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ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε.
ΠΟΤΑΜΙΑΣ
ΣΑΤΑ
41.500,00 € (ΜΕ ΦΠΑ 23%)
45233120-6, 45262500-6
2019

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη

του έργου

αφορά

εργασίες που θα γίνουν στις Τ.Κ. της Δ.Ε.

Ποταμιάς. Οι εργασίες που θα γίνουν αναφέρονται αναλυτικά για κάθε Τοπική Κοινότητα όπως
παρακάτω :
1.


2.

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΙΑΔΑΣ
Διευθέτηση όμβριων υδάτων μπροστά από την οικία κ. Τζανέτα Νικόλαου.
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΟΥ

Τσιμεντόστρωση στην θέση «Πύργος» μήκους 30,0μ περίπου.
3.

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΙΤΣΑΣ

Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης για την συγκράτηση των χαλαρών εδάφων στην θέση του
νεκροταφείου μήκους 10,0μ και μέσου ύψους 3,0μ.
4.


ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΛΑΥΣΙΟΥ
Τσιμεντόστρωση δρόμου προς οικία Ζαχαρόπουλου μήκους 60,0μ, μέσου πλάτους

4,50μ. και πάχους 0,12μ.


Επισκευή πέτρινου τοίχου στην περίφραξη της δυτικής πλευράς του νεκροταφείου

μήκους 16,0μ μέσου ύψους 1,50μ.
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5.

-

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
Καθαίρεση πέτρινου τοίχου στο σχολείου Παλαιού Μικρού Χωριού και κατασκευή εκ
νέου μήκους 10,0μ περίπου.

-

Κατασκευή μικρού τοίχου στην θέση Αγ. Αικατερίνη σε σημείου όπου υπάρχει
καθίζηση του κεντρικού δρόμου.

-

Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων από σιδηροσωλήνες έξω από οικία Νικολάου μήκους
17,0μ περίπου.

-

Στο σημείο της διασταύρωση με το δρόμο που οδηγεί στο πάρκινγκ θα γίνει κατασκευή
τοίχου μήκους 17,0μ και κατασκευή νέου φρεατίου.

6.

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ



Διευθέτηση όμβριων υδάτων από οικία Πριτσιόλα μέχρι οικία Τάσιου.



Τσιμεντόστρωση δημοτικού δρόμου προς οικία Τάσιου Κων/νου.



Διαμόρφωση εισόδου μπάσκετ απέναντι από ξενώνα «Λεβάντα».



Σωλήνωση αύλακα όμβριων από οικία Φλώρου μέχρι κεντρικό δρόμο.

7.

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΖΙΛΟΥ

- Καθαίρεση παλιών σιδηρών κιγκλιδωμάτων μήκους 21,50μ στον χώρο του δημοτικού
σχολείου και κατασκευή νέων κιγκλιδωμάτων σχεδίου που θα υποδειχθεί από την
Υπηρεσία.
- Δημιουργία παταριού στον αύλειο χώρο του δημοτικού σχολείου διαστάσεων 6,0Χ3,0μ.
- Τοποθέτηση υδρορροών (κάθετα) στο δημοτικό σχολείο μήκους 20,0μ.
- Επισκευή κρασπεδόρειθρου μήκους 5,0μ και κατασκευή φρεατίου υδροσυλλογής
όμβριων υδάτων στον κεντρικό ασφαλτοστρωμένο δρόμο στο ύψος της οικίας της κ.
Σταύρου Φωτεινής.
- Κατασκευή ανοικτού υδραύλακα για την όδευση των όμβριων υδάτων μήκους 12,0μ
κοντά στην οικία της κ. Ράπτης Νικολέττας.
- Καθαίρεση προβληματικής τσιμεντόστρωσης και κατασκευή νέας με ελαφρύ οπλισμό
διαστάσεων 3,5Χ6,0μ στον δρόμο προς οικία κ. Κορτέση Ελένης του Ευσταθίου.
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8.

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΡΕΛΛΟΥ

Κατασκευή διαδρόμου – πεζοδρομίου από σκυρόδεμα μήκους 85,0μ περιμετρικά του
χώρου της περιοχής που πρόκειται να γίνει ανάπλαση.

9.

-

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΕΛΙΔΟΝΑΣ

Αποκατάσταση από κατολισθήσεις της υδρομάστευσης Χελιδόνας στην θέση «ΡέμαΔιάσελο».
Τοποθέτηση διάτρητης λαμαρίνας για την περίφραξη του νεκροταφείου σε μήκος
25,0μ.

Ο προϋπολογισμός του
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

έργου

ανέρχεται

στο

ποσό

των

€

41.500,00

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 18/11/2019
Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Λάππας Αντώνιος
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
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