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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
  

ΕΡΓΟ: 
 
 

«ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 
ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ»  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
 

    25.000,00 € 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:i 
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
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ΜΕΛΕΤΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:ii 

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 (30.7326.002) 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Α. Ειδικά 

Η παρούσα μελέτη  αναφέρεται στην εκτέλεση εργασιών  καθαίρεσης ξηρολιθοδομών στα 

όρια οδών εντός οικισμού Κοινότητας Χρυσοβίτσας στη θέση του παιδικού σταθμού και 

επανακατασκευή των τοίχων με αργολιθοδομή καθώς και τσιμεντόστρωση τμημάτων των οδών. 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αναλυτικά οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν είναι: Καθαίρεση υφιστάμενων λιθοδομών, 

γενικές εκσκαφές διαμόρφωσης χώρου, Κατασκευή τοίχων (Λιθοδομές), τμηματικές 

τσιμεντοστρώσεις δαπέδων  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ 

1. Καθαίρεση τοίχων (ξηρολιθοδομές) 70μ*2μ*0,4μ = 56 κ.μ. 

2. Εκσκαφές για διαμόφωση χώρου  70μ * 2,5μ*1,5μ = 263 κ.μ. 

3. Εκσκαφή θεμελίων για κατασκευή τοίχου 70μ*0,5μ*0,5μ =17,5 κ.μ. 

4. Λιθοδομές θεμελίων τοίχου ανωδομής 70μ*0,4μ*0,5μ=14 κ.μ. 

5. Αργολιθοδομές ανοδομών  176τ.μ*0,4μ = 70,4 κ.μ. 

6. Διαμόρφωση όψεων Λιθοδομών 70μ * 2,5μ = 175 τ.μ. 

7. Τσιμεντοστρώσεις δαπέδων 62,50μ * 0,2μ*3,2μ = 40 κ.μ. 

8. Δομικό πλέγμα Τ131 19 τεμ * 21,5 χλγ/τεμ = 410 χλγ. 
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ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 
Το έργο βρίσκεται στη Τ.Κ. Χρυσοβίτσας και η ακριβής θέση φαίνεται στην εικόνα 1 

Το σύνολο του έργου θα κατασκευασθεί σε δημοτικές οδούς, δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις 

ιδιοκτησιών και ουδεμία σοβαρή επέμβαση στο περιβάλλον πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Όλες 

οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τις 

ισχύουσες Ε.ΤΕ.Π.  και τις εντολές της επιβλέπουσας το έργο υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να εκτελέσει εργασίες και πέραν των συμπεριλαμβανομένων στα συμβατικά τεύχη 

ή να παραλείψει κάποιες από τις αναφερόμενες σε αυτά εάν η Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία το 

κρίνει σκόπιμο. 

 

 

 

 
Εικόνα 1 
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Β.Γενικά 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να ενημερώνει έγκαιρα για την εξέλιξη του έργου τόσο την επιβλέπουσα 

υπηρεσία όσο και τον Δήμο ώστε να διενεργούνται όλοι οι έλεγχοι κατά τα διάφορα στάδια της 

κατασκευής με σκοπό την σωστή παραλαβή των εργασιών. 

Επίσης θα πρέπει να προσκομίζει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία όλα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά καθώς και τα πιστοποιητικά καταλληλότητας και ποιότητας των υλικών που θα 

χρησιμοποιηθούν κατά την κατασκευή του έργου, όπως αυτά περιγράφονται στα ανάλογα άρθρα 

του τιμολογίου της μελέτης. 

Θα γίνουν όλοι οι απαραίτητοι και από την νομοθεσία προβλεπόμενοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι 

από το εργαστήριο Δημόσιων έργων για τον ποιοτικό έλεγχο των υλικών που θα 

χρησιμοποιηθούν στο έργο κατά της διάφορες φάσεις της κατασκευής, όπως επίσης και μετά την 

ολοκλήρωσή του. 

Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από τον επιβλέποντα ενώ η τελική επιμέτρηση θα γίνει 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη. 

Όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, 

τις ισχύουσες Ε.ΤΕ.Π.  και τις εντολές της επιβλέπουσας το έργο υπηρεσίας.  

 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των  25.000,00                 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Αναλυτικότερα: 

 Για εργασίες:   20.161,29                                   ευρώ 

 Φ.Π.Α. (23%):    4.838,71                                ευρώ 

ΣΥΝΟΛΟ:      25.000,00                                 ΕΥΡΩ 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Τακτικός προϋπολογισμός 

(30.7326.002) 

 

 

 
Μέτσοβο,  23../07..../ 2020     Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 

       ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

       ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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i  Αναγράφεται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέμενης πίστωσης (π.χ. κωδικός ενάριθμου 

έργου στο ΠΔΕ ή κωδικός πίστωσης του τακτικού προϋπολογισμού του φορέα υλοποίησης). Σε 

περίπτωση συγχρηματοδοτούμενων έργων από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγράφεται και ο 

τίτλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ ή άλλου συγχρηματοδοτούμενου από πόρους 

ΕΕ προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο. 
ii  Αναγράφεται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέμενης πίστωσης (π.χ. κωδικός ενάριθμου 

έργου στο ΠΔΕ ή κωδικός πίστωσης του τακτικού προϋπολογισμού του φορέα υλοποίησης). Σε 

περίπτωση συγχρηματοδοτούμενων έργων από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγράφεται και ο 

τίτλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ ή άλλου συγχρηματοδοτούμενου από πόρους 

ΕΕ προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο. 


