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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η παρούσα τεχνική έκθεση συνοδεύει τη μελέτη του έργου :  ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΛΑΜΠΕΡΟΥ  
Προβλέπονται εργασίες τσιμεντόστρωσης δρόμων δημοτικών και κατασκευή τοίχων 
αντιστήριξης στην Τ.Κ. Λαμπερού και στον οικισμό Αγίου Αθανασίου 
 
Τ.Κ. ΛΑΜΠΕΡΟΥ: 
-Θέση από κεντρική πλατεία προς  ετοιμόρροπο Ζάχου:  
Κατασκευή τσιμεντόστρωσης πάνω σε υπάρχουσα , σε μήκος περίπου 55,00 μ. με τη 
διαμόρφωση της επιφάνειας με αντιολισθητικές ραβδώσεις. 
-Θέση από νεκροταφείο προς ιδιοκτησία Ολυμπία Λούκα (ως στροφή) : 
Κατασκευή τσιμεντόστρωσης πάνω σε υπάρχουσα , σε μήκος περίπου 80,00 μ. με τη 
διαμόρφωση της επιφάνειας με αντιολισθητικές ραβδώσεις. 
-Θέση Παύλου Τσουκνίδα: 
Κατασκευή τσιμεντόστρωσης συνολικού μήκους 20,00 μ. περίπου , τμήμα της πάνω σε 
υπάρχουσα και τμήμα της πάνω σε χώμα  
-Θέση Στάθη Ελευθέριου:  
Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης από σκυρόδεμα C16/20,  σε μήκος περίπου 8,00 μ. κατάντι 
του δρόμου για την διάνοιξή του. Κατασκευή τσιμεντόστρωσης σε συνέχεια της 
υπάρχουσας , πάνω σε χώμα, σε μήκος περίπου 20,00 μ., . με τη διαμόρφωση της 
επιφάνειας με αντιολισθητικές ραβδώσεις και την κατασκευή κρασπέδου κατάντι . 
-Θέση Λάμπρου Ζάχου : 
Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης από σκυρόδεμα C16/20,  σε μήκος περίπου 11,00 μ. κατάντι 
του δρόμου για την διάνοιξη της στροφής  και κατασκευή κρασπέδου στο τελείωμά του. 
-Κεντρική πλατεία: 
Επέκταση των σχαρών  της πλατείας για την καλύτερη διευθέτηση των νερών της βροχής 
 
ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: 
-Θέση: Αγροτικό Ιατρείο έως Σβερώνη 
Κατασκευή τσιμεντόστρωσης πάνω σε χώμα , σε μήκος περίπου 80,00 μ. 
-Θέση Μούστου Μενέλαου 
Κατασκευή τσιμεντόστρωσης πάνω σε χώμα , σε μήκος περίπου 25,00 μ. 
 
Η χρηματοδότηση προέρχεται από  ΣΑΤΑ ΠΟΕ . 
Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε    39.999,85  € 
Αναλύεται ως εξής:            
     

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 23.771,51 

ΓΕ & ΟΕ  4.278,87 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 4.207,56 

ΣΥΝΟΛΟ 1 32.257,94 

Φ.Π.Α 24% 7.741,91 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 39.999,85 

 
. 
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