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ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 
 

1. ΓΔΝΙΚΑ 
1.1 Ανηικείμενο ηης μελέηης 

Η παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ θαηαζθεπή ηνηρίνπ κε ηζηκεληαχιαθα θαη αζθαιηφζηξσζε 
ηκήκαηνο ηνπ πθηζηάκελνπ  Γεκνηηθνχ   δξφκνπ απφ Γαζνρψξη πξνο Γήινθν ζε ζπγθεθξηκέλν 
ζεκείν ηνπ δξφκνπ (κήθνπο πεξίπνπ 200 κ.), φπνπ γίλεηαη απνθφιιεζε κηθξψλ ιίζσλ πνπ 
πέθηνπλ θπξίσο ζην ξείζξν ηνπ δξφκνπ, αιιά κεξηθέο θνξέο θαη εληφο ηνπ νδνζηξψκαηνο. .  Ο 
παξαπάλσ δξφκνο βξίζθεηαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο Γξεβελψλ.  

Ο δεκνηηθφο δξφκνο Γαζνρψξη- Γήινθνο, είλαη δξφκνο κηθξήο θπθινθνξίαο  
δηακνξθψζεθε ζηε ζεκεξηλή ηνπ κνξθή πξν 40 εηψλ, ζε κέζν πςφκεηξν 1.000 κ. πεξίπνπ, θαη 
εμππεξεηεί θπξίσο ηνπο 88 θαηνίθνπο ηνπ νηθηζκνχ Γειφθνπ (ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή έηνπο 
2011). 

 Ο δξφκνο  ραξαθηεξίδεηαη  απφ ηηο έληνλεο θιίζεηο ησλ πξαλψλ ηνπ θαη πεξηνδηθά, εηδηθά 
θαηά ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν θαη ζε πεξηφδνπο έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ, ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν 
ηνπ δξφκνπ (κήθνπο πεξίπνπ 200 κ.) γίλεηαη απνθφιιεζε κηθξψλ ιίζσλ πνπ πέθηνπλ θπξίσο ζην 
ξείζξν ηνπ δξφκνπ, αιιά κεξηθέο θνξέο θαη εληφο ηνπ νδνζηξψκαηνο. Όηαλ δεκηνπξγείηαη 
πξφβιεκα, ν Γήκνο Γεζθάηεο κε ηα κεραλήκαηα πνπ δηαζέηεη πξνβαίλεη ζηελ άξζε ησλ 
θαηαπηψζεσλ θαη ζηνλ θαζαξηζκφ ηνπ ξείζξνπ,  ελψ φηαλ δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηεο 
αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο απφ ηα δεκνηηθά κεραλήκαηα, ιφγσ βιαβψλ ή έιιεηςε 
ππαιιήινπ-ρεηξηζηή, ε απνθαηάζηαζε αλαηίζεηαη ζε ηδηψηεο .  

Ο δξφκνο απηφο είλαη ζήκεξα δηαλνηγκέλνο θαη θπθινθνξείηαη απφ νπνηνλδήπνηε ηχπν 
νρήκαηνο φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ 

Η κειέηε πεξηιακβάλεη ηε ζπληήξεζε θαη βειηίσζε ζε ηκήκα ηνπ αλσηέξσ δξφκνπ 
(θαηαζθεπή ππφβαζεο 10cm, Βάζεο έδξαζεο 10cm θαη αζθαιηηθήο ζηξψζεο θπθινθνξίαο 
ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,05κ).  

Καηαζθεπή ηνηρίνπ κε ηζηκεληαχιαθα ξνήο φκβξησλ ζην ηκήκα ηνπ αλσηέξσ δξφκνπ θαη 
δηαγξάκκηζε ηνπ. Eπέκβαζε ζηα πξαλή ηνπ δξφκνπ δελ ζα γίλεη, γηα λα κελ δεκηνπξγεζεί 
επηπξφζζεην πξφβιεκα αζηάζεηαο εμαηηίαο ηεο ελδερφκελεο επηθαλεηαθήο δηάβξσζήο ηνπ.  

Η κειέηε εθπνλήζεθε ζηάδην Οξηζηηθήο Μειέηεο ζχκθσλα κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 
696/74. 
 

2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
Ο Γεκνηηθφο δξφκνο απφ Γαζνρψξη πξνο Γήινθν ρξεζηκνπνηείηαη σο δξφκνο ζχλδεζεο Τ.Κ. 
Γαζνρσξίνπ κε ηνλ νηθηζκφ Γειφθνπ. Η βειηίσζε θαη ε αζθαιηφζηξσζε ινηπφλ ηνπ  αλσηέξσ 
ηκήκαηνο δξφκνπ ζα εμππεξεηήζεη ηηο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ, θαζψο θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 
Γήκνπ Γεζθάηεο γηα εχθνιε θαη γξήγνξε κεηαθίλεζε ρσξίο ηνπο θηλδχλνπο απφ ηηο θαηαπηψζεηο 
ησλ βξάρσλ εληφο ηνπ νδνζηξψκαηνο.   
 

3. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΜΔΛΔΣΗ 
Τν θπζηθφ αληηθείκελν ηεο κειέηεο είλαη ε βειηίσζε θαη αζθαιηφζηξσζε ηκήκαηνο ηνπ 
πθηζηάκελνπ  Γεκνηηθνχ  δξφκνπ. 
Πεξηιακβάλεη εξγαζίεο θαηαζθεπήο επηρψκαηνο δαλείσλ πιηθψλ Καηεγνξίαο Δ4 ιαηνκείνπ 
πάρνπο 0,25 κέηξσλ πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηεο ζθάθεο ζε ηκήκα ηνπ δξφκνπ, ηελ θαηαζθεπή 
βάζεο θαη ππφβαζεο νδνζηξσζίαο πάρνπο 10 εθαηνζηψλ έθαζηε, ηελ θαηαζθεπή αζθαιηηθήο 



ζηξψζεο πάρνπο 5 εθαηνζηψλ, ηελ θαηαζθεπή ηνηρίνπ κε ηζηκεληαχιαθα  γηα ηελ απνξξνή ησλ 
φκβξησλ πδάησλ θαη ζπγθξάηεζε ησλ θαηαπηψζεσλ. 
 

4. ΤΝΣΑΞΗ ΜΔΛΔΣΗ 
6.1 Γενικά 

Γηα ηε ζχληαμε ηεο κειέηεο νδνπνηίαο (νξηδνληηνγξαθία, κεθνηνκή, δηαηνκέο θιπ.) θαη επεηδή 
πξφθεηηαη γηα ζπληήξεζε ηεο ππάξρνπζαο ράξαμεο, νξηδνληηνγξαθηθά ηνπ ππάξρνληνο δξφκνπ 
ρσξίο παξεκβάζεηο ζε εθζθαθέο θαη κφλν θαηαζθεπή επηρψκαηνο δαλείσλ πιηθψλ Καηεγνξίαο Δ4 
ιαηνκείνπ πάρνπο 0,25 κέηξσλ πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηεο ζθάθεο, δελ απαηηείηαη ιεπηνκεξήο 
ηνπνγξαθηθή απνηχπσζε ηνπ ππάξρνληνο δξφκνπ θαη ε απνηχπσζε δψλεο εθαηέξσζελ ησλ 
δξφκσλ. 

6.2 Σοπογραθική Αποηύπωζη 
Η πεξηνρή βξίζθεηαη ζην θχιιν ράξηε 1:50.000 ΓΔΣΚΑΤΗ ηεο Γ.Υ.Σ.   

 
ΜΔΛΔΣΗ ΟΓΟΠΟΙΙΑ – ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 
Τν κήθνο ηνπ κειεηεζέληνο δξφκνπ γηα αζθαιηφζηξσζε είλαη 200,00 κ.κ. πεξίπνπ. Σχκθσλα κε 
ηε κειέηε πξνβιέπεηαη αζθαιηφζηξσζε ηκήκαηνο ηνπ αλσηέξσ δξφκνπ. Σην ηκήκα ηνπ δξφκνπ 
πνπ ζα αζθαιηνζηξσζεί πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή επηρψκαηνο κε ακκνράιηθν πάρνπο 0,25 
κέηξσλ, θαηαζθεπή  ππφβαζεο θαη βάζεο πάρνπο 0,10 κέηξσλ έθαζηε, ηελ θαηαζθεπή 
αζθαιηηθήο ζηξψζεο πάρνπο 0,05 κέηξσλ,   
Θα θαηαζθεπαζζεί ηνηρίν κε ηζηκεληαχιαθα γηα ηελ φδεπζε ησλ νκβξίσλ θαη λα κελ γίλεηαη 
ππνζθαθή ηνπ δξφκνπ θαη ζπγθξάηεζε ησλ θαηαπηψζεσλ . 
Η θαηαζθεπή επηρψκαηνο ζα γίλεη κε Γάλεηα πιηθψλ θαηεγνξίαο Δ4 ιαηνκείνπ Όια ηα 
πεξηγξαθφκελα αλσηέξσ θαίλνληαη αλαιπηηθφηεξα ζηηο αλαιπηηθέο πξνκεηξήζεηο ηεο 
ζπληαρζείζαο κειέηεο νδνπνηίαο. 
 



ΝΟΜΟΘΔΙΑ 

Όιεο νη εξγαζίεο ζα γίλνπλ έληερλα ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζε αληίζηνηρα άξζξα ηνπ 
ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο, κε ηα ηηκνιφγηα εξγαζηψλ (Τα εγθεθξηκκέλα εληαία Τηκνιφγηα ηνπ άξζξνπ 
8 ηνπ Ν.3263/2004, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θη ηζρχνπλ ζήκεξα), ηηο ηζρχνπζεο πξφηππεο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο, ηην ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (Σ..Τ) για έργα οδοποιϊας ηοσ 
Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ., ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία πεξί εθηειέζεσο Γεκνηηθψλ έξγσλ θαη ηηο έγγξαθεο θαη 
πξνθνξηθέο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη 
ηζρχνπλ ζήκεξα:  

Γηα ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ, 
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαθάησ λνκνζεηεκάησλ φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα: 

Γηα ηελ δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ, ζα 
ηζρχνπλ νη παξαθάησ δηαηάμεηο: 

α.  Ο Ν. 1418/84 - «Γεκφζηα έξγα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» (Φ.Δ.Κ. 23 Α’/84) φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε ηδίσο κε ηνπο Νφκνπο : 

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 «Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψδηθαο» (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 
o Ν. 4053/2012 
o N. 4070/2012 
o Ν.4071/2012/ΦΔΚ Α85/11-4-2012 Άξζξν 9.5) 
β. Τν Π.Γ. 609/85 (Φ.Δ.Κ. 223 Α’/85) - Καηαζθεπή Γεκνζίσλ Έξγσλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ζπκπιεξψζεθε 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. Τν Π.Γ. 28/1-9-80 «Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ Ο.Τ.Α» φπσο απηφ 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα. 

δ. Τα Π.Γ. 171/87, 23/93 θαη 368/94 

ε. Τν Π.Γ. 60/2007 

Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Έξγσλ αθνινπζνχληαη νη νδεγίεο ησλ 
ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ηνπ Υ.ΠΔ.ΦΩ.ΓΔ. θαη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ 
Γηνηθήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη νη αλάινγεο κε ην είδνο θαη ηε θχζε ηνπ έξγνπ Τερληθέο 
Πξνδηαγξαθέο (ΤΠΓ) ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ηνπ Υ.ΠΔ.ΦΩ.ΓΔ. θαη Λνηπψλ Φνξέσλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ Δηδηθή Σπγγξαθή Υπνρξεψζεσλ (ΔΣΥ) θαη ζην ηηκνιφγην κειέηεο θαη ηελ 
Τ.Σ.Υ. θαη ην παξάξηεκά ηεο. 

Η Δγθχθιηνο 11 κε αξ. πξση. Γ17α/08/78/ΦΝ433.β/16-5-2012 «Τξνπνπνηήζεηο λνκνζεηηθνχ 
πιαηζίνπ εθηέιεζεο δεκνζίσλ έξγσλ». 

Η Δγθχθιηνο 15 κε αξ. πξση. Γ17α/09/95/ΦΝ433.β/14-6-2012 «Νέεο ξπζκίζεηο γηα ηα Μεηξψα 
κε ην λ.4070/2012 – Κνηλνπνίεζε ζηελ ΔΔΔΔ απνθάζεσλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ – Γηαρείξηζε 
απνβιήησλ απφ εθζθαθέο θιπ.». 



Με ηελ απφθαζε ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ/273/17.7.2012 (ΦΔΚ 2221 Β'/30-07-2012) εγθξίζεθαλ κε 

ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε φια ηα Γεκφζηα Τερληθά Έξγα ηεηξαθφζηεο ζαξάληα (440) Διιεληθέο 

Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΤΔΠ). Αθνινχζσο, κε ηελ Δγθχθιην 26 (αξ. πξση. ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ/356 4-

10-2012) ηνπ Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Υπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, 

δφζεθαλ νδεγίεο γηα ηε ζχληαμε ησλ Τεπρψλ Γεκνπξάηεζεο, ψζηε απηά λα ελαξκνληζζνχλ κε ηηο 

ΔΤΔΠ. Όζα απφ ηα εζληθά θαλνληζηηθά θείκελα αληίθεηηαη ζηηο εγθεθξηκέλεο ΔΤΔΠ, παχνπλ λα 

ηζρχνπλ απφ ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο ηνπο, ε νπνία νξίζηεθε δχν κήλεο κεηά ηε δεκνζίεπζε 

ηεο απφθαζεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, δειαδή απφ 30-09-2012. 

Mε ηελ απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Υπνδνκψλ & Μεηαθνξψλ Γ22/4193/13.12.2019 (ΦΔΚ 4607 
Β'/13-12-2019) εγθξίζεθαλ κε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε φια ηα Γεκφζηα Τερληθά Έξγα 
εβδνκήληα (70) Διιεληθέο Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΤΔΠ). Οη εμήληα νθηψ (68) απφ ηηο 
πξναλαθεξφκελεο εβδνκήληα (70) Διιεληθέο Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΤΔΠ) αληηθαζηζηνχλ ηελ 
1ε έθδνζε αληίζηνηρσλ ΔΤΔΠ πνπ κε ηηο ΓΙΠΑΓ/νηθ/469/23-9-2013 (ΦΔΚ: 2542/Β΄/10-10-2013), 
ΓΙΠΑΓ/νηθ.628/7-10-2014 (ΦΔΚ: 2828/Β΄/21-10-2014), ΓΙΠΑΓ/νηθ.667/ 30-10-2014 (ΦΔΚ: 
3068/Β΄/14-11-2014) θαη ΓΚΠ/νηθ.1211/01-08-2016 (ΦΔΚ 2524 Β’ /16-08-2016) ππνπξγηθέο 
απνθάζεηο ηέζεθαλ ζε αλαζηνιή εθαξκνγήο ιφγσ ηεο αλαγθαηφηεηαο 
αλαζεψξεζεο/επηθαηξνπνίεζήο ηνπο. 
Οη δχν (2) απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο εβδνκήληα (70) Διιεληθέο Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΤΔΠ) 
απηέο κε α/α 21 θαη 24 απνηεινχλ λέεο ΔΤΔΠ. 
Mε ηελ απφθαζε Γ22/1989/12.03.2020 (ΦΔΚ 1437/Β'/16-04-2020) ηνπ Υπνπξγνχ Υπνδνκψλ & 
Μεηαθνξψλ ηξνπνπνίεζεο ηεο πξνεγνχκελεο απφθαζεο 
Τν παξφλ έξγν ζα θαηαζθεπαζηεί ζχκθσλα κε ηηο ΔΤΔΠ, νη νπνίεο παξαηίζεληαη ζε ζρεηηθφ 
πίλαθα θαη ηνπο φξνπο ησλ ππνινίπσλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ. Ο Δξγνιάβνο είλαη ππνρξεσκέλνο 
λα εθηειέζεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ κε βάζε ηηο ΔΤΔΠ ή, αλ 
δελ πεξηέρνληαη ζε απηέο, κε βάζε ηηο ινηπέο ηζρχνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Διιεληθνχ 
Κξάηνπο, ή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ή Κξάηνπο απηήο εάλ δελ θαιχπηνληαη απφ Διιεληθέο 
πξνδηαγξαθέο. 
Τν πιήξεο θείκελν ησλ Διιεληθψλ Τερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΤΔΠ) πεξηέρεηαη ζην παξάξηεκα II 
ηνπ αλσηέξσ ΦΔΚ (4607Β'/13-12-2019), ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν δσξεάλ (λ. 3469/2006/Α΄ 131 
θαη π.δ. 29/2018/Α΄58) ζε ειεθηξνληθή κνξθή απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δζληθνχ Τππνγξαθείνπ 
(www.et.gr). 

Η Δγθχθιηνο 7 κε αξ. πξση. Γ11γ/ν/5/8/12-2-2013 «Αλαπξνζαξκνγή θαη ζπκπιήξσζε 
Δληαίσλ Τηκνινγίσλ Έξγσλ Οδνπνηίαο, Υδξαπιηθψλ, Ληκεληθψλ, Οηθνδνκηθψλ, Πξαζίλνπ θαη 
Ηιεθηξνκεραλνινγηθψλ Δξγαζηψλ Οδνπνηίαο, Υδξαπιηθψλ θαη Ληκεληθψλ» θαη  

Η ππ΄ αξ. πξση. Γ11γ/ν/3/20/20-3-2013 Απφθαζε «Γηνξζσηηθέο επεκβάζεηο ζηελ απφθαζε 
’’Αλαπξνζαξκνγή θαη ζπκπιήξσζε Δληαίσλ Τηκνινγίσλ Έξγσλ Οδνπνηίαο, Υδξαπιηθψλ, 
Ληκεληθψλ, Οηθνδνκηθψλ, Πξαζίλνπ θαη Ηιεθηξνκεραλνινγηθψλ Δξγαζηψλ Οδνπνηίαο, 
Υδξαπιηθψλ θαη Ληκεληθψλ» 

Δπίζεο ηζρχνπλ : 
 1. Τα εγθεθξηκέλα εληαία Τηκνιφγηα ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.3263/2004, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθαλ θη ηζρχνπλ ζήκεξα. 
 2.   Οη Δπξσθψδηθεο. 
 3.   Οη πξνδηαγξαθέο ΔΛ.Ο.Τ. θαη I.S.O. θαη νδεγίεο κειεηψλ θαη πνηφηεηαο.  
4. Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο απνθάζεηο, θαζψο θαη νη ινηπέο 

δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο 
παξνχζαο εξγνιαβίαο θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Γηάηαγκα, Απφθαζε, θ.ι.π.) πνπ 
δηέπεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά 
παξαπάλσ. 

Τελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία πεξί εθηειέζεσο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ έξγσλ Ν. 2753/99 θαη ην 
Π.Γ. 171/87 θαη ηηο  έγγξαθεο θαη πξνθνξηθέο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο φισλ ησλ ζρεηηθψλ 
δηαηάμεσλ θαη απνθάζεσλ πνπ εθδφζεθαλ ζε εξκελεία ησλ παξαπάλσ Νφκσλ θαη ησλ 

http://www.et.gr/


ππνινίπσλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ, ζα αθνινπζήζνπλ νη ηζρχνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζε φια 
ηα ζηάδηα ηεο θαηαζθεπήο θαη ζα ιεθζνχλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο ζχκθσλα κε ην 
Ν. 1396/83 (ΦΔΚ 126/Α/15-09-83) «Υπνρξεψζεηο 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) 
«Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή 
θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 92/57/ΔΟΚ. 

Η εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη κε Γεκνπξαζία.  Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην 
πνζφ ησλ 50.000,00 εσρώ και θα τρημαηοδοηηθεί από ηο πρόγραμμα ΑΔ 055.         
    

 
  Γρεβενά  7-5-2020                                               Γεζκάηη  6-5-2020                   
                       ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

                  Ο  Γιεσθσνηής  Σ.Τ.                                               Ο σνηάκηης   

 

 

 

                   Καρέηζος Αναζηάζιος                                   Κρίκος Νικόλαος   

                  Μητανολόγος   Μητανικός                         Πολιηικός Μητανικός Σ.Δ. 

 

 
 

 
 


