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ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
================================
Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού δαπάνης με το Φ.Π.Α. 30.000,00 € η οποία συντάσσεται και αφορά το
έργο « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε. ΜΥΣΤΡΑ » προβλέπεται να εκτελεσθούν εργασίες
επισκευής – αποκατάστασης τμηματικά σε κοιμητήρια στην Δ.Ε. Μυστρά του Δήμου Σπάρτης .
Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται να εκτελεστούν οι κάτωθι εργασίες (όπως αναλυτικά αναφέρονται και στα αντίστοιχα
άρθρα του Τιμολογίου ) και μέχρι εξαντλήσεως της πίστωσης ανά Τ.Κ.:
1)

ΤΚ ΜΥΣΤΡΑ



Τσιμεντόστρωση και κατασκευή διαδρόμων για δημιουργία ~21 νέων θέσεων ταφής σε υπάρχοντα
περιφραγμένο χώρο ~150μ2 του κοιμητηρίου, με σκυρόδεμα C16/20 και σιδηροπλισμό .



Αποκατάσταση του μαντρότοιχου έμπροσθεν του κοιμητηρίου ~30μ. και εσωτερικά όπου απαιτείται
επιδιόρθωση (καθαρισμός, μόρφωση ,αρμολογήματα , συμπλήρωση με λίθους ,κλπ).

2)

ΟΙΚ.ΒΛΑΧΟΧΩΡΙΟΥ



Αποκατάσταση-επανακατασκευή του μαντρότοιχου που χωρίζει τα δυο επίπεδα ( κοιμητηρίου και Ι.Ν.),
επιδιορθώσεις περιμετρικά όπου απαιτείται , τσιμ/ση διαδρόμου εσωτερικά και κατασκευή κλίμακας .

3)

ΤΚ ΜΑΓΟΥΛΑΣ



Στην είσοδο του κοιμητηρίου χρωματισμοί ( μετά των απαραίτητων προεργασιών-επιδιορθώσεων) στην
μεγάλη κεντρική καμάρα και στις 6 μικρότερες εκατέρωθεν , καθώς και στα περιμετρικά κάγκελα εισόδου
,μήκους ~100μ και στο κτίριο που ευρίσκεται δεξιά (παλαιό κυλικείο) επιδιόρθωση-ανακατασκευή της πόρτας.

Το έργο προβλέπεται να εκτελεστεί σε ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) ημερολογιακές ημέρες και διέπεται από τις διατάξεις του
Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» , καθώς και των λοιπών
Υπουργικών Αποφάσεων και Εγκυκλίων όπως αυτές ισχύουν.
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 ΕΣΟΔΑ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ-15.000,00€ και ΚΑΠ.ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ
ΔΑΠΑΝΩΝ 2016-15.000,00€ (Κ.Α. 45-7336.010) .

Σπάρτη,
/
/ 2018
Ο Συντάξας

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Σπάρτη,
/
/ 2018
Ο Προϊστάμενος Τμ. Κατασκ.Έργων

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σπάρτη,
/
/ 2018
Ο Προϊστάμενος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Τοπογράφος Μηχ/κος Τ.Ε.

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ
MSc Μηχ/γος Μηχανικός Π.Ε.

ΛΙΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. με Ά β.
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