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ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία : ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ) 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ 

ΟΛΥΜΠΟΥ 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ 

  

Έχοντας υπόψη:   

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του Ν. 4782/2021. 

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: 

 

Η παρούσα εργασία αφορά Τοπογραφικές Αποτυπώσεις στην Δ.Ε. Λιτοχώρου του Δήμου Δίου 

Ολύμπου σε συνέχεια εκτέλεσης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2021.  

Ο Δήμος Δίου Ολύμπου δεν διαθέτει προσωπικό με την ειδικότητα του Τοπογράφου (ΠΕ ή ΤΕ) για 

να εκτελέσει τοπογραφικές αποτυπώσεις και εφαρμογές. 

Με τις επιστημονικές εργασίες πρόκειται να πραγματοποιηθούν εργασίες τοπογραφικής αποτύπωσης 

στις Δημοτικές κοινότητες Βροντού (περίπου 4,0 χλμ), Αγ. Σπυρίδωνα (περίπου 3,5 χλμ), Ν. Έφεσος 

(περίπου 2,2 χλμ), Καρίτσας(περίπου 4,7 χλμ), και Δίου (περίπου 3,2 χλμ), της Δημοτικής ενότητας 

Δίου. Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε περιοχές εκτός σχεδίου και περιλαμβάνουν αναγνώριση, 

επισήμανση, γωνιομέτρηση, υπολογισμό, πολυγωνομετρικού δικτύου με απλή (πρόχειρη) σήμανση 

με εξάρτηση από το τριγωνομετρικό δίκτυο της Γ.Υ.Σ., τοπογραφική αποτύπωση ζώνης μέσου 

πλάτους 20,0 μ. σε αδόμητες εκτάσεις / περιοχές, και την δημιουργία ψηφιακού μοντέλου εδάφους, 

την παράδοση των τοπογραφικών εργασιών (διαγραμμάτων) σε αναλογική και ψηφιακή μορφή. H 

εργασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147 Ά) 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

Η χρηματοδότηση θα γίνει από Δημοτικούς Πόρους και θα βαρύνει τον Κ.Α.30.6112.0009 του 

προϋπολογισμού έτους 2021 του Δήμου Δίου – Ολύμπου. Τα ποσά ανά Δημοτική ενότητα έχουν ως 

εξής: 

Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 24.800€ με το Φ.Π.Α. (24%). 

Η συγκεκριμένη εργασία φέρει αριθμό αναφοράς, σύμφωνα με την ταξινόμηση  

CPV : 71351810-4  (Τοπογραφικές Υπηρεσίες ). 



Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της. Υποχρέωση του 

αναδόχου αποτελεί να παραδώσει τις τοπογραφικές εργασίες εντός του παραπάνω χρονικού 

διαστήματος. 

Ο έλεγχος και η παραλαβή των εργασιών θα πραγματοποιείται από τριμελή επιτροπή τεχνικών 

υπαλλήλων του Δήμου.  

Ο προϋπολογισμός της εργασίας αναλύεται ως εξής: 

Διαγράμματα με υψομετρική αποτύπωση και ψηφιακά μοντέλα εδάφους με εξάρτηση στο ελληνικό 

σύστημα συν/νων ΕΓΣΑ 87 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΤΙΜΗ/ΣΤΡΕΜ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΤΡΙΓΩΝΙΣΜΟΙ (€) 6 τεμ. 505,47 € 3032,82 € 
ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ (€) 66 τεμ. 60,90 € 4019,40 € 
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ €) 354,354 στρεμ. 36,54 € 12947,78 € 

Συνολική αμοιβή (€)   20.000,00 € 

ΦΠΑ 24%   4.800,00 € 

Συνολική αμοιβή με ΦΠΑ   24.800,00 € 

 

 

 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 

 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ 
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