτρια                                                                
 
 
        Ιωάννα Νταλλή                                             
        Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός                                              
 


