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     Γ Δ Ν Ι ΚΑ  

 

       Με ην έξγν «Γηαγξακκίζεηο Γεκνηηθώλ δξόκσλ» πξνβιέπνληαη εξγαζίεο πνπ ζα βειηηώζνπλ ηελ νδηθή αζθάιεηα ζε 

ζέζεηο ηνπ Γεκνηηθνύ Οδηθνύ δηθηύνπ ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο. 

       Σν αληηθείκελν ηεο παξνύζαο εξγνιαβίαο αθνξά θπξίσο  εξγαζίεο  νξηδόληηαο ζήκαλζεο, ζην νδηθό δεκνηηθό 

δίθηπν. 

       Γηα ηηο εξγαζίεο πνπ πξόθεηηαη λα εθηειεζηνύλ, ηνλ ηόπν εθηέιεζήο ηνπο, ηα κήθε θ.ιπ., ζα δίλνληαη εληνιέο από ηε 

Γ/λζε Σερληθώλ ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ ήδε ππάξρνπλ ή ζα πξνθύςνπλ ζην νδηθό δίθηπν επί 

ηνπ νπνίνπ έρεη ηελ αξκνδηόηεηα ζπληήξεζεο.  Οη ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ ηζρύνπλ γηα νπνηαδήπνηε ζέζε θαηαζθεπήο ησλ 

θαησηέξσ εξγαζηώλ.   Οη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνύλ είλαη: 

 Οξηδόληηα ζήκαλζε (δηαγξάκκηζε) ηνπ άμνλα ησλ νδώλ ζα γίλεη ζε ζέζεηο θαη κήθε ηνπ δεκνηηθνύ δηθηύνπ πνπ 

ζα ππνδεηρζνύλ από ηελ ππεξεζία. ην κήθνο δηαγξάκκηζεο πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί ζε δηάζπαξηα ζεκεία ηνπ 

νδνζηξώκαηνο ιαθθνύβεο, ζα γίλεηαη πξνεγνπκέλσο ηεο εξγαζίαο δηαγξάκκηζεο, επνύισζε απηώλ.  

Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη ρσξίο ακνηβή ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο πεξηιακβαλνκέλεο αλεγκέλα ζηελ ηηκή ηνπ ηηκνινγίνπ, λα 

πξνβεί ζηνλ θαζαξηζκό ηνπ νδνζηξώκαηνο, ώζηε ε πξνο δηαγξάκκηζε επηθάλεηα λα είλαη απόιπηα θαζαξή από μέλα 

πιηθά. 

Η αλαδηαγξάκκηζε (παιαηώλ δηαγξακκίζεσλ) ζα θαιύπηεη ηελ ππάξρνπζα δηαγξάκκηζε θαηά ην κέγηζην δπλαηό, έηζη 

ώζηε λα δεκηνπξγείηαη θαιαίζζεηε θαη ζαθήο ηειηθή εηθόλα.   

Η επηινγή θάζε θνξά ιεπθνύ ή θίηξηλνπ αθξπιηθνύ ρξώκαηνο ζα γίλεηαη από ηελ ππεξεζία. 

          Οη παξαπάλσ εξγαζίεο ζα εθηειεζηνύλ ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο, ηηο ηζρύνπζεο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηα εγθεθξηκέλα ηηκνιόγηα ησλ Γεκνζίσλ Έξγσλ. 

 

       Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη ζηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ησλ εξγαζηώλ λα ιακβάλεη όια ηα ελδεηθλπόκελα κέηξα 

αζθαιείαο θαη πξνζσξηλήο ζήκαλζεο γηα ηελ αζθαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ θαη ηελ παξάιιειε δηεμαγσγή ηεο 

θπθινθνξίαο. 

 

    ΚΟΠΟ 

Με ηελ νινθιήξσζε ησλ αλσηέξσ εξγαζηώλ ζα βειηησζεί ε νδηθή αζθάιεηα ησλ πνιηηώλ πνπ θπθινθνξνύλ ζηνπο 

αλσηέξσ δξόκνπο. Απηό ζπλεπάγεηαη ηε ρξήζε ησλ αλσηέξσ δξόκσλ ζε νπνηεζδήπνηε θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ηε κείσζε 

ηεο αλάγθεο ζπληήξεζεο ησλ.  

 

 

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η     Π Δ Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  
 

 Ανηικείμενο ηης μελέηης 

Η παξνύζα κειέηε αθνξά ηελ Γηαγξάκκηζε Γεκνηηθώλ δξόκσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο θάησζη: 

1. Γεζθάηε –Γήινθνο     κήθνπο   16.000,00κ 

2. Γεζθάηε πξνζήιην              #            5.800,00κ 

3. Άγηνο Αζαλάζηνο Γήκεηξαο – Γηαζηαύξσζε          #                       2.000,00κ    

4. Γηαζηαύξσζε – Καηάθαιε         #            2.000,00κ 

5. Γηαζηαύξσζε – Σξηθνθθηά         #            6.000,00κ 

6. Σξηθνθθηά – Δ.Ο. Καιακπάθαο Γξεβελώλ       #            5.200,00κ 

ΤΝΟΛΟ 37.000,00 κ 

Οη παξαπάλσ δξόκνη βξίζθνληαη εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο Γξεβελώλ.  

Η κειέηε πεξηιακβάλεη ηελ νξηδόληηα ζήκαλζε (δηαγξάκκηζε) ηνπ άμνλα ησλ νδώλ ζε ζέζεηο θαη κήθε ηνπ δεκνηηθνύ 

δηθηύνπ πνπ ζα ππνδεηρζνύλ από ηελ ππεξεζία.  

  

Η κειέηε εθπνλήζεθε ζηάδην Οξηζηηθήο Μειέηεο ζύκθσλα κε ην Πξνεδξηθό Γηάηαγκα 696/74. 

 

Σοπογραθική Αποηύπωζη 

Η πεξηνρή βξίζθεηαη ζην θύιιν ράξηε 1:50.000 ΓΔΚΑΣΗ ηεο Γ.Τ..  
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ΜΔΛΔΣΗ ΟΓΟΠΟΙΙΑ – ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

Σν κήθνο ησλ κειεηεζέλησλ δξόκσλ γηα νξηδόληηα ζήκαλζε είλαη 37.000,00 κ.κ. πεξίπνπ. ύκθσλα κε ηε κειέηε 

πξνβιέπεηαη δηαγξάκκηζε 5.550,00κ2  
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 ΝΟΜΟΘΔΙΑ 

Όιεο νη εξγαζίεο ζα γίλνπλ έληερλα ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζε αληίζηνηρα άξζξα ηνπ 

ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο, κε ηα ηηκνιόγηα εξγαζηώλ (Σα εγθεθξηκκέλα εληαία Σηκνιόγηα ηνπ 

άξζξνπ 8 ηνπ Ν.3263/2004, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θη ηζρύνπλ ζήκεξα), ηηο ηζρύνπζεο πξόηππεο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηην ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (Σ..Τ) για έργα 

οδοποιϊας ηοσ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ., ηελ ηζρύνπζα Ννκνζεζία πεξί εθηειέζεσο Γεκνηηθώλ έξγσλ θαη 

ηηο έγγξαθεο θαη πξνθνξηθέο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο όπσο 

ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ ζήκεξα:  

Γηα ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ, 

εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαθάησ λνκνζεηεκάησλ όπσο ηζρύνπλ ζήκεξα: 

Γηα ηελ δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ, 

ζα ηζρύνπλ νη παξαθάησ δηαηάμεηο: 

α.  Ο Ν. 1418/84 - «Γεκόζηα έξγα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθώλ ζεκάησλ» (Φ.Δ.Κ. 23 

Α’/84) όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε ηδίσο κε ηνπο Νόκνπο : 

o Ν. 2052/92 άξζξα 6 θαη 20  (Φ.Δ.Κ. Α’ 94/05-06-1992) 

o Ν. 2229/94 άξζξα 1 έσο θαη 4 (Φ.Δ.Κ. 138 Α’ /13-8-1994) 

o Ν. 2338/95 άξζξν 13 (Φ.Δ.Κ. Α’ 202/14-09-1995) 

o Ν. 2372/96 άξζξν 4 (Φ.Δ.Κ. Α’ 29/28-02-1996) 

o Ν. 2940/01 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 180/6-8-2001) 

o Ν. 3212/2003 (Φ.Δ.Κ. 308Α/31-12-2003) 

o Ν. 3263/2004 (Φ.Δ.Κ. 179Α/28-9-2004) 

o Ν. 3316/2005 (Φ.Δ.Κ.  42Α/22-2-2005) 

o Ν 3463/06 «Γεκνηηθόο θαη Κνηλνηηθόο Κώδηθαο» (ΓΚΚ) 

o Ν. 3481/06  (Φ.Δ.Κ. 162 Α’ 2/8/2006) 

o Ν. 3548/2007 (Φ.Δ.Κ. 68 Α΄/20-3-2007) θαη Ν. 3559/2007 (ΦΔΚ Α΄ 102/14-5-07) 

o Ν. 3669/2008 
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o Ν. 4053/2012 

o N. 4070/2012 

o Ν.4071/2012/ΦΔΚ Α85/11-4-2012 Άξζξν 9.5) 

β. Σν Π.Γ. 609/85 (Φ.Δ.Κ. 223 Α’/85) - Καηαζθεπή Γεκνζίσλ Έξγσλ, όπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ζπκπιεξώζεθε ηδίσο κε ηα: 

o Π.Γ. 286/94, (Φ.Δ.Κ. Α’ 148/94) 

o Π.Γ. 368/94 άξζξα 5,6,7,8,9 θαη 11 (Φ.Δ.Κ. Α’ 201/94) 

o Π.Γ. 210/97, (Φ.Δ.Κ. Α’ 166/97) 

o Π.Γ. 285/97, (Φ.Δ.Κ. Α’ 207/97) 

o Π.Γ. 218/99 (Φ.Δ.Κ. 187 Α’ /16-09-1999) 

γ. Σν Π.Γ. 28/1-9-80 «Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηώλ Ο.Σ.Α» όπσο απηό 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα. 

δ. Σα Π.Γ. 171/87, 23/93 θαη 368/94 

ε. Σν Π.Γ. 60/2007 

Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ Γεκνηηθώλ θαη Κνηλνηηθώλ Έξγσλ αθνινπζνύληαη νη νδεγίεο ησλ 

ζρεηηθώλ εγθπθιίσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ. θαη ησλ 

Πεξηθεξεηαθώλ Γηνηθήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη νη αλάινγεο κε ην είδνο θαη ηε θύζε ηνπ 

έξγνπ Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΣΠΓ) ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ. 

θαη Λνηπώλ Φνξέσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ (ΔΤ) θαη 

ζην ηηκνιόγην κειέηεο θαη ηελ Σ..Τ. θαη ην παξάξηεκά ηεο. 

Η Δγθύθιηνο 11 κε αξ. πξση. Γ17α/08/78/ΦΝ433.β/16-5-2012 «Σξνπνπνηήζεηο 

λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ εθηέιεζεο δεκνζίσλ έξγσλ». 

Η Δγθύθιηνο 15 κε αξ. πξση. Γ17α/09/95/ΦΝ433.β/14-6-2012 «Νέεο ξπζκίζεηο γηα ηα 

Μεηξώα κε ην λ.4070/2012 – Κνηλνπνίεζε ζηελ ΔΔΔΔ απνθάζεσλ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ – Γηαρείξηζε απνβιήησλ από εθζθαθέο θιπ.». 

Η κε αξ. πξση. ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 (ΦΔΚ 2221/Β’/30-7-2012) Απόθαζε ηνπ 

Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο, Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ & 

Γηθηύσλ κε ζέκα: «Έγθξηζε ηεηξαθνζίσλ ζαξάληα (440) Διιεληθώλ Σερληθώλ 

Πξνδηαγξαθώλ (ΔΣΔΠ), κε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε όια ηα Γεκόζηα Έξγα». 

Η Δγθύθιηνο 7 κε αξ. πξση. Γ11γ/ν/5/8/12-2-2013 «Αλαπξνζαξκνγή θαη ζπκπιήξσζε 

Δληαίσλ Σηκνινγίσλ Έξγσλ Οδνπνηίαο, Τδξαπιηθώλ, Ληκεληθώλ, Οηθνδνκηθώλ, 

Πξαζίλνπ θαη Ηιεθηξνκεραλνινγηθώλ Δξγαζηώλ Οδνπνηίαο, Τδξαπιηθώλ θαη 

Ληκεληθώλ» θαη  

Η ππ΄ αξ. πξση. Γ11γ/ν/3/20/20-3-2013 Απόθαζε «Γηνξζσηηθέο επεκβάζεηο ζηελ απόθαζε 

’’Αλαπξνζαξκνγή θαη ζπκπιήξσζε Δληαίσλ Σηκνινγίσλ Έξγσλ Οδνπνηίαο, 

Τδξαπιηθώλ, Ληκεληθώλ, Οηθνδνκηθώλ, Πξαζίλνπ θαη Ηιεθηξνκεραλνινγηθώλ 

Δξγαζηώλ Οδνπνηίαο, Τδξαπιηθώλ θαη Ληκεληθώλ» 

Δπίζεο ηζρύνπλ : 

 1. Σα εγθεθξηκέλα εληαία Σηκνιόγηα ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.3263/2004, όπσο 

ηξνπνπνηήζεθαλ θη ηζρύνπλ ζήκεξα. 

 2.   Οη Δπξσθώδηθεο. 

 3.   Οη πξνδηαγξαθέο ΔΛ.Ο.Σ. θαη I.S.O. θαη νδεγίεο κειεηώλ θαη πνηόηεηαο.  

4. Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο απνθάζεηο, θαζώο θαη νη ινηπέο 

δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ από ηα νξηδόκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεύρε ηεο 

παξνύζαο εξγνιαβίαο θαη γεληθόηεξα θάζε δηάηαμε (Νόκνο, Γηάηαγκα, Απόθαζε, θ.ι.π.) πνπ 

δηέπεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά 

παξαπάλσ. 

Σελ ηζρύνπζα Ννκνζεζία πεξί εθηειέζεσο Γεκνηηθώλ θαη Κνηλνηηθώλ έξγσλ Ν. 2753/99 θαη 

ην Π.Γ. 171/87 θαη ηηο  έγγξαθεο θαη πξνθνξηθέο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο όισλ ησλ ζρεηηθώλ 

δηαηάμεσλ θαη απνθάζεσλ πνπ εθδόζεθαλ ζε εξκελεία ησλ παξαπάλσ Νόκσλ θαη ησλ 

ππνινίπσλ ζρεηηθώλ εγθπθιίσλ, ζα αθνινπζήζνπλ νη ηζρύνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζε όια 

ηα ζηάδηα ηεο θαηαζθεπήο θαη ζα ιεθζνύλ όια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο ζύκθσλα κε ην 

Ν. 1396/83 (ΦΔΚ 126/Α/15-09-83) «Τπνρξεώζεηο ιήςεο θαη ηήξεζεο ησλ κέηξσλ αζθαιείαο 

ζηηο νηθνδνκέο θαη ινηπά ηδησηηθά θαη ηερληθά έξγα»  θαη ην Π.Γ. 305/96 (ΦΔΚ 126/Α/29-08-96) 
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«Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη λα εθαξκόδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή 

θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηελ νδεγία 92/57/ΔΟΚ. 

Η εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη κε Γεκνπξαζία.  Ο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην 

πνζό ησλ 39.550,00 εσρώ.             
 
  Γρεβενά  7-4-2020                                               Γεζκάηη  6-4-2020                   

 ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

                  Ο  Διεσθσντής  Τ.Υ.                                               Ο Σσντάκτης   

 

 

 

                   Καρέτσος Αναστάσιος                                   Κρίκος Νικόλαος   

                  Μητανολόγος   Μητανικός                         Πολιτικός Μητανικός Τ.Ε. 

 


