ΕΡΓΟ : ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ
Τ.Κ ΤΡΥΠΗΣ 2017

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣΥΠΗΡ.ΔΟΜΗΣΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ
ΕΥΑΓΓ.ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΚ ΤΡΥΠΗΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.000,00 €
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 116 /2017

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού δαπάνης με το Φ.Π.Α. 74.000,00 €, η οποία συντάσσεται
μετά το υπ.αρ. 13/2-5-17 έγγραφό σας και αφορά την κατασκευή του έργου : «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ Τ.Κ ΤΡΥΠΗΣ 2017», προβλέπεται να εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες
σύμφωνα με τις αποφάσεις του Τοπικού Συμβουλίου και τον εγκριθέντα προϋπολογισμό του
Κληροδοτήματος Ευάγγελου Φιλιππόπουλου Τ.Κ.Τρύπης .
Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται οι εξής εργασίες:
1. Καθαίρεση υφιστάμενου τεχνικού-σωληνωτού αγωγού και κατασκευή νέου τεχνικού
(φρεατίου υδροσυλλογής, βαθμιδωτού ρείθρου και σωληνωτού αγωγού Φ100) για την
παροχέτευση ομβρίων υδάτων, πλησίον οικίας Γιαννόπουλου Παναγιώτη.
2. Τσιμεντόστρωση αγροτικού δρόμου, τμήμα μήκους περίπου 50 μ, στη θέση «Λεκάνα» στη
περιοχή Γκοζόμορος.
3. Ανακατασκευή κατεστραμμένης αρδευτικής τάφρου πλησίον οικίας Δημητρακοπούλου
Βασιλικής,~40μ.
4. Τοποθέτηση καναλιών υδροσυλλογής και αγωγού για την παροχέτευση των ομβρίων εντός
του κοιμητηρίου Τρύπης,~25μ.
5. Διαμόρφωση της νότιας και δυτικής πρόσοψης του δημοτικού σχολείου Τρύπης (εργασίας
καθαίρεσης επιχρισμάτων, καθαρισμός με αμμοβολή της λίθινης επιφάνειας, αρμολογήματα
όψεων).
6. Κατασκευή κρασπεδόρειθρων επιφανειακής αποστράγγισης στο κεντρικό δρόμο (Ε.Ο
Σπάρτης – Καλαμάτας) στην αρχή του οικισμού - θέση «Αγία Τριάδα» και σε θέσεις εντός
του οικισμού με κατάλληλες κλίσεις του πλευρικού ερείσματος. Η υποδομή του
κρασπεδόρειθρου θα αποτελείται από κατάλληλο ορυκτό υλικό πάνω στο οποίο θα
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εδράζεται το ρείθρο από σκυρόδεμα κατηγ. C16/20. Στις ενδεικνυόμενες αποστάσεις θα
αφήνονται αρμοί ελεγχόμενης ρηγμάτωσης και αρμοί διαστολής ,σε συνολικό μήκος ~450μ.
7. Κατασκευή τεχνικού (τσιμενταυλακου με σχάρα και οχετού Φ400 ) για την απορροή των
ομβρίων υδάτων στην περιοχή ΛΙΟΠΑΣΙ .
8. Τσιμεντοστρωση δρόμου παραπλεύρως Κνακίωνα και πλησίον εκκλησίας Αγ.Ιωάννη
,~100μ2
9. Αποκατάσταση και τμηματική τσιμεντόστρωση κοιν.δρόμου προς Κουτσαρέικα , σε
συνολική επιφάνεια ~500μ2.

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).
Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών από τον Επιβλέποντα
Μηχανικό επί τόπου του έργου και σύμφωνα με την Μελέτη της Υπηρεσίας.
Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από πόρους του κληροδοτήματος ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ Τ.Κ ΤΡΥΠΗΣ.

Σπάρτη, / 10 / 2017
Οι Συντάξαντες

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Σπάρτη, / 10 / 2017
Ο Προϊστάμενος Τμ. Έργων

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σπάρτη, / 10 / 2017
Ο Προϊστάμενος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Τοπογράφος Μηχ/κος Τ.Ε.

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

ΛΙΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΤΣΙΛΙΒΑΣ
MSc Μετ. Μηχανικός Π.Ε.
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