EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΕΡΓΟ :

« Συντήρηση υποδομών στις Δ.Ε.
Γόμφων, Πύλης και Πιαλείων »

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

403.225,81 €

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
96.774,19 €
500.000,00 €

- ΕΡΓΑΣΙΕΣ
- ΦΠΑ
- ΣΥΝΟΛΟ

Α.Μ. 13 /2020
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα εργολαβία προβλέπονται εργασίες στο οδικό δίκτυο του Δήμου Πύλης.
Γενικά πρόκειται για εργασίες που αποβλέπουν στη βελτίωση της βατότητας και στην εξασφάλιση της
ασφαλούς κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο του Δήμου Πύλης .
Αναλυτικότερα προβλέπεται η εκτέλεση των εργασιών στα παρακάτω μέρη :
• T.K Γόμφοι
Από Δημοτικό σχολείο έως κεντρική πλατεία στον κεντρικό δρόμο θα γίνουν εργασίες
καθαίρεσης των φθαρμένων κρασπέδων, πεζοδρομίων και κατασκευή νέων κρασπέδων και
πεζοδρομίων μαζί με πλακόστρωση.
• T.K Δροσερό
Δρόμος δίπλα από υδατόπυργο σε μήκος περίπου 115 μ. θα κατασκευαστεί μια στρώση 3 Α
και άσφαλτος.
• T.K Μουριά
Δρόμος από Κων. Κανίστρα εως οικία Β. Καλύβα περίπου 160 μ. θα γίνει τσιμεντόστρωση
των ερεισμάτων του δρόμου όπου δεν έχει.
Θα ασφαλτοστρωθεί ο δρόμος από υδατόπυργο έως περιφερειακό Γόμφων μήκους 110 μ.
Θα ασφαλτοστρωθεί ο δρόμος που βρίσκεται στην περιφέρεια κοντά στα παλιά αποδυτήρια
μήκους 45μ.
• T.K Πηγή
Θα κατασκευαστεί δίδυμος αγωγός αποχέτευσης ομβρίων υδάτων σε ρέμα από σωλήνες
διαμ.Φ100 διάτρητες και οπλισμένες μαζί με γεωύφασμα σε μήκος περίπου 120 μ.
• T.K Λυγαριά
Θα γίνει καθαίρεση φθαρμένων τσιμενταυλάκων σε δρόμο που ξεκινάει από το πάρκο και θα
γίνει κατασκευή εγκιβωτισμένου αγωγού από τσιμεντοσωλήνες Φ40 αποχέτευσης ομβρίων
υδάτων σε μήκος περίπου 260μ.
• T.K Παραπόταμος
Δρόμος δίπλα από έπιπλα Μάμαλη σε μήκος περίπου 115 μ. θα γίνει διάστρωση του δρόμου
με 3 Α
Στο δρόμο προς βιοτεχνία Β. Στασινού θα γίνει ασφαλτόστρωση σε μήκος 30μ.
T.K. Φήκη
Θα γίνει τσιμεντόστρωση στο γήπεδο σε μήκος 70μ και πλάτος 6 μ..
• Τ .Κ Ελευθεροχώρι
Θα γίνει επισκευή φθαρμένων ασφαλτικών με άσφαλτο σε μήκος 420μ.
• Τ .Κ Φιλύρα
Δίπλα από το γήπεδο μπάσκετ θα γίνει ασφαλτόστρωση του δρόμου σε μήκος 85μ.
• Τ.Κ Αγ. Βησσαρίωνα
Θα γίνει κατασκευή πεζοδρομίων από Θ. Τρύπα έως Ευθ. Τζάνη μήκους 115 μ.

•

Τ.Κ Παλαιοκαρυά
Θα γίνει ασφαλτόστρωση σε δρόμο μήκους 200μ.
• Τ,Κ. Αγ. Προκόπιος
Θα γίνει ασφαλτόστρωση σε δρόμο μήκους 150μ.
• Τ.Κ. Κοτρώνι
Θα γίνει ασφαλτόστρωση σε δρόμο μήκους 200μ. και αγωγού Φ50 μήκους 5μ.
• Τ.Κ. Πύλη
Θα γίνει πλακόστρωση του δρόμου με πλάκες Άρτας από Άννα Τέγου σε μήκος περίπου 140 μ.
• Τ.Κ. Ροπωτό
Περιοχή Δούλου θα γίνει τσιμεντόστρωση σε μήκος 100μ.
Περιοχή Γουλέικα θα γίνει επισκευή φθαρμένων ασφαλτικών του δρόμου
Περιοχή Λογγιές στον Κωτούλα Στέφανο θα γίνει τσιμεντόστρωση δρόμου μήκους 30μ.
• Τ.Κ. Πετροχώρι
Θα γίνει τσιμεντόστρωση σε δρόμο μήκους 150μ.
Όλες οι εργασίες θα γίνουν με βάση τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες προδιαγραφές,
όπως αυτές αναφέρονται και στην Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος ΣΑΤΑ Δήμου Πύλης.
Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 500.000,00 €, όπου στο ποσό αυτό
περιλαμβάνονται το Γ.Ε. & Ε.Ο. 18%, τα απρόβλεπτα, η αναθεώρηση και ο ΦΠΑ 24%.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος ΣΑΤΑ του Δήμου Πύλης
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«Συντήρηση υποδομών στις Δ.Ε. Γόμφων, Πύλης και Πιαλείων »

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

500.000,00 €

α ) Εργ.Εργασίες

403.225,81 €

β ) Φ.Π.Α 24%

96.774,19 €

