
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟ 14.12.2021 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 620 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 19992 

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15     

60200   ΛΙΤΟΧΩΡΟ   

ΤΗΛ. 2352350100   

 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών  για  την  εργασία ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΤΗΣ 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 εργασία του θέματος 

 

                                          

ΕΓΚΡΙΝΕΙ 

Τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές: 

 

Εργασίες πεζοδρομίων και οδοποιίας  που θα πραγματοποιηθούν στην είσοδο του Λιτοχώρου στην 

περιοχή Αγίας Μαρίνας της ΔΕ Λιτοχώρου. Στις εργασίες των πεζοδρομίων περιλαμβάνονται η 

επιδιόρθωση σπασμένων τμημάτων και η συντήρηση της τελικής αντιολισθηρής επιφάνειας των 

πεζοδρομίων με σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών. Για τον ίδιο λόγο θα εκτελεστούν και 

εργασίες επισκευών και συντήρησης των κρασπέδων και των ρείθρων της οδού. 

 

Στις εργασίες οδοποιίας περιλαμβάνονται εργασίες συντήρησης των υφιστάμενων φρεατίων ομβρίων 

όπως καθαρισμός, επισκευές και επιδιορθώσεις  καλυμμάτων (σχάρες).  

 

Οι εργασίες των φρεατίων θα πραγματοποιηθούν για την ομαλή απορροή των ομβρίων υδάτων και 

την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων 

 

Η συγκεκριμένη εργασία φέρει αριθμό αναφοράς, σύμφωνα με την ταξινόμηση CPV:45112700-2.  

 

  



 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

α/α Εργασία Τιμή μονάδος  Ποσότητα Τιμή 

εργασίας 

1. Επιδιορθώσεις και Συντήρηση επιφάνειας 

πεζοδρομίων 

25,00 €/ m 417,80 m 10.445,00 € 

2. Επισκευές και Συντήρηση κρασπέδων και 

ρείθρων   

12,65 €/m 417,80 m 5.285,16 € 

3. Επισκευές και συντήρηση φρεατίων ομβρίων  115,00 €/τεμ 21,00τεμ 2.415,00 € 

Σύνολο 18.145,16 € 

ΦΠΑ 24% 4.354,84 

Σύνολο με ΦΠΑ 24% 22.500,00 € 

 

 

Η εργασία 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 της επίβλεψης. 

 

CPV:45112700-2. 

 

                                                                                                                          

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 

 

 

  


