
 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
ΑΡ. ΜΕΛ: 35/19 

ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - ΒΟΥΤΥΡΟ 
(Β΄ ΦΑΣΗ) 
 

ΠΡΟΥΠ: 150.000,00€ (ΜΕ ΦΠΑ) 

 
CPV:  45233120-6 

 

 
ΤΕ Χ Ν Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

 

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε για το έργο: «Τεχνικά – Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Καρπενήσι – 

Βουτύρο (Β΄Φάση)» και αφορά τμήμα της οδού από τη διασταύρωση προς «Αη Γιάννη» μέχρι την 

διασταύρωση της ΕΟ Καρπενησίου – Προυσσού.  

 

Προβλέπονται να γίνουν εργασίες εκσκαφών και διαμορφώσεων σε τμήμα μήκους 430,00μ περίπου έτσι ώστε 

να κατασκευαστεί κοιτόστρωση με δομικό πλέγμα στο ίδιο επίπεδο με την υπάρχουσα ασφαλτο και να 

διαπλατυνθεί ο δρόμος κατά 2,0 – 2.7 μέτρα (τελικό πλάτος περίπου 6,20μ.). 

 

Επίσης θα δοθούν οι απαιτούμενες κλίσεις και θα κατασκευαστεί κράσπεδο, από σκυρόδεμα C16/20 με 

χαλύβδινο δομικό πλέγμα, στο ανάντι όριο της οδού για προστασία από τυχόν καταπτώσεις και διευθέτηση των 

ομβρίων υδάτων 

 

Θα κατασκευαστεί τοιχίο αντιστήριξης κατάντι της οδού από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25  συνολικού μήκους 

περίπου 12,00μ. και μεταβλητού ύψους από 0,00 έως 3,00μ περίπου. 

 

Επίσης θα γίνει ασφαλτόστρωση διαμορφωμένου τμήματος δρόμου συνολικού μήκους περίπου 650,0 μ και 

πλάτους 6,20μ περίπου. 

 

Γενικές Παρατηρήσεις 

α) Ο υπεύθυνος της 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 και είναι υποχρεωμένος πριν την έναρξη των εργασιών να υποβάλλει 

προμετρητικά στοιχεία χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή . 

 

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 (150.000,00 Є) με ΦΠΑ 24%. 

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 του Τμήματος Τεχνικών έργων του Δήμου Καρπενησίου. 

 

 

Καρπενήσι 07/06/2019 

Ελέγχθηκε      Θεωρήθηκε 

Η Συντάκτρια    Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Η Διευθύντρια 

 

 

 

Ιωάννα Νταλλή       Γεώργιος Παπαϊωάννου     Μαρία Παπαδοπούλου 

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός   Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός           Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός 

 
 


