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Τεχνική περιγραφή 
 

       Η Μελέτη αυτή προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00€ με τον ΦΠΑ αφόρα το έργο 

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΘΕΟΛΟΓΟΥ.» του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων που βρίσκεται 

στο κέντρο του Νομού Εύβοιας σε απόσταση 15 χλμ από τον Δήμο Χαλκιδέων  

    Με το έργο αυτό πρόκειται να γίνει βελτίωση τμήματος αγροτικής οδοποιίας της Τοπικής 

Κοινότητας Θεολόγου   με την κατασκευή τσιμεντόστρωσης σε υπάρχοντα  χωματόδρομο  

που βρίσκεται στη συνέχεια της τσιμεντόστρωσης εμπροσθεν της επιχείρησης Φιλίππου 

όπως φαίνεται στο συνημμένο απόσπασμα του κτηματολογίου που έχει  υποστεί 

εκτεταμένες φθορές από τα όμβρια λογω της μεγάλης κλίσης της μηκοτομής του. 

    Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι :  

Α Διαμόρφωση ισοπέδωση της επιφανείας που θα τσιμεντοστρωθεί  

Β Κατασκευή τσιμεντόστρωσης 15 εκ από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-01-02-00, 112m3 

Γ  Oπλισμός σκυροδέματος με δομικό πλέγμα Τ131 500C 1450 χλγρ. 

 

    Οι δρόμος που πρόκειται να τσιμεντοστρωθει επισημαίνεται στους χάρτες της μελέτης 
και αφορά εργασίες βελτίωσης και επισκευής υπαρχούσης  αγροτικής οδού του οικισμού 
και δεν συμπεριλαμβάνονται στην απόφαση 1958/13-1-2012 του Υπουργού 
Περιβάλλοντος ,Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών 
έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν 
4014/21-9-2011(Α209) (Β21)»  και σύμφωνα με την Αριθμ 20741/8-5-2012 παρ 6Β του 
Υπουργού Περιβάλλοντος ,Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής απαλλάσσεται της 
διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδοτησης και λήψης Π.Π.Δ. ( σχετικό υπ’ αριθμ. πρωτ. 
197816/9-5-2012 έγγραφο Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής) 
. 
.  

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από τους ΚΑΠ επενδυτικών Δαπανών με το ποσόν 

των 20.000 ευρώ που είναι γραμμένη στον ΚΑ 30-7323.059 του προϋπολογισμού  του 

Δήμου και στο Τεχνικό Πρόγραμμα αριθμ  54 του έτους 2018 .  

Η εκτέλεσή του θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης και τον Ν.4412/2016 

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Εργασιών», όπως ισχύει, και 

αναθεωρήθηκε με τους  Ν.4488/2017, Ν4491/2017,  και τον Ν.4497/2017. καθώς και με το  

ΠΔ 171/87.και τον 3669/2008. 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ψαχνά: 30/11/2018 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ 
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