
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  28/2018 

∆ΗΜΟΣ: ∆ΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

ΕΡΓΟ:  Αναπλάσεις Τ.Κ. Νεροτριβιάς 

 

 
Τεχνική περιγραφή 

Με τη µελέτη αυτή, προϋπολογισµού δαπάνης  48.397,58 € (συµπεριλαµβανοµένου του 

Φ.Π.Α.), προβλέπεται να γίνουν παρεµβάσεις µε εργασίες πλακόστρωσης,  σε κοινοχρήστους 

χώρους, της Τοπικής Κοινότητας Νεροτριβιάς. 

Συγκεκριµένα: 

Οι πλακοστρώσεις, εντός του οικισµού Νεροτριβιάς, θα γίνουν:  

1) Σε τσιµεντοστρωµένο δρόµο µήκους 250 µέτρων και πλάτους 4,10 µέτρων περίπου 

2) Σε κάθετο τσιµεντοστρωµένο, µε τον ανωτέρω δρόµο, µήκους 10  µέτρων και πλάτους 3,5 µ 

περίπου. 

3) Σε κοινόχρηστο χώρο παραπλεύρως του χώρου του γηπέδου Νεροτριβιάς, εµβαδού 190 τ.µ., 

εντός του οικισµού και  

4) Σε κοινόχρηστο χώρο, στην είσοδο, του οικισµού. 

Αναλυτικότερα, οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν είναι εξής: 

Α) Όσον αφορά τις πλακοστρώσεις των τσιµεντοστρωµένων δρόµων, των παρ. 1) και 2) , 

προβλέπονται να γίνουν τα εξής: 

Α.1) Τοποθέτηση κυβολίθων, πάχους 5εκ, επί υποστρώµατος άµµου 5 εκ, έπειτα από 

κυλίνδρωση 

Α.2) Εγκιβωτισµός της πλακόστρωσης µε σκυρόδεµα C16/20, περιµετρικά του δρόµου, µε 

σκυρόδεµα πλάτους 10 εκ. και πάχους οµοίως 10  εκ., για σταθεροποίηση της. 

Β) Όσον αφορά την πλακόστρωση, του κοινόχρηστου χώρου, παραπλεύρως του γηπέδου που 

αναφέρεται στην παρ.3)  προβλέπονται να γίνουν: 

Β.1) Τοποθέτηση κυβολίθων, πάχους 6εκ, σε υποστρώµα άµµου 5 εκ, έπειτα από κυλίνδρωση, 

επί της υφιστάµενης τσιµεντόστρωσης. 

Β.2)  Τοποθέτηση κυβολίθων, όπως ανωτέρω, σε συνέχεια του προηγούµενου χώρου, εµβαδού 

30 τ.µ, έπειτα από εκσκαφή βάθους 10εκ, προκειµένου να γίνει σκυροδέτηση πάχους 10 εκ. µε 

σκυρόδεµα C16/20, οπλισµένο µε δοµικό πλέγµα Τ131, αφού στον παράπλευρο αυτό χώρο, δεν 

υφίσταται τσιµεντόστρωση. 

Γ) Ενώ στην πλακόστρωση, του χώρου που αναφέρεται στην παρ. 4), προκειµένου να 

εξασφαλιστεί, η υψοµετρική, συνέχεια, µε τους δρόµους που συµβάλουν, σ' αυτόν   θα γίνουν: 

Γ.1) Συνολική καθαίρεση, υφιστάµενης σκυροδέτησης και εκσκαφή του χώρου, για πάχος 10 εκ., 

προκειµένου να επανασκυροδετηθεί, στο σωστό υψόµετρο και τέλος 



Γ.2) Τοποθέτηση κυβολίθων, πάχους 6εκ, σε υπόστρωµα άµµου 5 εκ, έπειτα από κυλίνδρωση, 

επί της νέας τσιµεντόστρωσης. 

Το έτος 2018, θα εκτελεστεί έργο δαπάνης 40.000 ευρώ, ενώ το 2019, 8.406,00 ευρώ. 

Η χρηµατοδότηση του έργου είναι από Ίδιους πόρους, σε βάρος του κωδικού ΚΑ: 30-7322.037, 

του προϋπολογισµού του ∆ήµου, µε υπάρχουσα πίστωση 40.000 ευρώ και η εκτέλεσή του θα 

γίνει βάσει του Ν. 4412/2016, "Περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων". 
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