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ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών  για  την  υπηρεσία ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗ 

ΔΕ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 

 

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: 

 

1. Πρέπει επειγόντως να μονωθεί το κτίριο του Ναυτικού Μουσείου (και οι διάδρομοι του κτιρίου), 

διότι με την πρώτη βροχή τρέχουν νερά μέσα στα νταβάνια, στους τοίχους και στα γραφεία (εντός 

του κτιρίου), με συνέπεια να δημιουργούνται υγρασίες, φουσκώματα και πέσιμο σοφάδων. 

2. Πρέπει επειγόντως να χαλάσουν οι τσιμεντοσανίδες που υπάρχουν στους διαδρόμους του κτιρίου, 

διότι είναι σαθρές (χωνεμένες), βάζουν νερό με την πρώτη βροχή και είναι επικίνδυνες να πέσουν 

(προκαλώντας πιθανό ατύχημα), σε χώρους όπου κινούνται καθημερινά εργαζόμενοι και 

εξυπηρετούμενο κοινό. 

3. Πρέπει επειγόντως να κατασκευαστούν με γυψοσανίδες σε τρεις (3) χώροι (αφορά σε γραφεία 

προσωπικού και χώρο για την εγκατάσταση μηχανημάτων). 

 

Εργασία Κόστος (ευρώ) 

650 τ.μ. μόνωσης με ασφαλτόπανα στο κτίριο 

του Ναυτικού Μουσείου, διαδρόμους του 

κτιρίου και βεράντας 

8060€ 

Χάλασμα τοίχου γραφείου, γυψοσανίδας και 

κατασκευή νέου τοίχου ή χώρισμα γραφείου 

και βαφή  

1488€ 

80 τ.μ. χάλασμα τσιμεντοσανίδας και 

τοποθέτησης καινούριας τσιμεντοσανίδας και 

αστάρωμα 

1612€ 

ΣΥΝΟΛΟ 11160€ 

 

Η συγκεκριμένη εργασία φέρει αριθμό αναφοράς, σύμφωνα με την ταξινόμηση CPV:45259000-7.  

 



Η εργασία αυτή διέπεται από τις διατάξεις: 

-Του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

-Του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 377 § 1 περ. (38) του Ν. 4412/2016. 

-Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

-Του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 

Η δαπάνη της εργασίας είναι εγγεγραμμένη στον Προϋπολογισμό του Δήμου Δίου-Ολύμπου για το 

οικονομικό έτος 2021 στον Κ.Α. 30.6261.0003 με υπάρχουσα πίστωση 24800 €. 
 

Ο προϋπολογισμός των εργασιών συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 

11160€  

 

Η μελέτη θα υλοποιηθεί με βάση τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και του Ν. 4782/2021, τα συμβατικά 

τεύχη, τις ισχύουσες πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές και τις υποδείξεις τις επίβλεψης. 

 

Οι ανωτέρω τιμές προέκυψαν έπειτα από έρευνα αγοράς και έπειτα από σύγκριση προσφερόμενων 

τιμών από οικονομικούς φορείς σε αναθέσεις προηγούμενων ετών του Δήμου. Η διαδικασία της 

ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του Ν. 4782/2021. 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 

 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ 

 

 

 

 


