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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Αυτή η μελέτη συντάχθηκε μετά από προφορική εντολή του κ. Δημάρχου & αφορά εργασίες  

αποκατάστασης ζημιών από την τελευταία θεομηνία που έγινε στις 18 και 19 Σεπτεβρίου του 

2020 στο οδικό δίκτυο της Δ.Ε Κάμπου. 

Οι Τ.Κ. της Δ.Ε. Κάμπου που έχουν πληγεί , έχουν περίπου τα ίδια χαρακτηριστικά 

αποκατάστασης εντός και εκτός των ορίων των οικισμών τους ,δηλαδή έχουμε αποξηλώσεις 

του υπάρχοντος ασφαλτοτάπητα , υπόβασης , βάσης και κρασπέδων και αποξηλώσεις – 

καταστροφές των υπαρχόντων σωληνωτών τεχνικών διαφόρων διατομών . 

Συγκεκριμένα προβλέπεται να γίνουν τα εξής  : 

Τ.Κ. Σταυρού 
Αποκατάσταση ασφαλτοστρωμένων και χαλικοστρωμένων δημοτικών και αγροτικών  δρόμων 

και  αποκατάσταση σωληνωτών τεχνικών εγκυβωτισμένων με σκυρόδεμα C16/20. 

 Τ.Κ. Προδρόμου 

Αποκατάσταση ασφαλτοστρωμένων και χαλικοστρωμένων δημοτικών και αγροτικών  δρόμων 

και  αποκατάσταση σωληνωτών τεχνικών εγκυβωτισμένων με σκυρόδεμα C16/20. 

Τ.Κ. Μυρίνης 

Αποκατάσταση ασφαλτοστρωμένων και χαλικοστρωμένων δημοτικών και αγροτικών  δρόμων 

και  αποκατάσταση σωληνωτών τεχνικών εγκυβωτισμένων με σκυρόδεμα C16/20. 

Τ.Κ. Μακρυχωρίου 

Αποκατάσταση ασφαλτοστρωμένων και χαλικοστρωμένων δημοτικών και αγροτικών  δρόμων 

και  αποκατάσταση σωληνωτών τεχνικών εγκυβωτισμένων με σκυρόδεμα C16/20. 

 Τ.Κ. Μέλλισσας 

Αποκατάσταση ασφαλτοστρωμένων και χαλικοστρωμένων δημοτικών και αγροτικών  δρόμων 

και  αποκατάσταση σωληνωτών τεχνικών εγκυβωτισμένων με σκυρόδεμα C16/20. 

 Τ.Κ. Πτελοπούλας 

Αποκατάσταση ασφαλτοστρωμένων και χαλικοστρωμένων δημοτικών και αγροτικών  δρόμων 

και  αποκατάσταση σωληνωτών τεχνικών εγκυβωτισμένων με σκυρόδεμα C16/20. 

 Τ.Κ. Αγ. Θεοδώρων 

Αποκατάσταση ασφαλτοστρωμένων και χαλικοστρωμένων δημοτικών και αγροτικών  δρόμων 

και  αποκατάσταση σωληνωτών τεχνικών εγκυβωτισμένων με σκυρόδεμα C16/20. 

Οι λεπτομέρειες για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και τεχνικές οδηγίες θα δοθούν στον τόπο 

του έργου από τον επιβλέποντα Μηχανικό. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των    350.000,00 € 

και αναλύεται ως εξής:    Εργασίες           282.258,06 € 

ΦΠΑ  24%           67.741,94 € 

         

        Καρδίτσα   21 /  9 /2020                                                        Καρδίτσα  21/ 9/2020 

             Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ        

                                                                                                   Ο Δ/ντής Τεχν. Υπηρεσιών 

 

 

                 Αλέξανδρος Λάππας                                                       Βάιος Ελευθερίου 

   Πολιτικός –Ηλεκτρολόγος Μηχ/κόςΤ.Ε.                                Τοπογράφος Μηχανικός 
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