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ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
================================
Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού δαπάνης με το Φ.Π.Α. 200.000,00 € η οποία
συντάσσεται και αφορά το έργο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΜΥΣΤΡΑ 2017»
προβλέπεται να εκτελεσθούν σύμφωνα και με τις αποφάσεις των Τοπικών Συμβουλίων εργασίες
κατασκευής Τεχνικών έργων (αποχετευτικών αγωγών, φρεατίων, τσιμενταυλάκων με σχάρες,
τοίχων

αντιστήριξης

άοπλων

ή

οπλισμένων

με

σκυρ.C16/20

ή

από

αργολιθιδομή,),

τσιμεντοστρώσεων με σκυρόδεμα C12/15 , σταμπωτών δαπέδων, αφού προηγηθούν
ισοπεδώσεις, μικροεκσκαφές και διαμορφώσεις με μηχανήματα ή χέρια τμηματικά δρόμων,
καθαρισμοί και επενδύσεις τάφρων – ρείθρων.
Θα ακολουθήσουν εργασίες κατασκευής Υπόβασης μεταβλητού πάχους από θρ.υλικά
λατομείου-3Α και εν συνεχεία Βάσεως πάχους 0,10μ. σύμφωνα με τις ΠΤΠ 0-150 και ΠΤΠ 0-155
αντίστοιχα .Τέλος θα διαστρωθεί Ασφαλτοτάπητας 0,05μ. (ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20) σύμφωνα με την
αντίστοιχη ΕΤΕΠ ,έπειτα από τις εργασίες ασφαλτικής προεπάλειψης ή συγκολλητικής επάλειψης
και κατασκευή Ασφαλτικής Ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους για την εξομάλυνση των
ανωμαλιών του οδοστρώματος όπου απαιτείται .
Οι εργασίες αφορούν τις Τ.Κ. της Δ.Ε. ΜΥΣΤΡΑ

του Δ.ΣΠΑΡΤΗΣ ως κάτωθι κατά σειρά

προτεραιότητας και μέχρι εξαντλήσεως της πίστωσης ανά Τ.Κ :
1. ΤΚ ΜΑΓΟΥΛΑΣ : α) Aσφ/ση δρόμου προς ιδιοκτ.Βαμβακίτη ~100μ β) Ασφ/ση δρόμου
στην περιοχή Αλεξοπουλέικα ~50μ. γ) Ασφ/ση δρόμου στην Περιοχή Κάστρο ~50μ. δ)
Ασφ/ση δρόμου προς ιδιοκτ.Βουνάση Κ.~50μ. ε) Ασφ/ση δρόμου έξω από οικία
Μορφογένη και Κυριακόπουλου ~600μ2. στ) Ασφ/ση δρόμου έξω από οικία Αθανασούλια
και οικία Αθ.Τσουλόγιαννη ζ) Τσιμ/ση προς οικία Γ.Λυμπερόπουλου ~200μ. η) Τσιμ/ση
δρόμου προς Στρογγυλόβουνο

πλησίον ιδιοκτησιών Καστρίτη και Σκιαδά ~40μ. θ)

Τσιμ/ση πλησίον κεντρικής πλατείας Μαγούλας ~ 20μ.ι) Τεχνικό έργο-οχετός απορροής
ομβρίων υδάτων πλησίον οικίας Κ.Αλοιμονου κ) Τεχνικό έργο-φρεάτιο κ οχετός απορροής
ομβρίων υδάτων πλησίον οικίας Κ.Βουνάση λ) Τεχνικό έργο-σχάρα σε αγωγό ομβρίων
υδάτων πλησίον οικίας Γ.Βλαχοκωνσταντή
2. ΤΚ ΜΥΣΤΡΑ : α) Κατασκευή τεχνικού έργου (οχετού Φ300 και φρεατίων με σχάρες)
αποκατάστασης αύλακα ομβρίων υδάτων από ιδιοκτ.Ι.Οικονόμου έως Ε.Ματθαίου ~ 180μ.
β) Τσιμ/ση δίπλα στην πεζογέφυρα πλησίον ιδιοκτ.Ευταξία ~10μ. γ) Κατασκευή τεχνικού
έργου (οπλισμένου τοιχίου αντ/ξης ) καταρρεύσαντος οδού στα Πικουλιάνικα πλησίον
ιδιοκτ.Βαχαβιώλου και Καρύδη ,μήκους 15,0μ. και μέσου ύψους 3,00μ. δ) Τσιμ/ση δρόμου
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~20μ. στην περιοχή Χαλικούρα ε) Τσιμ/ση δρόμου ~30μ. στα Πικουλιάνικα ,πριν τον
Αγ.Νικόλαο στ) Ασφ/ση δρόμου στο Παλαιολόγιο, πλησίον οικίας Κούτσαρη μήκους
~70μ.ζ) κατασκευή τεχνικού έργου-ανακατασκευή τσιμ/κου στην περιοχή Βουβάλοι η)
κατασκευή ρείθρου-επένδυση τάφρου στα Πικουλιάνικα μήκους ~80μ. , από BISTRO έως
ρέμα .
3. ΤΚ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ : α) Ασφ/ση τομής δρόμου από οικία Γιαννόπουλου εως οικία
Ηλιόπουλου ~70μ.β) Διαπλάτυνση δρόμου –κατασκευή σχαρών έξω από οικία Συγκελάκη
και Λάσκαρη γ) τεχνικό έργο-τσιμ/κο έξωθεν οικίας Κανελλάκου ~17μ.δ) τεχνικό έργο
επέκτασης τσιμ/να Φ50 μήκους 17μ.έξωθεν οικίας Κατσίχτη και Κωνσταντόπουλου ε)
ανακατασκευή αχοιβάδας στο χείμαρρο Μπουρσό στο Τσεραμιό στ) τσιμ/ση δρόμου προς
οικία Αντωνόπουλου ~50μ.
4. ΤΚ ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ: α) Κατασκευή σταμπωτού στην πλατεία Καραβά συνέχεια του
υφιστάμενου ~100μ2 β) Τσιμ/ση στην πλατεία “Αλωνάκι ”Λογγάστρας ~150μ2 γ) Τσιμ/ση
πλησίον οικιών Λυμπερόπουλου και Κωνσταντινάκου (θέση ρεμα Καρατζιάνικο) δ)
Τσιμ/ση πλησίον οικίας Γ.Νικολόπουλου ~25μ. ε) Τσιμ/ση πλησίον οικιών Κ.Τσιγκανέ &
Δ.Οικονομάκη στη θέση «Κολονάκι» στ) τσιμ/ση στη θέση «Αδραξύλα»
5. ΤΚ ΠΑΡΟΡΙΟΥ : α) Τσιμ/ση δρόμου στη συνοικία Ρέντα ~80μ. ανάμεσα στις ιδιοκτ.
Μανίκα Α. και κληρονόμων Βαχαβιώλου Δ.(από ιδιοκτ.Οικονομόπουλου προς Ανατολικά)
β) Τσιμ/ση –αποκατάσταση τομής του δρόμου από οικία Καλλιόπης Μανίκα έως οικία
Ιωάννας Μποίνη γ) Αποκατάσταση πεζοδρομίου σε μήκος 18μ. από πλατεία Κεράμου
προς Αγ.Ιωάννη .
6. ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ : α) κατασκευή τεχνικού έργου –τσιμ/κου με σχάρα μήκους ~6μ. στην
περιοχή Πέρα Μαχαλά β) Ασφ/ση εξω από οικία Ψυχογιού Θ.στη θέση Λιαπίνα ~35μ. γ)
Τσιμ/ση αγρ.δρόμου έμπροσθεν μαντριού Φλώρου Παν/τη ~30μ.δ) Ασφ/ση δρόμου από
εκκλησάκι Αγ.Σπυρίδωνος προς Αγ.Νικόλαο ~300μ2.
7. ΤΚ ΣΟΥΣΤΙΑΝΩΝ : α) Τσιμ/ση δρόμου στη θέση Αλώνια ~250μ2 β) κατασκευή τεχνικούτσιμ/κου με σχάρα απορροής ομβρίων έξωθεν οικίας Μαυρόγιαννη Κ.
8. ΤΚ ΤΡΥΠΗΣ : α) Κατασκευή πέτρινου τοιχίου αντ/ξης δρόμου, μήκους ~20μ. στο όριο με
την ιδιοκτησία κληρονόμων Ιωάννη Ζουμπούλη

β) τσιμ/ση δρόμου από οικία

Θεοφιλογιαννάκου Π. προς οικία Ασπιώτη Στ. ~22μ. γ) Ανακατασκευή αυλακιού έξωθεν
οικίας Σακκά Ανδριανού .
9. ΤΚ ΑΝΑΒΡΥΤΗΣ : α) τεχνικό έργο αγωγού όμβριων υδάτων Φ200 παραπλεύρως
Κοιν.καταστήματος β)Ανακατασκευή φθαρμένων πλακοστρώσεων σε επιφάνεια ~10μ2.
στην οδό προς Αγ.Νικόλαο και παραπλέυρως δημ.σχολείου γ) Ασφ/ση τμήματος δρόμου
Αγίου Ιωάννη-Αναβρυτής σε επιφάνεια ~200μ2
Το έργο προβλέπεται να εκτελεστεί σε Εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες και διέπεται
από τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) » καθώς και των λοιπών
Υπουργικών Αποφάσεων και Εγκυκλίων όπως αυτές ισχύουν.
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Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών από τον Επιβλέποντα
Μηχανικό επί τόπου του έργου και σύμφωνα με την Μελέτη.
Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 (77.085,05), ΚΑΠ
ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 (54.809,95€), ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. & ΣΑΤΑ Π.Χ. (41.016,73€),
ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ (21.688,27€) & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ ( 5.400,00€) .

Σπάρτη, 23 / 6 / 2017
Ο Συντάξας

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Σπάρτη, 23 / 6 / 2017
Ο Προϊστάμενος Τμ. Έργων

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σπάρτη, 23 / 6 / 2017
Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Τοπ/φος Μηχ/κός Τ.Ε. με Α’β.

ΕΥΡΥΣΘΕΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ηλ/γος Μηχανικός Π.Ε. με Α’β.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ
Μηχ/γος Μηχανικός MSc, Π.Ε. με Α’β.

ΓΡΙΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τοπ/φος Μηχ/κός Π.Ε. με Α’β.
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