
    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 

ΕΡΓΟ:

78 / 2019

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Κ. 
ΑΜΠΛΙΑΝΗΣ, ΜΕΣΟΚΩΜΗΣ, 

ΡΟΣΚΑΣ, ΣΤΑΒΛΩΝ ΚΑΙ 
ΨΙΑΝΩΝ»

ΧΡΗΣΗ: 2019

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:   44.780,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αναφέρεται :
Σε εργασίες διαφόρων τεχνικών έργων για την βελτίωση των υποδομών στην Δ.Ε. Δομνίστας και 
συγκεκριμένα στην Τοπική Κοινότητα Άμπλιανης, Μεσοκώμης, Ροσκάς, Στάβλων και Ψιανών 
του Δήμου Καρπενησίου.

Α ν α λ υ τ ι κ ό τ ε ρ α:
Στην Τ. Κ.  Άμπλιανης 
- θα κατασκευασθεί οπλισμένος τοίχος αντιστήριξης μήκους περίπου 20,00 μ. και μέσου 

ύψους 1,70 μ. κάτωθεν οικίας Κων/νου Τυλιγάδα. 
Στην Τ. Κ.  Μεσοκώμης 
- Στον  οικισμό  Μεσοκώμης  θα  γίνει  επίστρωση  του  δρόμου  προς  «Πλατανιά»  με 

αμμοχαλικώδη υλικό για μήκος περίπου 500,00μ.
- Γίνουν εσωτερικά σοβατίσματα στην δεξαμενή ύδρευσης διαστάσεων 3,75 Χ 4,70 μ. και 

ύψους 2,50 μ. στον οικισμό «Καρυά».
Στην Τ. Κ.  Ροσκάς 
- θα κατασκευασθεί  τσιμεντόστρωση εντός του οικισμού  μήκους 40,00 περίπου μ. πλάτους 

4,00 μ. και πάχους 0,15 μ. 
Στην Τ. Κ. Στάβλων   
- θα κατασκευασθεί   τσιμεντόστρωση στον δρόμο προς  «πάνω βρύση» μήκους  περίπου 

105,00 μ. μέσου πλάτους 4,4,5 μ.  και πάχους 0,15 μ.
- Στην αρχή της τσιμεντόστρωσης θα κατασκευασθεί αύλακας με σιδηρά σχάρα, συλλογής 

και διευθέτησης των όμβριων νερών.  
Στην Τ. Κ.  Ψιανών 
- Στον οικισμό «Σέλλος» θα κατασκευασθεί τσιμεντόστρωση στον δρόμο άνωθεν οικίας Ν. 

Μπούρα μήκους περίπου 35,00 μ. πλάτους 4,00 μ. και πάχους 0,15 μ. 
Σε όλες τις τσιμεντοστρώσεις θα τοποθετηθεί δομικό πλέγμα.

      Στον ανάδοχο του έργου θα δοθούν οι απαραίτητες τεχνικές οδηγίες από τον επιβλέποντα 
του έργου κατά την εγκατάσταση του επί τόπου του έργου.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 44.780,00 € μαζί με το εργολαβικό 
όφελος τα απρόβλεπτα και τον  Φ.Π.Α. και θα αντιμετωπισθεί από τη Σ.Α.Τ.Α. του οικονομικού 
έτους 2019 του Δήμου Καρπενησίου.
     Το έργο θα εκτελεστεί  σύμφωνα με τις  διατάξεις  του  Ν. 4412/2016 και  με τις  Τεχνικές 
Προδιαγραφές (Εφαρμοστέες προδιαγραφές υλικών και εργασίας) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
                                                                           
                                                                          Καρπενήσι  25 Νοεμβρίου 2019
                                                                             Ο συντάκτης  Μηχανικός

                 Δημήτριος Τσελεπής
                Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 


