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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (A.M.  55/2019 )   

 

 

 Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συνοδεύει την  μελέτη του έργου: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ» του Δήμου Παλαμά. 

 Πρόκειται  να γίνουν οι παρακάτω εργασίες:  

1) Στην οδό Βυζαντίου   στον Παλαμά από τη διασταύρωση της οδού Παύλου 

Μελά  μέχρι τη διασταύρωση της οδού Σαρανταπόρου, συνολικού μήκους 390 

μέτρα, θα γίνει διάνοιξη τάφρων εκατέρωθεν της οδού πλάτους 50 εκ. και 

βάθους 30 εκ., κατασκευή επιχώματος στο πλάτος αυτό, κατασκευή δύο 

στρώσεων βάσης σε όλο το πλάτος της οδού, πάχους 10 εκ. εκάστη και 

κατασκευή ασφαλτοτάπητα πάχους 5 εκ. 

2) Στην οδό Σαρανταπόρου στον Παλαμά από τη διασταύρωση της οδού 

Βυζαντίου και σε μήκος 110 μ. θα γίνει γενική εκσκαφή της οδού σε βάθος 50 

εκ. και πλάτους 6,50 μ.,  κατασκευή επιχώματος στο πλάτος αυτό, κατασκευή 

δύο στρώσεων βάσης, πλάτους 6,00 μ. και πάχους 10 εκ. εκάστη και 

κατασκευή ασφαλτοτάπητα πάχους 5 εκ., και πλάτους 5,50 εκ..  

3)  Στον οικισμό του Μάρκου θα γίνει διάνοιξη τάφρων εκατέρωθεν των οδών 

πλάτους 1,75 μ. και βάθους  30 εκ., κατασκευή επιχώματος στο πλάτος αυτό, 

κατασκευή δύο στρώσεων βάσης σε όλο το πλάτος των οδών, πάχους 10 εκ. 

εκάστη και κατασκευή ασφαλτοτάπητα πάχους 5 εκ., συνολικό μήκος οδών 

315 μέτρα (135+180).  

4) Στον οικισμό του Κοσκινά θα γίνει διάνοιξη τάφρων εκατέρωθεν της  οδού 

πλάτους 1,75 μ.  και βάθους 30 εκ., κατασκευή επιχώματος στο πλάτος αυτό, 

κατασκευή δύο στρώσεων βάσης σε όλο το πλάτος των οδών, πάχους 10 εκ. 

εκάστη και κατασκευή ασφαλτοτάπητα πάχους 5 εκ., συνολικό μήκος οδού 

185 μέτρα.  

 

Το έργο θα εκτελεστεί από πιστώσεις του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II 

O συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 150.000,00 € και 

αναλύεται ως εξής: 

 

 

Εργασίες Προυπολογισμού   88.833,25  

Γ.Ε & Ο.Ε (%)  18,00%  15.989,99  

Σύνολο :   104.823,24  

Απρόβλεπτα(%)  15,00%  15.723,49  

Σύνολο :   120.546,73  

Ποσό για αναθεωρήσεις   421,01 



Σύνολο :   120.967,74  

Φ.Π.Α. (%)  24,00%  29.032,26  

Γενικό Σύνολο :   150.000,00 

 

                                                                                                Παλαμάς 25 / 10 / 2019 

                                                                                         Η συντάξασα 

 

 

 

                                                                                     Αναστασία Δημουλά 

                                                                                      Πολιτικός μηχανικός     


