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CPV 45233123-7
Κατά την εφαρμογή της ρυμοτομικής γραμμής του σχεδίου πόλης, προκύπτει αναγκαιότητα καθαίρεσών 

μανδροτοίχων και περιφράσεων με συρματόπλεγμα ή κιγκλιδώματα με τις εμπεριεχόμενες θύρες κηι κατασκευή νέων 
αντίστοιχων περιφράσεων με σκυρόδεμα και συρματόπλεγμα ή κιγκλιδώματα στη νέα θέση.

Προβλέπονται να γί/ουν εκσκαφές, αποσηλώσεις κιγκλιδωμάτων πόσης φύσεως κυι πόσης φύσεως θυρών 
(ανοιγόμενες, συρόμενες, γκαραίόπορτες). καθαιρέσεις, κατασκευή τοιχείων από σκυρόδεμα ή τσιμεντόπλινθους ή 
πλινθοδομές, διάφορα σκυροδέματα εγκιβωτισμού και δαπέδων, επενδύσεις με λίθους, επιχρίσματα και πλακίδια, 
επιστρώσεις με κυβολίθους, βιομηχανικό δάπεδο και μάρμαρα, να τοποθετηθούν αποσηλωμένα κιγκλιδώματα και 
θύρες ανοιγόμενες ή συρόμενες ή γκαραζόπορτες ή να κατασκευασθούν νέα ( κιγκλιδώματα-θύρες ) και να 
εκτελεσθούν διάφορες λοιπές εργασίες νια την ολοκλήρωση των ρυμοτομήσεων (μηχανισμοί θυρών. κρουνοί, μεταφορά 
θυροτηλεφώνων, μεταφορά κουδουνιών, μεταφορά μετρητών φυσικού αερίου,ΔΕΗ,ΕΥΔΑΠ,ηλεκτρολονικές και 
υδραυλικές εργασίες εν γένει, κλπ) καθώς και κάθε απαιτούμενη εργασία για την πλήρη, έγκαιρη και έντεχνη 
ολοκλήρωση των ρυμοτομήσεων ακόμα και αν δεν αναφέρεται ρητά

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν έγκαιρα, έντεχνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες σήμερα τεχνικές προδιαγραφές 
(ΕΤΕΠ) και τις εντολές του επιβλέποντος μηχανικού.

Πρίν την έναρξη των εργασιών με μέριμνα του αναδόχου θα σιιντάσσεται πίνακας εργασιών με περιγραφή και 
διαστασιολόγηση των υπό ανακατασκευή περιφράξεων.

Όλα τα προσκομιξόμενα υλικά θα θα συνοδεύονται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ποιότητας (CE κλ,π) και 
πριν την ενσωμάτωσή τους στο έργο, θα υποβάλλονται απαρέγκλιτα στους προβλεπόμενους εργαστηριακούς 
ελέγχους από πιστοποιημένα εργαστήρια. Επίσης δείγματά τους θα υποβάλλονται προς έγκριση από τη Διευθύνουσα 
Υπηρεσία

Η κατά τη μελέτη προυπολογισθείσα δαπάνη του έργου με τίτλο "Κατασκευή περιφράξεων μετά την εφαρμογή 
ρυμοτομικών γραμμών έτους 2016", με κωδικό Κ.Α. 30.7326.47, ανέρχεται στο ποσό των 323.652,28 €  πλέον ΦΠΑ 
24%. ήτοι συνολικά 401.328,83 €  και θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό νια το έτος 2017 και θα 
χρηματοδοτηθεί από ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπονών με το ποσό των 100.000,00 €  για το έτος 2017, το δε υπόλοιπο 
ποσό βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2018 και θα χρηματοδοτηθεί από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.

Συντάχθηκε
Αγία Παρασκευή 21/10/2016

Ελέγχθηκε
Αγία Παρασκευή 21/10/2016 

Ο Προϊστάμενος του 
Τμήματος Έργων Υποδομής

Γεώργιος Ηρ.Παπαγεωργίου 
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./ θ'

Αργύριος Μαυρομαράς 
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./ Α'

σελ. 2 από 2


