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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Αυτή η μελέτη συντάχθηκε μετά από προφορική εντολή του κ. Δημάρχου & αφορά εργασίες
βελτίωσης   και  συντήρησης  δημοτικών  υποδομών  (  πεζοδρόμια  ,  πεζόδρομοι  ,  δρόμοι,
πλατείες )  στις Τ.Κ. των Δ.Ε. Καλλιφωνίου και Ιτάμου.
Συγκεκριμένα προβλέπεται να γίνουν τα εξής  :
Α. Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ.
Α.1. Τ.Κ. Ζαιμίου : Κατασκευή τσιμενταυλάκων άρδευσης (  από οικία Γεώργ.  Μηνά έως
τέρμα) . 
Α.2.  Τ.Κ.  Καλλιφωνίου  : Κατασκευή  πλακόστρωσης  πεζοδρομίου  δίπλα  στην  κεντρική
πλατεία  με  γυαλισμένες  πλάκες  τσιμέντου  πλευράς  άνω  των  40  εκατ.  ,  προμήθεια  και
τοποθέτηση δύο σκέπαστρων για στάσεις της αστικής και ελαιοχρωματισμός των υπαρχόντων.
Α.3. Τ.Κ. Δαφνοσπηλιά :Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης από αργολιθοδομή στην είσοδο της
Τ.Κ.
Α.4.  Τ.Κ.  Παλιούρι  :Ηλεκτροφωτισμός  πλατείας  και  κατασκευή  εγκάρσιου  τεχνικού  από
σκυρόδεμα C12/15.
 ( απέναντι από οικία Σερ. Ζαράγκα ) .
Α.5. Τ.Κ. Απιδιά :Κατασκευή οδοστρώματος από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ( από οικία
Φ. Δήμου –Η. Διαμαντή ) .
Α.6.  Τ.Κ. Μολόχα : Κατασκευή οδοστρώματος  από σκυρόδεμα κατηγορίας  C16/20 (  από
οικία Γ. Ζυγούρη-Θ. Κεραμάρη ) .
Β. Δ.Ε. Ιτάμου.
Β.1. Τ.Κ. Αμπελικού :
Προμήθεια και τοποθέτηση σωλήνων άρδευσης Φ63mm/16Atm ,από οικία Βασ. Νικολάου –
Γεωργ. Παναγιώτου .
Β.2. Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ:
Κατασκευή τσιμενταυλάκων άρδευσης εντός του οικισμού , διαστ.30Χ50 εκατ..
Β.3.  Τ.Κ.  Ραχούλα  : Κατασκευή  τοιχίων  αντιστήριξης  από  σκυρόδεμα  C12/15  (  θέση
Ζαρομαχαλά και παρκάκι ) και τσιμεντόστρωση δρόμου εντός του οικισμού .
Β.4. Τ.Κ. Αμάραντος :Τσιμεντόστρωση δρόμου ( καφενείο Αποστολόπουλου ) , ντύσιμο με
αργολιθοδομή τα παρτέρια στην πλατεία Μαρίτσα και κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης από
σκυρόδεμα C12/15 ( θέση κάτω από την πλατεία)
Β.5.  Τ.Κ.  Νεράιδας  : Κατασκευή  οδοστρώματος  από  σκυρόδεμα  κατηγορίας  C16/20
( κοινοτικός δρόμος προς μεγάλη βρύση ) .
Β.6. Τ.Κ. Καταφύγι :Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου μπάσκετ , περίφραξη με συρματόπλεγμα και
κατασκευή ελαστικού τάπητα στο γήπεδο .
Β.7.  Τ.Κ.  Καστανιάς  :Αντικατάσταση  των  θυρών  και  παραθύρων  με  νέα  ,  καθώς  και
τοποθέτηση παντζουριών στο αναψυκτήριο , κατασκευή εγκάρσιου τεχνικού από σκυρόδεμα
C12/15.
Β.8.  Τ.Κ. Καροπλέσι : Κατασκευή οδοστρώματος από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ( από
οικία Δημ Παπαγιαννη)  .



Οι λεπτομέρειες για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και τεχνικές οδηγίες θα δοθούν στον τόπο
του έργου από τον επιβλέποντα Μηχανικό.
Οι πιστώσεις για την εκτέλεση του έργου προέρχονται από  Τ.Ε.( 330.000,00)  .
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των    330.000,00 €
και αναλύεται ως εξής:   Εργασίες         266.129,03 €

ΦΠΑ 23%         63,870,97 €
        
     

   Καρδίτσα   13 /  11 /2017                                                        Καρδίτσα      13 / 11/2017
             Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ       
                                                                                                   Ο Δ/ντής Τεχν. Υπηρεσιών

             Αλέξανδρος Λάππας                                                            Βάιος Ελευθερίου
   Πολιτικός –Ηλεκτρολόγος Μηχ/κόςΤ.Ε.                                Τοπογράφος Μηχανικός
                   


		2018-03-16T09:34:36+0200
	ALEXANDROS LAPPAS




