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ΜΕΛΕΤΗ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΩΝ Δ.Ε. ΚΟΖΙΑΚΑ, 
ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ,  ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ, 
ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ, ΜΕΓ. 
ΚΑΛΥΒΙΩΝ  ΚΑΙ  ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ ΤΟΥ 
Δ.ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 
 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 80.000,00 € 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΥΠΕΣ (ΣΑΕ 055) 
                                  (ΚΑΕ 30-7326.1094) 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην αποκατάσταση βλαβών, σε τεχνικά έργα των Δημοτικών 

Ενοτήτων  Κόζιακα, Παραληθαίων,  Φαλώρειας, Παληοκάστρου, Εστιαιώτιδας, Μεγ. 

Καλυβίων  και  Καλλιδένδρου του Δ.Τρικκαίων 

Τα τεχνικά έργα (αποκαταστάσεις ή συντηρήσεις) έχουν υποδειχθεί στην Υπηρεσία, 

από τους Πρόεδρους και τα Τοπικά Συμβούλια των Τοπικών Κοινοτήτων, των Δημοτικών 

Ενοτήτων, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Οι εργασίες που προβλέπονται στην παρούσα 

μελέτη, είναι η αποκατάσταση και κατασκευή τοίχων αντιστήριξης, η κατασκευή πλακοσκεπή 

οχετού και όπου είναι απαραίτητο, προβλέπεται, η επέκταση  και  σύνδεση δικτύου ομβρίων, 

με το υπάρχον δίκτυο. Οι θέσεις στις Τοπικές Κοινότητες, στις οποίες θα εκτελεστούν 

εργασίες, ενδεικτικά, είναι: 

 Στην Τοπική Κοινότητα Κεφαλοβρύσου: 

1. Κατασκευή τοιχίου έξω από την κεντρική Εκκλησία,  

             2. Ενίσχυση της γέφυρας στην λίμνη Γκιτζή 

 Στην Τοπική Κοινότητα Προδρόμου, δύο αντηρίδες από σκυρόδεμα για 

την στήριξη του τοιχίου, στο δρόμο προς Γοργογύρι  

 Στην Τοπική Κοινότητα Γενεσίου, δύο τοιχία αντιστηρίξεως στο Κεντρικό 

δρόμο  

 Στην Τοπική Κοινότητα Ξυλοπάροικου, κατασκευή τοιχίων και τμήμα 

αποχέτευσης όμβριων υδάτων  



 Στην Τοπική Κοινότητα Γοργογυρίου, κατασκευή τοιχίων αντιστηρίξεως 

και τσιμεντόστρωση τμήματος δρόμου και κατασκευή ενός τοιχίου στο ποτάμι 

που διέρχεται εντός οικισμού 

 Στην Τοπική  Κοινότητα Παλαιοπύργου και όπισθεν του νηπιαγωγείου, θα 

κατασκευαστεί πλακοσκεπής οχετός (γεφυράκι) διαστάσεων 6,00 χ 3,00 

μέτρων 

 Στην Τοπική Κοινότητα Πρίνου, θα κατασκευαστεί αγωγός αποχέτευσης με 

φρεάτια στον δρόμο που οδηγεί στην κεντρική Πλατεία.   

Επίσης, θα γίνουν παρεμβάσεις με τοιχία όπου απαιτούνται και σύμφωνα με τις ανάγκες της 

κάθε Τοπικής Κοινότητας οι οποίες θα υποδειχθούν από τον εκάστοτε Πρόεδρο. 

Όλες οι εργασίες θα γίνουν με βάση τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες 

προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται και στην Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 80.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και η χρηματοδότησή του θα γίνει με χρηματοδότηση του 

Υπουργείου Εσωτερικών (αριθμ. απόφασης 6825/9-3-2018) για πρόληψη και αντιμετώπιση 

ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055), ως αυτή έγινε 

αποδεκτή με την αριθμ. 161/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων (ΚΑΕ 30-

7326.1094). 

ΟΙ  ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 

 

 

Αθανάσιος Κωστόπουλος 

Πολ. Μηχ/κος 

 

Καλλιόπη Κοτσίρα 

Πολ. Μηχ/κος Συγκ/γος 

 

 

Μαρία Ελένη Αλμπάνη 

Πολ. Μηχ/κος Τ.Ε. 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Υ. 

 

 

Θεοδώρα Σαργιώτη 

Πολ. Μηχ/κος  

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ. 

 
 

Φανή Τσαπάλα – Βαρδούλη 

Αρχ. Μηχ/κος 
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