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ΔΚ 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: 

 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Στο Κεντρικό Δημοτικό Πάρκο του Λιτοχώρου βρίσκεται το μνημείο Πεσόντων Ηρώων το οποίο έχει 
υποστεί πολλές φθορές από τη χρήση, το χρόνο και την έκθεση στις διάφορες καιρικές συνθήκες  με 
αποτέλεσμα να απαιτούνται αποκαταστάσεις και επισκευές. 
Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό του Ηρώου: 
 

  



 

 
 
Υπάρχουν τμήματα στα οποία απαιτούνται διευρυμένες επισκευές επειδή οι φθορές λόγω καιρού 
είναι μεγάλες. 
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 
Οι φθορές που έχουν παρουσιαστεί χρήζουν άμεσης αποκατάστασης τόσο για αισθητικούς λόγους 
αλλά και ασφάλειας των επισκεπτών. Οι εργασίες επισκευής και συντήρησης του Ηρώου είναι 
αναγκαίες λόγω του ότι βρίσκεται στο κεντρικότερο σημείο του Λιτοχώρου και είναι χώρος 
επίσκεψης πολλών τουριστών, αλλά και λόγω του ότι εκεί τελούνται Επιμνημόσυνες Δεήσεις και 
καταθέσεις στεφανιών σε Εθνικές γιορτές. 
Ο Δήμος μας δεν διαθέτει προσωπικό εξειδικευμένο ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα 
προβλήματα γι΄αυτό θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη έτσι ώστε 
να εξασφαλιστεί η άμεση αντιμετώπιση. 
Οι εργασίες οι οποίες θα απαιτηθούν είναι οι παρακάτω: 

• Η αρμολόγηση με τσιμεντομαρμαροκονία με λευκό τσιμέντο σε αναλογία 650 kg τσιμέντου 
ανά m3 μαρμαροκονίας και ο καθαρισμός των αρμών΄ 

• Συντήρηση του κεντρικού μνημείου 

• Συντήρηση των τεσσάρων προτομών και των βάσεων αυτών 

• Αποκατάσταση φθαρμένων γραμμάτων στο κεντρικό μνημείο 

• Τρίψιμο, καθάρισμα και γυάλισμα των μαρμάρων του κεντρικού μνημείου και των 
τεσσάρων προτομών 

Η συγκεκριμένη εργασία φέρει αριθμό αναφοράς, σύμφωνα με την ταξινόμηση CPV:50800000-3 

(Διάφορες εργασίες επισκευής και συντήρησης) 
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 2022 στον Κ.Α. 30.6262.001. 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

α/α Είδος εργασίας / υλικών Μονάδα Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
ΔΑΠΑΝΗ € 

1. 
Εργασίες αρμολόγησης 
μαρμάρων 

ημερομίσθια 1 75 75,00 

2. 
Εργασίες συντήρησης και 
καθαρισμού κεντρικού 
μνημείου 

ημερομίσθια 2 75 150,00 

3. 
Εργασίες συντήρησης 
τεσσάρων προτομών και των 
βάσεων αυτών 

ημερομίσθια 8 75 600,00 

4. 
Αποκατάσταση φθαρμένων 
γραμμάτων 

ημερομίσθια 1 75 75,00 

5. 

Εργασίες καθαρισμού, 
τριψίματος και γυαλίσματος 
του κεντρικού Ηρώου καθώς 
και των προτομών  

m2 552 5 2.760,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ  ΦΠΑ 3.660,00 

 Φ Π A 24% 878,40 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ(€) 4.538,40 

 

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

οικονομικό έτος 2022 στον Κ.Α. 30.6117.0024 με υπάρχουσα πίστωση 37.200 € (με Φ.Π.Α. 24%), 

βάσει της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού (48/23-03-2022 Α.Δ.Σ.). 

 

CPV:50000000-5. 

                                                                                                                          

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 

 

 


