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ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΘΕΜΑ: Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικού πλαισίου με κάλυμμα για το φρεάτιο
του κόμβου έναντι Δημαρχείου ”

 
  Αντικείμενο
    Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια  και τοποθέτηση  ενός μεταλλικού
πλαισίου  με  κάλυμμα  για  το φρεάτιο  του  κόμβου  έναντι  Δημαρχείου  ,  με  σκοπό την
ασφάλεια των διερχομένων αποτρέποντας κινδύνους και τραυματισμούς. 
   Η υπηρεσία μας κατόπιν αυτοψίας αρμοδίων υπαλλήλων κατέγραψε την υφιστάμενη
κατάσταση και διαπίστωσε πως το υπάρχον είναι διαβρωμένο και χρίζει αντικατάσταση. 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός
Τα  υλικά  κατατάσσονται  στους  ακόλουθους  κωδικούς του  κοινού  λεξιλογίου

δημοσίων συμβάσεων (CPV): 44423740-1

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(και Μ.Μ.)
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Προμήθεια και τοποθέτηση ενός
μεταλλικού πλαισίου γαλβανιζέ,

διαστάσεων 3,80μΧ2,20μ.,
Αποτελούμενο από (6) έξι φύλλα με
κάλυμμα για το φρεάτιο του κόμβου

έναντι Δημαρχείου.

1τεμ. 2.400,00 € 2.400,00 €

                                                                                                        ΣΥΝΟΛΟ 2.400,00€ 

                                                                                                      Φ.Π.Α. 24%    576,00€

                                                                                        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.976,00 €

Τεχνικές προδιαγραφές  

1.  Το μεταλλικό πλαίσιο διαστάσεων  3,80μΧ2,20μ. χωρισμένο σε (6) φύλλα ανοιγόμενα
αποτελούμενο από σίδερα γαλβανιζέ,  γωνίες  50Χ50,  Π,  Λαμαρίνα γαλβανιζέ  3mm  και
λάμες.



Γενικοί όροι

1. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα καταθέσουν προσφορά  η οποία θα πρέπει να είναι
απολύτως σύμφωνη με τη μελέτη και τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, με
ποινή αποκλεισμού από τη διεκδίκηση της αντίστοιχης  προμήθειας  και τοπο-
θέτησης σε περίπτωση μη συμφωνίας.

2. Δύναται να απορριφθεί ασυζητητί κάθε υλικό που η ποιότητα του δεν ανταπο-
κρίνεται στο πνεύμα της παρούσας μελέτης. Υλικά που είναι ελαττωματικά, αλ-
λοιωμένα,  ληξιπρόθεσμα,  φθαρμένα,  διαβρωμένα ή παραποιημένα θα απομα-
κρύνονται με πρωτοβουλία, δαπάνες και ευθύνη του Αναδόχου.

3. Η τοποθέτηση των υλικών θα γίνεται στα σημεία που θα υποδειχθούν από την
Υπηρεσία, με φροντίδα και επιβάρυνση με τα έξοδα προετοιμασίας, μεταφοράς
και φορτοεκφόρτωσης από τον ανάδοχο προμηθευτή.

Για την προμήθεια και τοποθέτηση ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016
Το ενδεικτικό  κόστος  των παραπάνω προϋπολογίζεται  στο ποσό των2.400,00 €

χωρίς Φ.Π.Α (2.976,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) και θα βαρύνει τον
κωδικό Κ.Α. 30.7332.036 “Συντήρηση & Επισκευή Κοινόχρηστων χώρων όλων των
Δ. Ε.  έτους 2022” του Δήμου Βόλου. 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ & ΠΡΟΪΣΤΜ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΧΩΡΟΤΑΚΤΗΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ


