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

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΎΜΠΟΥ   

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. Ανατολικού Ολύμπου του Δήμου 

Δίου-Ολύμπου σε συνέχεια εκτέλεσης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2022.  

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 Σκοτίνας, Λεπτοκαρυάς και Νέου Παντελεήμονα.  Οι εργασίες θα 

εκτελεστούν σε περιοχές εκτός σχεδίου και περιλαμβάνουν αναγνώριση, επισήμανση, 

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

από το τριγωνομετρικό δίκτυο της Γ.Υ.Σ.. και τοπογραφικές υψομετρικές αποτυπώσεις αγροτικών 

οδών σε πλάτος περί τα 30,0 μ και σε μήκος περί τα 8,75 χιλιόμετρα. 

Η αγροτική οδός η οποία αρχίζει από την ασφαλτοστρωμένη οδό Λεπτοκαρυάς – Καρυών Ολύμπου 

και καταλήγει  στον αρχαιολογικό χώρο των Λειβήθρων μήκους 2.10 περίπου χλμ..  

Η αγροτική οδός η οποία αρχίζει από την ασφαλτοστρωμένη οδό Λεπτοκαρυάς – Καρυών Ολύμπου 

και καταλήγει  στον εγκαταλελειμμένο οικισμό Παλιάς Λεπτοκαρυάς,  μήκους 3,80 περίπου χλμ..  

Η αγροτική οδός η οποία αρχίζει από τον ασφαλτοστρωμένο παράπλευρο δρόμο ΠΑΘΕ και 

καταλήγει στην ασφαλτοστρωμένη περιμετρική οδό του οικισμού Νέου Παντελεήμονα  μήκους 3,0 

περίπου χλμ..  

Η αγροτική οδός η οποία αρχίζει από την ασφαλτοστρωμένη επαρχιακή οδό,  Εθνική οδός – 

Σκοτίνας  και καταλήγει στην ασφαλτοστρωμένη οδό στον άτυπο οικισμό ΔΗΜΗΤΡΑ νότια του 

οικισμού Σκοτίνας , μήκους 1,0 περίπου χλμ 



Όλα τα διαγράμματα υψομετρικής αποτύπωσης θα παραδοθούν ψηφιακά με εξάρτηση στο ελληνικό 

σύστημα συν/νων ΕΓΣΑ 87. 

Οι εργασίες θα εκτελεστούν 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 σήμερα.  

Η χρηματοδότηση θα γίνει από Δημοτικούς Πόρους και θα βαρύνει τον Κ.Α.02.30.6112.0010 του 

προϋπολογισμού έτους 2022 του Δήμου Δίου – Ολύμπου. Τα ποσά ανά Δημοτική ενότητα έχουν ως 

εξής: 

Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 19.800 € 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 των εργασιών ( σε τιμές 20222 με συντελεστή τκ 1,260)  αναλύεται ως εξής : 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜ / ΣΤΡΕΜ.  ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟ ( € ) 

ΤΡΙΓΩΝΙΣΜΟΙ  ΕΜΠΡΟΣΘΟΤΟΜΙΕΣ    ΤΕΜ 10 441,00 € 4.410,00 € 

ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΩΚΟΙΜΕΝΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ    ΤΕΜ 

79 63,00 € 4.977,00 € 

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΔΟΜΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕ 
ΚΛΙΜΑΚΑ     1 : 1000     ΣΤΡΕΜ 

 

261,14  
25,20 € 6.580,73 € 

Συνολική αμοιβή (€)   15.967,75 € 

ΦΠΑ 24%   3.832,25 € 

Συνολική αμοιβή με ΦΠΑ  (με 
στρογγύλευση)) 

  19.800,00 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 

 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ 


