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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ 

Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις  του Ν. 3852/2010. 
2. Τις διατάξεις  του Ν. 4412/2016. 
3. Τις διατάξεις  του Ν. 3463/2006, και τις διατάξεις του Ν. 3536/2007. 
4. Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας του θέματος 

ΕΓΚΡΙΝΕΙ 
Τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές: 

Προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης λιθόστρωτου δρόμου 
στον  Π. Παντελεήμονα» για τη συντήρηση του υφιστάμενου λιθόστρωτου (παραδοσιακού) εντός 
του Παραδοσιακού Οικισμού Παλαιού Παντελεήμονα στην Τ.Κ. Παντελεήμονα που συνίσταται 
στην επαναγορά της βατότητάς του λόγω μετατόπισης των λίθων και στην αποκατάσταση της 
ασφαλούς προσπελασιμότητας κατά μήκος της διαδρομής του  λιθόστρωτου δρόμου με σκοπό την 
ευχερή μετακίνηση των κατοίκων, των επισκεπτών και των τουριστών.  

Λόγω μη τακτικής και επιμελούς συντήρησης του λιθόστρωτου δρόμου επί μακρόν, της 
καταπόνησής του από τη διέλευση οχημάτων φορτοεκφόρτωσης με προορισμό τα καταστήματα- 
εντός του οικισμού, των δυσχερών κλιματολογικών συνθηκών (χαμηλές θερμοκρασίες, 
χιονοπτώσεις, παγετός) που επικρατούν στην περιοχή του παραδοσιακού οικισμού, το κατάστρωμα 
του δρόμου  έχει υποστεί επικίνδυνες για την ασφαλή βάδιση καθιζήσεις. Ειδικότερα, ορισμένες 
παραδοσιακές πέτρινες πλάκες, οι οποίες εδράζονται σε άμμο,  έχουν  Βυθιστεί ή μετατοπιστεί 
πλήττοντας την ομαλότητα της επιφάνειας, έχουν δε απολέσει τη λάμψη τους και την καθαρότητα. 
τους. Ανάμεσα στους αρμούς των πλακών του Καταστρώματος, έχει αναπτυχθεί φυτική βλάστηση 
που έχει αλλοιώσει τους αρμούς εμποδίζοντας την απρόσκοπτη κυκλοφορία των πεζών. Τα 
παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα να καθίσταται δυσχερής και επικίνδυνη η  διέλευση των 
διερχομένων  κατά μήκος του δρόμου, προκαλώντας, περαιτέρω, δυσάρεστη εντύπωση, με 
αντίκτυπο δυσφημιστικά σχόλια και αρνητικές συνέπειες στην επισκεψιμότητα και την τουριστική 
προβολή της περιοχής. 

Για τους παραπάνω λόγους, απαιτούνται να εκτελεστούν ακόλουθες εργασίες για την συντήρηση 
του λιθόστρωτου: 

 Εργασία εξαγωγής των παραδοσιακών πλακών που εδράζονται σε άμμο και έχουν υποστεί 
καθίζηση και φθορές. Η εξαγωγή απαιτεί ιδιαίτερη σπουδή για την αποφυγή ρηγματώσεων 
των πλακών με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση τους. 



 Εργασία καθαρισμού, γυαλίσματος και επανατοποθέτησης σε στρώση  άμμου των ιδίων 
πλακών που έχουν καθαιρεθεί. 

 Εργασία εκσκαφής και διαμόρφωσης της βάσης έδρασης (άμμος) των πλακών. 
 Εργασία καθαρισμού της φυτικής βλάστησης που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στους αρμούς 

των πλακών του καταστρώματος του δρόμου.     
 Εργασία αρμολογήματος του καταστρώματος του δρόμου που έχει υποστεί φθορές. 
 Εργασία φορτοεκφόρτωσης με τα χέρια υλικών (πλάκες, άμμος) επί μεταφορικού μέσου 

διακινουμένου με τα χέρια (μονότροχου). 


Η περιγραφόμενη εργασία συντήρησης του λιθόστρωτου, εξάλλου, κρίνεται απολύτως απαραίτητη 
και για λόγους αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των τουριστών που 
επισκέπτονται τον παραδοσιακό οικισμό του Π. Παντελεήμονα και θα είναι πλήρως εναρμονισμένη 
με το φυσικό περιβάλλον και τη παραδοσιακή φυσιογνωμία της περιοχής. 

Μονάδα μέτρησης της εργασίας συντήρησης του λιθόστρωτου ορίζεται το ένα (1) τετραγωνικό 
μέτρο (τ.μ.) λιθόστρωτου δρόμου. 

Κατά την διάρκεια των εργασιών ο ανάδοχος έχει την ευθύνη της σωστής και ακίνδυνης εκτέλεσής 
τους. Για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα στο προσωπικό του αναδόχου ή σε τρίτους ή για οποιαδήποτε 
ζημιά που προκαλείται από τον ανάδοχο βαρύνεται αποκλειστικά ο ίδιος. 

Το εργατοτεχνικό προσωπικό του αναδόχου θα πρέπει να χρησιμοποιεί όλα τα κατάλληλα και 
απαραίτητα είδη ατομικής προστασίας ανά περίπτωση εργασιών. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

α/α Είδος εργασίας Κωδικός Μο- Ποσότητα Τιμή Δαπάνη

Άρθρου νάδα Μονάδας Μερική

1 Εργασίες συντήρησης λιθόστρωτου 1.1 τ.μ. 357,00 56,00 19.992,00

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 19.992,00
Φ Π Α 24% 4.798,08

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 24.790,08

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 Οι τιμές του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται στις εργασίες που αναλυτικά περιγράφονται στην 
παραπάνω τεχνική περιγραφή εργασιών και περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες και κρατήσεις για την 
πλήρη εκτέλεση των εργασιών, το ποσοστό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις 
κλπ, για πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου και για όφελος αυτού, ως και τις 
επιβαρύνσεις για υπερωριακή απασχόληση τις αργίες και τα Σαββατοκύριακα. 

Β. ΤΙΜΕΣ Άρθρο 1.1 
Εργασία συντήρησης λιθόστρωτου 



Για ένα (1) τετραγωνικό μέτρο (τ.μ.) εργασίας συντήρησης λιθόστρωτου, ανεξάρτητα από την ώρα 
του εικοσιτετραώρου, με όλες τις απαραίτητες δαπάνες κατά τα λοιπά ως τεχνική περιγραφή. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (Ολογράφως): ευρώ πενήντα έξι (Αριθμητικώς): € 56,00 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ 

Κοινοποίηση: 
Υπηρεσίες του Δήμου  
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