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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Αριθμός Μελέτης : 34/2021   

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ                              Έργο:Εσωτερική οδοποιία Κ. Καρπενησίου                           

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ                            Προϋπολογισμός : 520.000,00€ (με ΦΠΑ) 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                           

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                               

 

  
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η      Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

 

Η παρούσα τεχνική μελέτη συντάχθηκε για τις ανάγκες του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Κ. 

Καρπενησίου» με επεμβάσεις σε διαφορετικές περιοχές της πόλεις του Καρπενησίου και σκοπό 

την λειτουργική αναβάθμιση των οδών της πόλης.  

Τα πλάτη των οδών και πεζοδρομίων είναι κυμαινόμενα και  καθορίζονται από τις ανάγκες της 

περιοχής ώστε να διευκολύνεται η διέλευση των πεζών και οχημάτων. 

  

Ειδικότερα με την παρούσα μελέτη γίνονται οι παρακάτω παρεμβάσεις: 

 

1. Οδός Έκτορος από Λέοντος ΣΤ’ Σοφού έως Αισώπου (περιφερειακός Αγ. Δημητρίου) 

στην περιοχή Παλιάμπελα, θα γίνει κατασκευή  κρασπεδόρειθρων,  μίας στρώσης υπόβασης, 2 

στρώσεων βάσης και  μίας στρώσης ασφαλτοτάπητα σε μήκος 150μ.. 

2. Οδός Αυτοκράτειρας Θεοδώρας από Ν. Ζέρβα έως Αισώπου στην περιοχή 

Παλιάμπελα., θα γίνει κατασκευή  κρασπεδόρειθρων,  μίας στρώσης υπόβασης, 2 στρώσεων 

βάσης και  μίας στρώσης ασφαλτοτάπητα σε μήκος 190μ. 

3. Οδός Πατριάρχου Φωτίου από Πλάτωνος έως Απόλλωνος στην περιοχή Παλιάμπελα., 

θα γίνει κατασκευή  κρασπεδόρειθρων,  μίας στρώσης υπόβασης, 2 στρώσεων βάσης και  μίας 

στρώσης ασφαλτοτάπητα σε μήκος 100μ. 

4. Οδός Πλάτωνος από Πατριάρχου Φωτίου έως Αισώπου στην περιοχή Παλιάμπελα., 

θα γίνει κατασκευή  κρασπεδόρειθρων,  μίας στρώσης υπόβασης, 2 στρώσεων βάσης και  μίας 

στρώσης ασφαλτοτάπητα σε μήκος 150μ. 

5. Οδός Πλάτωνος από Αισώπου  έως Ευτέρπης  στην περιοχή Παλιάμπελα, θα γίνει 

κατασκευή  κρασπεδόρειθρων,  μίας στρώσης υπόβασης, 2 στρώσεων βάσης και  μίας στρώσης 

ασφαλτοτάπητα σε μήκος 175μ.. 

6. Οδός Οσίας Κασσιανής από Αυτοκράτειρας Θεοδώρας έως Πλάτωνος στην περιοχή 

Παλιάμπελα., θα γίνει κατασκευή  κρασπεδόρειθρων,  μίας στρώσης υπόβασης, 2 στρώσεων 

βάσης και  μίας στρώσης ασφαλτοτάπητα σε μήκος 160μ. Επίσης στο ίδιο σημείο θα γίνει και 
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κατασκευή τοιχίου από οπλισμένο σκυρόδεμα άναντι του δρόμου μήκους 25,00  και μέσο ύψος 

2,00  για την αντιστήριξη του πρανούς. 

7. Οδός Ιουστινιανού Α΄ από Αισώπου στην περιοχή Παλιάμπελα., θα γίνει κατασκευή  

κρασπεδόρειθρων,  μίας στρώσης υπόβασης, 2 στρώσεων βάσης και  μίας στρώσης 

ασφαλτοτάπητα σε μήκος 130μ. 

8. Οδός Κων/νου  Λιάπη στην περιοχή Μύλων, θα γίνει κατασκευή    κρασπεδόρειθρων, 

στρώση υπόβασης, 2 στρώσεων βάσης και  μίας στρώσης ασφαλτοτάπητα σε μήκος 250μ. 

 Στο σύνολο των παραπάνω οδών  θα κατασκευαστούν  φρεάτια  υδροσυλλογής που 

οδηγούν τα όμβρια σε υφιστάμενους αγωγούς. 

9. Οδός Ηρακλέως στην περιοχή Παλιορούτι θα γίνει ασφαλτόστρωση με μία στρώση 

ασφαλτοτάπητα επί της υφιστάμενης τσιμεντοστρώσεως σε μήκος 100μ.  

10. Οδός Στυλιανού Λεφά (ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ) θα γίνει ασφαλτόστρωση  με μία στρώση 

ασφαλτοτάπητα σε μήκος 200μ.  

11. Οδός Κολοκοτρώνη ανύψωση των φρεατίων ομβρίων   και επέκταση τσιμεντόστρωσης 

σε μήκος 50,00μ και ελάχιστο πλάτος 2,50μ. έως οικία Δροσίνη. 

12. Οδός Ζωγράφου (πάροδος Καραϊσκάκη) θα γίνει ασφαλτόστρωση επί της τσιμεντοστρώ-

σεως σε μήκος 80μ. και πλάτος 3,00μ. 

13. Οδοί Παπαντωνίου, Τσιτσάρα, και  Ρήγα Φεραίου θα γίνει τμηματική αποκατάσταση 

της ασφαλτοστρώσεως  συνολικού  μήκους  300μ. και ανύψωση των φρεατίων στην 

διασταύρωση προς δικαστήρια 

14. Ασφαλτόστρωση τμήματος δρόμου από διασταύρωση  Γοριανάδων  προς Κεφαλό-

βρυσο σε μήκος 150μ.  

15. Ασφαλτόστρωση τμήματος δρόμου από δεύτερη γέφυρα Κλαρωτού  έως οικία 

Κατσούδα Π. σε μήκος 120μ.  

16. Ασφαλτόστρωση τμήματος δρόμου στην Μεσοχώρα προς οικία Φλωράκη Ι. σε μήκος 

120μ.  

17. Κατασκευή τσιμεντόστρωσης στις Γοριανάδες προς οικία Γεμενή μήκους 50,00μ και 

πλάτους 3,00 από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. 

18. Κατασκευή τοιχίου από οπλισμένο σκυρόδεμα σε μήκος 20,00  και μέσο ύψος 1,50 προς 

οικία Τσώλη Β. και τσιμεντόστρωση του συγκεκριμένου τμήματος . 

19. Κατασκευή τοιχίου από οπλισμένο σκυρόδεμα σε μήκος 25,00  και μέσο ύψος 1,50 στην 

διασταύρωση των οδών Ειρήνης με Κων/νου Λιάπη  στην περιοχή Μύλων.  

20. Κατασκευή τσιμεντόστρωσης προς οικία Μπίκα Ι. μήκους 40,00μ και πλάτους 3,00 από 

ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. 

21. Κατασκευή τοιχίου από οπλισμένο σκυρόδεμα σε μήκος 25,00  και μέσο ύψος 1,50 στην 

οδό Κλ. Τσιτσάρα  για την αντιστήριξη τους πρανούς.  
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         ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει  όλα τα αναγκαία προστατευτικά μέτρα για την ασφάλεια 

και υγιεινή του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα απασχολεί κατά την κατασκευή  έργου , 

καθώς και για την προστασία των ιδιοκτησιών από τυχόν παρέμβαση σε αυτές. 

 Με δαπάνες που θα βαρύνουν τον ίδιο, θα προσκομίσει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία όλα τα  

προμετρητικά και επιμετρητικά  στοιχεία του έργου. 

 

         ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ 

 Να παρέχει τις αναγκαίες διευκολύνσεις στον κατασκευαστή ώστε να εξασφαλισθεί η ομαλή 

και απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου. 

  Να δοθούν στον ανάδοχο του έργου οι απαραίτητες τεχνικές οδηγίες από τον επιβλέποντα 

του έργου κατά την εγκατάστασή του επί τόπου του έργου.  

 

       ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΡΓΟΥ 

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ 

(520.000,00Є) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα χρηματοδοτηθεί από ΣΑΤΑ  με υπάρχουσα 

πίστωση 340.000,00€  από ΣΑΤΑ 2020-2021. 

Στον ανάδοχο θα δοθούν σχέδια και πληροφορίες για την οριοθέτηση των οδών  κατά την 

εγκατάσταση του επί του έργου. 

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν 

και συμπληρώθηκαν μέχρι σήμερα. 

                                                     Καρπενήσι 24/5/2021 

                                                 Ο Συντάκτης 

 

 

                     

 
 
                                                                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΚΑΡΕΤΣΟΣ 
                                         ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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