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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ Τεχνικών Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος  
Τμήμα Τεχνικών Έργων και  Συντήρησης 
Υποδομών  

 
ΕΡΓΟ:  
 

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 

ΜΕΝΙΔΙΟΥ 

αρ. μελέτης  1/2018 

Π/Υ: 35.000,00€ 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

                                                                                                                                                      

   ΓΕΝΙΚΑ 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η διαμόρφωση τμήματος  της τσιμεντοστρωμένης 

οδού  που διέρχεται ανάντι της παραλίας του οικισμού Μενιδίου. 

Κύριος στόχος της μελέτης είναι η δημιουργία μιας ευχάριστης πορείας κατά μήκος του 

θαλάσσιου μετώπου, εξασφαλίζοντας την προσπελασιμότητα, την πρόσβαση και την 

ολοκλήρωση του υφισταμένου τμήματος της οδού τελικής επιφανείας κυβολίθων.   

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με την μελέτη, την Τεχνική Συγγραφή 

Υποχρεώσεων  (Τ.Σ.Υ.), τις εγκεκριμένες ΕΤΕΠ και την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της 

μελέτης, τις οδηγίες του επιβλέποντα που θα δοθούν επιτόπου, ως και τις συναφείς 

διατάξεις του Ν 4412/2016 και γενικότερα κάθε άλλης διάταξης (νόμου, προεδρικού 

διατάγματος, Υπουργικές απόφασης κλπ) και ερμηνευτικής εγκυκλίου που διέπει την 

εκτέλεση του παραπάνω έργου, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω.  

 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

 Η περιοχή επέμβασης καλύπτει περίπου 600,00μ² τσιμεντοστρωμένης επιφάνειας 

παρακείμενη της παραλίας Μενιδίου. Θα επιτρέπεται η διέλευση οχημάτων που 

εξυπηρετούν τα καταστήματα της παραλίας . 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ –ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

Σύμφωνα με τη μελέτη θα εκτελεσθεί επίστρωση με σταμπωτό δάπεδο. 

Το τσιμεντοστρωμένο τμήμα της παραλιακής οδού θα επιστρωθεί με σταμπωτό δάπεδο 

σκυροδέματος πάχους 10εκ. ποιότητας C16/20 οπλισμένο με ίνες προπυλενίου και δομικό 

πλέγμα Τ131, χρωματισμένο με επίπαση σκληρυντικού χρώματος. Η επιλογή του 
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χρώματος του δαπέδου, των αρμών καθώς και του σταμπαρισμένου με ειδικά καλούπια 

σχεδίου θα είναι τελικής επιλογής της Υπηρεσίας.  

 

Το έτοιμο σκυρόδεμα διαστρώνεται και ευθυγραμμίζεται με σωστές κλίσεις. Το 

σκληρυντικό χρώμα απλώνεται σε δύο δόσεις, με τη μέθοδο της επίπασης, και γίνεται 

επιφανειακή επεξεργασία. 

Όταν το σκυρόδεμα είναι στο πλαστικό στάδιο πήξεως γίνεται επίπαση της ειδικής 

αντικολλητικής σκόνης για να εμποδίσει το καλούπι να κολλήσει στο νωπό σκυρόδεμα 

στην διάρκεια του σταμπαρίσματος ,παρέχοντας ταυτόχρονα και τις επισκιάσεις της 

τελικής επιφάνειας του δαπέδου. 

Αμέσως μετά, σταμπάρεται με το καλούπι που επιλέχθηκε . 

Μετά από τουλάχιστον 48 ώρες κόβονται αρμοί διαστολής, η επιφάνεια πλένεται με 10% 

υδροχλωρικό οξύ και αφού καθαριστεί και στεγνώσει, εφαρμόζεται  εδικό βερνίκι το 

οποίο στεγανοποιεί την επιφάνεια του δαπέδου και την προστατεύει από λιπαρές ουσίες, 

σκόνη, κλπ.  

Στην τιμή του άρθρου της εργασίας περιλαμβάνεται τακτοποίηση φρεατίων Η/Μ  

εγκαταστάσεων ή τυχόν άλλων κατασκευών. 

Η προθεσμία του έργου είναι δύο (2)  μήνες. 

Αμφιλοχία  16-1-2018  

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 

 Τμήματος Τεχνικών Έργων και  

Συντήρησης Υποδομών 

Τεχνικών Υπηρεσιών & 

Περιβάλλοντος 

  

 

 

 

 

ΡΟΥΣΣΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 

ΠΕ03 Πολιτικός Μηχ. 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  ΜΙΛΗΣ 

ΠΕ7 Χημικός Μηχανικός 

ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Τοπογράφος Μηχανικός 
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ 

 ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ   

 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ   

 Τμήμα Τεχνικών έργων και Συντήρησης Υποδομών        

         

   αρ. μελέτης:……………1/2018 

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

α/α   ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΜ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΔΑΠΑΝH  

                 

1 
78.95 

Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών 
χώρων  

ΟΙΚ  7316 m2 33,7 600,00 20.220,00  

                 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ        20.220,00   

 ΓΕ & ΟΕ   18%     3.639,60   

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ          23.859,60   

 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ   15%     3.578,94   

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ          27.438,54   

 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ          787,27   

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ         28.225,81   

 ΦΠΑ  24%     6.774,19   

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ       35.000,00   

 Αμφιλοχία 16-1-2018      

 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                                                                                                                                                                                                ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ    

    

    

    
   

Ο προϊστάμενος Τμήματος 
Τεχνικών Έργων και Συντήρησης 

Υποδομών 

Ο προϊστάμενος 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Περιβάλλοντος 

 
         

 ΡΟΥΣΣΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ  

 ΠΕ 03 ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
   

ΜΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ              ΠΕ 07 
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α' ΒΑΘΜΟΥ 

 

 


