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                                                  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 
 

Στην Δημοτική Ενότητα Κτημενίων και στις πέντε Τοπικές Κοινότητες που την αποτελούν, 

πρόκειται να γίνουν εργασίες βελτίωσης των  υποδομών τους που αφορούν σε πλακοστρώσεις 

δρόμων, επενδύσεις τοιχοποιιών, επισκευή-αποκατάσταση ρείθρων, επισκευή φρεατίων ομβρίων, 

συμπλήρωση- τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων και άλλες παρεμφερείς εργασίες.. Οι επεμβάσεις-

βελτιώσεις κρίνονται απολύτως αναγκαίες για την αποφυγή κινδύνων ζημιών, τόσο για τους 

κατοίκους του οικισμού όσο και για τους επισκέπτες. 

Συγκεκριμένα και ανά Τοπική Κοινότητα προβλέπονται: 

ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 

 Διαπλάτυνση στροφής δρόμου στη συμβολή του Επαρχιακού δρόμου με το Δημοτικό 

δρόμο που οδηγεί στην εκκλησία, στο σημείο του ξυλουργείου Κατσίφα. 

 Διάνοιξη-διαπλάτυνση δρόμου  από επαρχιακό προς Πετράλωνα μέχρι οικία Καββαδία, 

στην αρχή της σκάλας. Ο δρόμος θα διανοιχθεί στο απαλλοτριωμένο τμήμα της ιδιοκτησίας 

Βαρελά, με κατασκευή τοιχίων από σκυρόδεμα, μικρές επιχώσεις κλπ. 

 Επενδύσεις τοιχίων κατά μήκος του επαρχιακού δρόμου, κατασκευή ρείθρων διευθέτηση 

προσβάσεων κλπ. 

 Μικροκατασκευές  όπως πλατύσκαλα, διαβάσεις, πλακοστρώσεις με ακανόνιστες 

μαρμαρόπλακες τύπου Άρτας κλπ. 

ΔΟΜΙΑΝΟΙ 

 Επενδύσεις τοίχων με πέτρες, παρόμοιες με τις υπάρχουσες, κατά μήκος του κεντρικού 

επαρχιακού δρόμου. 

 Επιστρώσεις με ακανόνιστες πλάκες σε μονοπάτια. 

 Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης, τσιμεντόστρωσης και πεζοδρομίου (50μ) στην Αγία 

Παρασκευή Δομιανών. 

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 

 Τοίχος αντιστήριξης δρόμου ανάντη ιδιοκτησίας Ε. Σακκά. Θα γίνει οπλισμένος τοίχος 

αντιστήριξης ύψους 4,0 έως 5,0 μ. 

ΧΟΧΛΙΑ 

 Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο δρόμο προς ιδιοκτησία Λαγού, καθώς και 

τσιμεντόστρωση μονοπατιού, δίπλα στο Κοινοτικό κατάστημα. 

ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

 Κατασκευή αγωγού για διέλευση όμβριων υδάτων, επισκευή φρεατίου συλλογής και 

κατασκευή τοιχίου προστασίας, για την αποκατάσταση μονοπατιού πλησίον οικίας 

Ζαρονικόλα. 

 

ΕΡΓΟ:   ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  Δ.Ε. ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ 
 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 63/2019 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:35.000,00 € (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 35.000,00€ με ΦΠΑ και θα εκτελεσθεί σύμφωνα με 

τις διατάξεις περί Δημοσίων Έργων (Ν. 4412/16), με συνοπτικό διαγωνισμό.. 

 

     

  ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, 4-10-2018 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 

 

 

 


