
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         ΕΡΓΟ: ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟ- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                      ΣΤΡΩΣΕΙΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟ-      

ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                    ΔΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ  

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (A.M.  5/2017) 

 Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την κατασκευή του έργου 
«ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ- ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ 
Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ», προϋπολογισμού 85.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του 
αντίστοιχου ΦΠΑ. 
 Πρόκειται να γίνουν επεμβάσεις εντός του οικισμού Ρεντίνας με στόχο αφενός 
την βελτίωση της προσβασιμότητας των οδών και αφετέρου την αισθητική 
αναβάθμιση του οικισμού. Συγκεκριμένα προβλέπεται να γίνει: 

 Διαμόρφωση σκαλοπατιών- προστατευτικού στηθαίου και βελτίωση 
υφιστάμενης τσιμεντόστρωσης στη θέση «Ξηρού» (x:325073,148, 
y:4325435,265) με εκ νέου τσιμεντόστρωση. 

 Επιστρώσεις με ακανόνιστες χονδρόπλακες επί τσιμεντοστρωμένου 
τμήματος της οδού στη θέση «Παπανίκος» (x:325069,144 , y:4325515,202) 
μήκους 150 μ. και μέσου πλάτους 4,00 μ.  

 Κατασκευή τοιχίου λιθοδομής για την αντιστήριξη πρανών στη θέση 
«Παπαμιμίκος» (x:324941,092 , y:4325198,986) μήκους 28,00 μ. και ύψους 
1,50 μ. 

 Ανακατασκευή τοιχίου για την αντιστήριξη πρανών στη θέση «Παπαγιαβής» 
(x:325238,907 , y:4325456,481), μήκους 15,00 μ. και ύψους 1,50 μ. 

 Ανακατασκευή τοιχίου με μετατόπισή του κατά 0,50 μ. για την αντιστήριξη 
των πρανών και τη διαπλάτυνση του δρόμου  στη θέση «Κικίδης» 
(x:324938,798 , y:4325503,346), μήκους 15,00 μ. και ύψους 1,50 μ. 

 Κατασκευή τοιχείου λιθοδομής μήκους 23,00 μ. και ύψους 1,00 μ για την 
αντιστήριξη πρανών, δημιουργία καθιστικών και επίστρωση με 
χονδρόπλακες ακανόνιστες επί τσιμεντοστρωμένου χώρου περίπου 70 μ2 
πλησίον του τοιχίου στη στη θέση «Πάρκινγκ Συνεταιρισμού – Θέση Ξηρού». 
(x:324957,501 , y: 4325635,580).  

 Πλακόστρωτο επί τσιμεντοστρωμένου μονοπατιού με βαθμίδες συνολικού 
μήκους 130 μ. στη θέση «Στάθη» (x:325082,777 , y:4325342,523). 

 Βελτίωση υφιστάμενου τσιμεντοστρωμένου τμήματος δρόμου μήκους 35 μ. 
και πλάτους 3,00 μ.στη θέση «Σταύρου» (x:325183,078, y:4325441,665) με 
εκ νέου τσιμεντόστρωση, σύμφωνα με τις οδηγίες της επιβλέπουσας 
υπηρεσίας. 

 Κατασκευή προστατευτικού κιγκλιδώματος μήκους 50 μ. στη θέση    
«Γυφτόρεμα» και «Αλέξη». 

 Διαμόρφωση πρόσβασης με κλίμακα πλάτους έως 1,00 μ. ηπιότερης κλίσης 
από αυτή του υφιστάμενου τσιμεντοστρωμένου δρόμου στη θέση 
«Κοντακτσή» (x:324541,97 , y:4325931,780). Συγκεκριμένα, θα διαμορφωθεί 
στην άκρη του δρόμου και όπου το πλάτος του το επιτρέπει με υποστηρικτικό 
χειρολισθήρα, επιπλέον θα γίνει κατασκευή τοιχίου λιθοδομής για την 
αντιστήριξη πρανών εκατέρωθεν στην είσοδο του δρόμου, βελτίωση - 
ανάπλαση υφιστάμενου τσιμεντοστρωμένου τμήματος επίσης στην είσοδο 
του δρόμου με εκ νέου τσιμεντόστρωση και βελτίωση υφιστάμενων 
σκαλοπατιών, σύμφωνα με τις οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας.  



 

Οι πιστώσεις του έργου προέρχονται από Δωρεά. 

Περισσότερες λεπτομέρειες και οδηγίες θα δοθούν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία 
κατά την κατασκευή του έργου. 
 

         Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε :         85.000,00 € 

         και  αναλύεται ως εξής :                 ΕΡΓΑΣΙΕΣ:       68.548,39 € 

                                                           Φ.Π.Α. (24%) :        16.451,61 € 

 

ΣΟΦΑΔΕΣ       11/8/2017                                       ΣΟΦΑΔΕΣ       11/8/2017   

       H ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                                                                                   Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ.    

                                                      

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ                                      ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ 

    ΠΤΥΧ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.                                           ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε. 
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