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ΓΔΝΙΚΑ
Η παξνχζα Σερληθή Πεξηγξαθή αθνξά ζηελ αλάπιαζε πθηζηάκελνπ ρψξνπ δαζηθήο αλαςπρήο ζηε
ζέζε "Γάβξνο" ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Γεζθάηεο– Γήκνπ Γεζθάηεο ΠΔ Γξεβελψλ, ζηα πιαίζηα
αλάζεζεο κειέηεο απφ ηε Γηεχζπλζε Τδξνειεθηξηθήο Παξαγσγήο - Γεληθήο Γηεχζπλζεο Παξαγσγήο Γ.Δ.Η. Α.Δ.
ΚΟΠΟ
Αληηθείκελν ηεο κειέηεο απνηειεί ε αλάπιαζε θαη αηζζεηηθή αλαβάζκηζε ηνπ πθηζηάκελνπ ρψξνπ
αλαςπρήο. Με γλψκνλα ηε δηαηήξεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ρψξνπ θαη ηεο νηθεηνπνίεζήο ηνπ απφ ηνπο
ρξήζηεο πνπ έρεη ήδε πξνζειθχζεη, πξνηείλεηαη κηα δηακφξθσζε ήπηνπ ραξαθηήξα πνπ ζα αλαδείμεη
ηα αμηφινγα πθηζηάκελα ζηνηρεία: ηελ πεγή θαη ην πθηζηάκελν πςειφ πξάζηλν.
ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο ρψξνο αλαπηχζζεηαη ζε ηξία δηαθνξεηηθά επίπεδα, θάζε έλα απφ ηα νπνία θέξεη δηαθνξεηηθή
δηακφξθσζε. Έλα κνλνπάηη αλφδνπ, πνπ πξνηείλεηαη λα δηακνξθσζεί απφ παξαδνζηαθφ ιηζφζηξσην,
παξαιακβάλεη ηνλ επηζθέπηε απφ ην δξφκν ηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ πνπ ζπλδέεη ηελ Παιηνπξηά κε ηελ
Διάηε θαη ηνλ νδεγεί ζηελ θαξδηά ηεο πξφηαζεο πνπ ζπλίζηαηαη απφ ην πιάησκα ηεο πθηζηάκελεο
βξχζεο. Ο κεγάιεο ειηθίαο πιάηαλνο πνπ εληνπίδεηαη εδψ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε βξχζε θαη ηνλ
πθηζηάκελν ηνίρν αληηζηήξημεο νδεγεί ζηε δεκηνπξγία κηαο θαζηζηηθήο αγθαιηάο. Ο ρψξνο πνπ
ζπγθξνηείηαη πξνηείλεηαη λα επηζηξσζεί κε πιάθεο απφ θπζηθνχο ηνπηθνχο ιίζνπο, ηνπνζεηεκέλνπο κε
κεγάινπο αξκνχο πνπ επηηξέπνπλ ηελ εηζρψξεζε ηεο απηνθπνχο βιάζηεζεο, ελψ νη πθηζηάκελνη
αλαιεκκαηηθνί ηνίρνη πξνηείλεηαη λα επελδπζνχλ απφ θπζηθή πέηξα, ζηνρεχνληαο έηζη ζηε βέιηηζηε
ελζσκάησζε ησλ δηακνξθψζεσλ ζην θπζηθφ ηνπίν.
ην πιάησκα ηεο αλψηεξεο ζηάζκεο, πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία νξγαλσκέλνπ θαζηζηηθνχ ρψξνπ κε ηε
κνξθή εμεδξψλ αλαζηξέςηκεο μχιηλεο θαηαζθεπήο, ηθαλνχ λα εμππεξεηήζεη ηηο αλάγθεο ησλ
επηζθεπηψλ ζε πεξηπηψζεηο ενξηψλ ή εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ έρεη επηπιένλ σο ζηφρν λα
"δηαζθεδάζεη" ηελ έληνλε παξνπζία ηνπ πθηζηάκελνπ αλαιεκκαηηθνχ ηνίρνπ. Σα πιαηψκαηα
ελνπνηνχληαη κεηαμχ ηνπο κέζσ θιηκαθσηνχ κνλνπαηηνχ πνπ νξίδεηαη απφ θνξκνχο δέληξσλ.
Αθνινπζψληαο ζρεηηθφ αίηεκα ηνπηθψλ θνξέσλ, ην πθηζηάκελν θηφζθη ζπληεξείηαη θαη κεηαθέξεηαη
ζην αλψηεξν δηάδσκα ηνπ ρψξνπ. Σέινο, γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ρξεζηψλ, ν ρψξνο νξηνζεηείηαη κέζσ
μχιηλνπ θηγθιηδψκαηνο, ζηελ πιεπξά φπνπ ην έδαθνο αθνινπζεί απφηνκε θιίζε.
Β. Πεπιγπαθή επγαζιών
Αλαιπηηθά νη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ είλαη νη παξαθάησ:
Β.1 Καθαιπέζειρ - αποξηλώζειρ
Απνμειψλεηαη κε πξνζνρή ην πθηζηάκελν θηφζθη, πξνθεηκέλνπ λα ζπληεξεζεί θαη λα
επαλαηνπνζεηεζεί ζε δηαθνξεηηθφ ζεκείν ηεο δηακφξθσζεο, φπσο πξνβιέπεηαη βάζεη ησλ ζρεδίσλ ηεο
κειέηεο.
Καζαηξνχληαη νη θιίκαθεο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί γηα ηελ πξφζβαζε
κεηαμχ ησλ επηπέδσλ, θαζψο θαη ε πθηζηάκελε επηθάλεηα νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κεηαμχ ηνπ
αλαιεκκαηηθνχ ηνίρνπ ηνπ πξψηνπ επηπέδνπ θαη ηεο δηαηεξνχκελεο θηηζηήο θξήλεο.
Β.2. Υωμαηοςπγικέρ επγαζίερ

Πξαγκαηνπνηνχληαη εθζθαθέο βάζεη ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ζεκειίσζεο ηεο
λέαο μχιηλεο εμέδξαο θαη ηνπ ιηζφρηηζηνπ ηνηρίνπ πνπ πξνζηίζεηαη, ηε ζεκειίσζε ηνπ θάζε είδνπο
εμνπιηζκνχ θαζψο θαη γηα ηελ θαηαζθεπή εμπγηαληηθψλ ζηξψζεσλ, φπνπ πξνβιέπεηαη βάζεη ησλ
ζρεδίσλ ηεο κειέηεο.
Οη θάζε είδνπο επηρψζεηο πξνβιέπνληαη απφ ζπκπηεζκέλα πξντφληα εθζθαθψλ θαη ζξαπζηφ πιηθφ 3Α.
Β.3. Δπιζηπώζειρ
Η κειέηε πξνηείλεη ηα εμήο είδε επηζηξψζεσλ:
Δπίζηξσζε κε ιηζφπιαθεο
Πξνβιέπεηαη ζε ηκήκα ηνπ θαηψηεξνπ επηπέδνπ ηεο δηακφξθσζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ
πεξηβάιινληα ρψξν ηεο πθηζηάκελεο θξήλεο, φπσο επίζεο θαηά κήθνο ηνπ κνλνπαηηνχ πνπ νδεγεί
απφ ηελ ηνπηθή νδηθή αξηεξία ζην ζεκείν ηεο επέκβαζεο. Οη ιηζφπιαθεο ζα είλαη ηνπηθήο πξνέιεπζεο
πάρνπο 5 έσο 8 εθ., αθαλφληζηνπ ζρήκαηνο. Η επηθάλεηα ησλ ιηζνπιαθψλ ζα πξέπεη λα είλαη
ιεηαζκέλε, αληηνιηζζεξή, ρσξίο εμνγθψκαηα. Σα κεγέζε ηνπο ζα πξνζνκνηάδνπλ κε ηα παξαδνζηαθά
πξφηππα πνπ ζπλαληψληαη ζηελ πεξηνρή. Οη ιηζφπιαθεο ηνπνζεηνχληαη ζε ππθλή δηάηαμε, πάλσ ζε
ζηξψζε ειάρηζηνπ πάρνπο 15 εθ. απφ θαιά ζπκπηεζκέλν ζξαπζηφ πιηθφ 3Α. Οη αξκνί πιεξψλνληαη ζε
επάιιειεο ζηξψζεηο κε κίγκα άκκνπ, ρψκαηνο θαη πεινχ, πνπ ζπξψρλεηαη ζηα θελά κε ρεηξσλαθηηθά
εξγαιεία (ζθνχπεο). Κάζε ζηξψζε πηέδεηαη θαη δηαβξέρεηαη έσο θνξεζκνχ. Αθνχ ζθίμεη ην κίγκα
πιήξσζεο, ε ζπλνιηθή επηθάλεηα θαζαξίδεηαη κε κεηαιιηθέο βνχξηζεο.
Καηαζθεπή θιίκαθαο απφ βαζκίδεο ζπκπηεζκέλνπ ρψκαηνο θαη ξίρηηα απφ θνξκνχο δέληξσλ
Πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή θιίκαθαο αλφδνπ κεηαμχ ηνπ πξψηνπ θαη δεχηεξνπ επηπέδνπ ηνπ ρψξνπ
αλαςπρήο. Σα παηήκαηα δηακνξθψλνληαη απφ ζηξψζε θπζηθνχ ρψκαηνο ηεο πεξηνρήο, πάλσ ζε
ζηαζεξή ππφβαζε απφ θαιά ζπκπηεζκέλν ζξαπζηφ πιηθφ 3Α, ζε κία ζηξψζε ηειηθνχ ειάρηζηνπ
ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 15 εθ. Σα ξίρηηα δηακνξθψλνληαη απφ εκπνηηζκέλνπο θνξκνχο δαζηθήο
πεχθεο, δηακέηξνπ 15 εθ., πνπ ηνπνζεηνχληαη, δχν αλά ζθαινπάηη, βάζεη ησλ ραξάμεσλ πνπ
πξνβιέπνληαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. Κάζε ζθαινπάηη έρεη χςνο 15 εθ. θαη κέζν πιάηνο 70 εθ., κε
θιίζε 1% γηα ηελ απνθπγή ηεο ζπγθέληξσζεο φκβξησλ. Οη μχιηλεο δηαηνκέο παθηψλνληαη ζην έδαθνο
κε ξάβδνπο απφ γαιβαληζκέλν ράιπβα δηακέηξνπ 20 mm, ζε βάζνο 70 εθ. απφ ηελ ηειηθή ηνπο
ζηάζκε. ηε ζέζε ησλ θεθαιψλ ησλ ξάβδσλ γίλεηαη ηνπηθή δηεχξπλζε πνπ επηθαιχπηεηαη κε βχζκαηα
φκνηαο μπιείαο.
Σν θπζηθφ ρψκα ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο δηαζηξψλεηαη κεηαμχ ησλ δηαηνκψλ, κε κεραληθφ κέζνλ ή
ρεηξνλαθηηθά (ηζνπγθξάλεο), δηαβξέρεηαη (κέρξη θνξεζκνχ) θαη ζπκπηέδεηαη γηα ηε ζηαζεξνπνίεζή
ηνπ. Σν θπζηθφ έδαθνο ζηα φξηα ηεο θιίκαθαο δηακνξθψλεηαη θαηάιιεια κε ζηφρν ηελ ελζσκάησζε
ηεο θαηαζθεπήο ησλ αλαβαζκψλ.
Β.4. Δπενδύζειρ
Πξνβιέπνληαη ζε ηκήκα ηεο επηθάλεηαο ηνπ πθηζηάκελνπ ηνηρίνπ αληηζηήξημεο κεηαμχ ηνπ πξψηνπ θαη
δεχηεξνπ επηπέδνπ ηεο ππαίζξηαο δηακφξθσζεο, θαη ζε νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα ηνπ πθηζηάκελνπ
ηνηρίνπ κεηαμχ ηνπ δεχηεξνπ θαη ηξίηνπ επηπέδνπ. Η επέλδπζε γίλεηαη κε ιαμεπηνχο, νξζνγσληζκέλνπο
ιίζνπο ηνπηθήο πξνέιεπζεο, πάρνπο πεξίπνπ 10 εθ. θαη ζηεξίδεηαη ζε βάζε νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο
C16/20, κε δηαζηάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη θαηά πεξίπησζε βάζεη ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο. Η
πξφζθπζε ησλ ιίζσλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ ηνηρίνπ εμαζθαιίδεηαη κε ηε ρξήζε ηζρπξήο ηζηκεληνθνλίαο.
Β.5. Λιθοδομέρ
ε ζπλέρεηα ηνπ πθηζηάκελνπ ηνηρίνπ αληηζηήξημεο κεηαμχ ηνπ δεχηεξνπ θαη ηξίηνπ επηπέδνπ ηεο
ππαίζξηαο δηακφξθσζεο, θαηαζθεπάδεηαη ιηζνδνκή πάρνπο πεξίπνπ 45 εθ., ψζηε λα πιαηζησζεί ε λέα
μχιηλε εμέδξα (βι. παξ. Β.7.), εμαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηε ζπγθξάηεζε ηνπ πξαλνχο. Γηα ηελ
θαηαζθεπή ρξεζηκνπνηνχληαη ιαμεπηνί νξζνγσληζκέλνη ιίζνη ηνπηθήο πξνέιεπζεο, θαη' αληηζηνηρία
ησλ ιίζσλ ηεο επέλδπζεο ηνπ πθηζηάκελνπ ηνηρίνπ, ψζηε ην απνηέιεζκα λα είλαη εληαίν αηζζεηηθά. Η
ιηζνδνκή ζεκειηψλεηαη ζε βάζνο 50 εθ. κεηξνχκελν απφ ηελ θαηψηεξε ζηάζκε ηνπ θπζηθνχ ή

δηακνξθσκέλνπ εδάθνπο, ελψ ην χςνο ηεο κεηψλεηαη αθνινπζψληαο ηελ θιίζε ηνπ εδάθνπο, φπσο
πξνβιέπεηαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο.
Β.6. Λοιπέρ ξύλινερ καηαζκεςέρ
Ξχιηλε εμέδξα
Πξνο εμππεξέηεζε ηεο πξφζβαζεο ησλ επηζθεπηψλ ζην αλψηεξν επίπεδν ηεο δηακφξθσζεο,
θαηαζθεπάδεηαη μχιηλε ππεξπςσκέλε εμέδξα κε βαζκίδεο, δηακνξθψλνληαο έλαλ νξγαλσκέλν
θαζηζηηθφ ρψξν, ηθαλφ λα θηινμελήζεη ηπρφλ νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ππαίζξηεο εθδειψζεηο. Ο
θχξηνο ζθειεηφο ηεο εμέδξαο θαηαζθεπάδεηαη απφ μχιηλα, θαηαθφξπθα θαη νξηδφληηα ζηνηρεία ιεπθήο
μπιείαο, δηαηνκήο 100x100mm, πνπ ηνπνζεηνχληαη φπσο πξνβιέπεηαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. Ο
δεπηεξεχσλ ζθειεηφο ηεο εμέδξαο απνηειείηαη απφ θαδξφληα δηαηνκήο 40x40mm, επί ησλ νπνίσλ
θαξθψλνληαη ζαλίδεο ιεπθήο μπιείαο δηαηνκήο 100x22mm, κε δηάθελν 7mm. Οη νξζνζηάηεο ηνπ
δαπέδνπ ζηεξίδνληαη ζε ζεκέιηα νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο θαηεγνξίαο C16/20, πάρνπο 25εθ θαη
πιάηνπο 40 εθ., κε κήθνο πνπ πξνζδηνξίδεηαη αλαιφγσο ζηα αληίζηνηρα ζρέδηα, κέζσ βηδσηψλ
κεηαιιηθψλ βάζεσλ μχινπ, δηαηνκήο 110x110x230mm.
Ξχιηλε πεξίθξαμε
Καηαζθεπάδεηαη θαηά κήθνο ηνπ βνξεηνδπηηθνχ νξίνπ ηεο πεξηνρήο επέκβαζεο, ζε ηειηθφ χςνο 1,15
m, απφ μπινπαζζάινπο δηακέηξνπ Φ 10 cm, κε νξζνζηάηεο ηνπνζεηεκέλνπο αλά 1,20 m θαη
δηαγψληνπο παζζάινπο. Οη νξζνζηάηεο ηεο πεξίθξαμεο παθηψλνληαη ζην έδαθνο κε ηε ρξήζε ξάβδσλ
αγθχξσζεο απφ γαιβαληζκέλν ελ ζεξκψ ράιπβα Φ 5 cm.
Β.7. Δξοπλιζμόρ
Καζηζηηθά ζε ηνηρίν αληηζηήξημεο
ε επαθή κε ην πθηζηάκελν ηνηρίν αληηζηήξημεο κεηαμχ ηνπ πξψηνπ θαη δεχηεξνπ επίπεδνπ ηεο
δηακφξθσζεο, θαη πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηεο επέλδπζεο ηεο παξ. Β.5., θαηαζθεπάδνληαη δπν βάζεηο
πδξακκνβνιεκέλνπ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο πιάηνπο 55cm θαη πνηφηεηαο C16/20, ζηηο ζέζεηο πνπ
πξνβιέπνληαη βάζεη ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο. Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ηεο επέλδπζεο ηνπ
ηνηρίνπ αληηζηήξημεο (παξ. Β.5), ηνπνζεηείηαη επί ηεο θάζε βάζεο θάζηζκα απφ ζαλίδεο ιεπθήο
μπιείαο, δηαηνκήο 100x40mm. Οη ζαλίδεο θαξθψλνληαη ζε ζθειεηφ απφ θαδξφληα, δηαηνκήο
50x25mm. Δλ ζπλερεία ε ζπλνιηθή θαηαζθεπή παθηψλεηαη επί ησλ βάζεσλ απφ ζθπξφδεκα κε
κεραληθά αγθχξηα απφ αλνμείδσην ράιπβα ελδεηθηηθνχ ηχπνπ Hilti HSA-R/ M6 ή αλαιφγνπ επηινγήο
ηεο επηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο. Οη νπέο ζηηο ζέζεηο ησλ θνριηψλ ηαπψλνληαη κε εηδηθέο θαβίιηεο ηνπ
ίδηνπ μχινπ θαη ελ ζπλερεία ζηνθάξνληαη.
Ξχιηλα θαζηζηηθά
ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηε κειέηε ζέζεηο, ηνπνζεηνχληαη μχιηλα θαζηζηηθά. Κάζε θαηαζθεπή
πεξηιακβάλεη ζπκπαγείο εκπνηηζκέλνπο θνξκνχο δαζηθήο πεχθεο, δηαηνκήο Φ 20 cm, πνπ
ζηεξεψλνληαη ζην έδαθνο κέζσ ξάβδσλ αγθχξσζεο απφ γαιβαληζκέλν, ελ ζεξκψ, ράιπβα. Οη ξάβδνη
παθηψλνληαη ζε ζεκέιηα νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο πνηφηεηαο C16/20, πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζε
βάζνο πεξίπνπ 70 cm κεηξνχκελν απφ ηε ζηάζκε ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο. ηηο παξεηέο ηνπ θάζε
θνξκνχ, ηνπνζεηνχληαη αληηδηακεηξηθά βνεζεηηθέο μχιηλεο δηαηνκέο, πάρνπο 40 mm, κε ζρήκα πνπ
πξνζδηνξίδεηαη ζηα αληίζηνηρα ζρέδηα ηεο κειέηεο. Η ηειηθή θαζηζηηθή επηθάλεηα απνηειείηαη απφ
ζαλίδεο ιεπθήο μπιείαο, δηαηνκήο 140x40 mm, πνπ θαξθψλνληαη ζηνπο θνξκνχο ηεο βάζεο θαη ζηηο
βνεζεηηθέο μχιηλεο δηαηνκέο.
Κάδνη απνξξηκκάησλ
ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηε κειέηε ζέζεηο, ηνπνζεηνχληαη θπιηλδξηθνί θάδνη ζπιινγήο απνξξηκκάησλ
ελδεηθηηθνχ ηχπνπ ZAS ή ηζνδχλακνπ, κε εζσηεξηθφ θάδν γαιβαληδέ δηαηνκήο Φ180 mm ζην θάησ
κέξνο θαη Φ300 mm ζην επάλσ, χςνπο 400 mm, ζηεξεσκέλνπ κε δχν κεηαιιηθά δαθηπιίδηα απφ ιάκα

δηαηνκήο 40x4 mm θαη εμσηεξηθή επέλδπζε απφ ηεκάρηα ζνπεδηθήο μπιείαο, δηαηνκήο 24x100 mm θαη
χςνπο 500 mm. Η θαηαζθεπή ζηεξίδεηαη ζην έδαθνο κε κεηαιιηθφ ζσιήλα Φ40 mm θαη κήθνπο 1.00
m.
Δπηζήκαλζε γηα ηηο μχιηλεο θαηαζθεπέο
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε μπιεία ζα πξέπεη λα είλαη θνπξληζκέλε θαη πνιιέο θνξέο αηκηζκέλε, γηα ηελ
απαιιαγή απφ έληνκα, κχθεηεο, γεγνλφο πνπ ζα απνδεηθλχεηαη απφ αλεγλσξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά ηνπ
πξνκεζεπηή. Όια ηα μχιηλα ηκήκαηα ζα είλαη εκπνηηζκέλα γηα ηελ πξνζηαζία έλαληη πξνζβνιήο απφ
κηθξννξγαληζκνχο (παξάζηηα, κχθεηεο, θιπ) θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο αληνρήο ηνπο ζηηο θαηξηθέο θαη
πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο, κε θαηάιιεια πηζηνπνηεκέλα θαη νηθνινγηθά πξντφληα,
ηχπνπ θαη απφρξσζεο επηινγήο ηεο επίβιεςεο.
Δπηζήκαλζε γηα ηα κεηαιιηθά ζηνηρεία
Όια ηα κεηαιιηθά ζηνηρεία θαη εμαξηήκαηα πνπ δελ πξνβιέπνληαη αλνμείδσηα ή γαιβαληζκέλα, ζα
είλαη ακκνβνιεκέλα (κε ακκνβνιή SΑ 2 ½) ή/θαη πξνβακκέλα κε αζηάξη επνμεηδηθήο βάζεσο –φρη
αιθπδηθήο- επηδερφκελν ζπγθνιιήζεηο πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 50κm. ηε ζπλέρεηα ζα δέρνληαη
επηθαλεηαθή πξνζηαζία απφ δηάβξσζε, κεηά απφ ζρνιαζηηθφ θαζαξηζκφ ζην εξγνζηάζην κε ςήθηξα,
ζκπξηδφπαλν (φπνπ ρξεηαζηεί) θαη αέξα ππφ πίεζε. Η επηθαλεηαθή πξνζηαζία ζα απνηειείηαη απφ
ππφβαζε ζε δχν ζηξψζεηο απφ πιηθφ δχν ζπζηαηηθψλ κε βάζε πνιπνπξεζαληθφ ςεπδάξγπξν πάρνπο
μεξήο ζηξψζεο ηνπιάρηζηνλ 80 κm, θαη ηειηθή επηθάλεηα απνηεινχκελε απφ δχν ζηξψζεηο
πνιπνπξεζαληθνχ ρξψκαηνο κε πάρνο θάζε ζηξψζεο 100κm.
Β.8. πληήξεζε θαη κεηαθνξά πθηζηάκελνπ θηνζθηνχ
Σν πθηζηάκελν θηφζθη απνκαθξχλεηαη θαη ζπληεξείηαη πξηλ ηελ επαλαηνπνζέηεζή ηνπ ζε λέν ζεκείν
ηεο δηακφξθσζεο, πνπ ππνδεηθλχεηαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. Σα μχιηλα ζηνηρεία ηεο θαηαζθεπήο ζα
ζπληεξεζνχλ κε ρεηξνλαθηηθφ ηξίςηκν θαη επάιεηςε κε βεξλίθη εκπνηηζκνχ ζε δχν ζηξψζεηο κε
νηθνινγηθφ, κε ηνμηθφ κπθεηνθηφλν ζθεχαζκα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ μχινπ έλαληη πξνζβνιήο απφ
κηθξννξγαληζκνχο (παξάζηηα, κχθεηεο, θιπ). Σα ηκήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ εθηεηακέλε θζνξά ζα
απνθνπνχλ θαη ζα αληηθαηαζηαζνχλ απφ λέα ζηνηρεία, ίδηνπ ηχπνπ μπιείαο, ζηηο ίδηεο δηαζηάζεηο,
απφρξσζε θαη πθή. ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ησλ κεηαιιηθψλ θχιισλ ηεο επηθάιπςεο ηεο
θαηαζθεπήο, πεξηιακβάλνληαη ε αθαίξεζε ησλ πθηζηάκελσλ ζηξψζεσλ βαθψλ, ε εμπγίαλζε ησλ
επηθαλεηψλ θαη ε εθ λένπ βαθή ηνπο πξηλ ηελ επαλαηνπνζέηεζε, ζε ρξψκα επηινγήο ηεο επηβιέπνπζαο
ππεξεζίαο.
ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο.
Η πξνζθφκηζε πιηθψλ θαη ε απνθνκηδή κπαδψλ, ζα πξέπεη λα γίλεηαη ρσξίο λα πξνθαιείηαη νπδεκία
φριεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην θηίξην. Δπίζεο φιεο νη απνμειψζεηο ζα γίλνπλ κε πξνζνρή ψζηε λα
κελ πξνθιεζνχλ δεκηέο. ηελ πεξίπησζε, ηπρφλ, πξφθιεζεο νησλδήπνηε δεκηψλ ν αλάδνρνο ζα
θέξεη ηελ απφιπηε θαη απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ πιήξε απνθαηάζηαζή ηνπο.
Η ζπγθέληξσζε, απνθνκηδή θαη απφξξηςε φισλ ησλ αρξήζησλ πιηθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηηο
εθηεινχκελεο εξγαζίεο ζα γίλεηαη κφλνλ ζε ρψξνπο πνπ επηηξέπεηαη απφ ηηο αξρέο, κε επζχλε θαη
δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ.
Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεη πιήξεο θαζαξηζκφο ησλ ρψξσλ, ψζηε φινη νη ρψξνη ηεο
εξγνιαβίαο λα παξαδνζνχλ ειεχζεξνη απφ θάζε άρξεζην πιηθφ, θαζαξνί θαη έηνηκνη πξνο ρξήζε.

ΝΟΜΟΘΔΙΑ
Όιεο νη εξγαζίεο ζα γίλνπλ έληερλα ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζε αληίζηνηρα άξζξα ηνπ
ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο, πνπ είλαη εγθξηκέλα κε ηνλ θαλνληζκφ πεξηγξαθηθψλ ηηκνινγίσλ φπσο
εθαξκφδεηαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο θαηά ηελ δηαδηθαζία αλάζεζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
έξγσλ ζχκθσλα κε ην Ν.4412/2016 (Φ.Δ.Κ. 147 Α/8-8-2016), ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΔΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΣΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΓΙΑ ΓΗΜΟΙΔ ΤΜΒΑΔΙ ΔΡΓΩΝ, Αξ. ΓΝγ/νηθ.35577/ΦΝ
466/19-05-2017 (Φ.Δ.Κ. Αξ. Φχιινπ 1746 /19-05-2017 ηεχρνο δεχηεξν), ηηο ηζρχνπζεο πξφηππεο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηην ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ (Σ..Τ) για
οικοδομικά έπγα ηος Τ.ΠΔ.ΥΧ.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 ηελ δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ, ζα
ηζρχνπλ νη παξαθάησ δηαηάμεηο:
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. 4013/2011
o
Ν. 4070/2012
o
Ν. 4071/2012
o
Ν. 4072/2012
o
Ν. 4156/2013
o
Ν. 4129/2013
o
Ν. 4313/2014
o
N. 4281/2014
o
Ν. 4250/2014
“ΚΧΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ”
Γηα ηελ δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, επηινγή αλάδνρνπ, ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ
θαηαζθεπή ηνπ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ζχκθσλα κε ην άξζξν 76 παξάγξαθνη 6 θαη 7 ηνπ
πληάγκαηνο, ε θσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ζηελ θαηαζθεπή ησλ δεκφζησλ έξγσλ,
φπσο θαηαξηίζζεθε απφ ηελ Δηδηθή Ννκνπαξαζθεπαζηηθή Δπηηξνπή, ε νπνία ζπζηάζεθε, θαη’
εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 26 παξ. 4 ηνπ λ. 2508/1997 (ΦΔΚ 124 Α΄), φπσο αληηθαηαζηάζεθε
απφ ην άξζξν 11 παξ. 1 πεξ. γ΄ ηνπ λ. 3044/2002 (ΦΔΚ 197 Α΄), κε ηελ αξηζκ. Γ17α/01/8/Φ.Ν
433/17.1.2003 θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, Πεξηβάιινληνο,
Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ θαη Γηθαηνζχλεο (ΦΔΚ 36 Β΄) θαη ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’
αξηζκ. Γ17α/10/14/Φ.Ν 433/10.2.2003 απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο
θαη Γεκφζησλ Έξγσλ (ΦΔΚ 164 Β΄).

β. Οη δηαηάμεηο πεξί νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ ησλ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ κε
κνξθή Α.Δ. θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο ηπρφλ χπαξμεο αζπκβίβαζησλ ηδηνηήησλ απφ ην Δζληθφ
πκβνχιην Ραδηνηειεφξαζεο θιπ. [π.δ. 82/1996 θαη Ν.3310/05 (Φ.Δ.Κ. Α 30/14-2-05), φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κεηά ην Ν.3414/05 (Φ.Δ.Κ. Α΄279), ΚΤΑ αξηζκ.24014/25.11.05
(Φ.Δ.Κ. Β΄1637) θαη ππνπξγηθή απφθαζε αξηζκ.1108437/2565/ΓΟ/05 (Φ.Δ.Κ. Β΄1590)].
o
o
o
o

o
o
o
o
o

γ. Οη δηαηάμεηο Ν. 1642/86 γηα ην Φ.Π.Α. (Φ.Δ.Κ. Α’ 25/86) θαη
Σν άξζξν 27 ηνπ Ν. 2166/93 γηα θξάηεζε 6‰ ζην ΣΜΔΓΔ (Φ.Δ.Κ. Α’ 137/24-8-93)
Ν. 2362/95 - Γεκφζην Λνγηζηηθφ (Φ.Δ.Κ. 247 Α’/95)
Ν. 3310/05 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3414/05 ,
Σν άξζξν 8 ηνπ Ν. 2741/99 (πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο) (Φ.Δ.Κ. 199 Α’ /28-09-1999), φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κεηά ηνπο λ. 3060/02 (Φ.Δ.Κ. 242Α/11-10-2002), 3090/2002 (Φ.Δ.Κ.
329Α/24-12-2002), 3310/2005 (Φ.Δ.Κ. Α 30/14-2-05) θαη 3414/05 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 279)
δ. Σν Π.Γ. 609/85 (Φ.Δ.Κ. 223 Α’/85) - Καηαζθεπή Γεκνζίσλ Έξγσλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε
θαη ζπκπιεξψζεθε ηδίσο κε ηα:
Π.Γ. 286/94, (Φ.Δ.Κ. Α’ 148/94)
Π.Γ. 368/94 άξζξα 5,6,7,8,9 θαη 11 (Φ.Δ.Κ. Α’ 201/94)
Π.Γ. 210/97, (Φ.Δ.Κ. Α’ 166/97)
Π.Γ. 285/97, (Φ.Δ.Κ. Α’ 207/97)
Π.Γ. 218/99 (Φ.Δ.Κ. 187 Α’ /16-09-1999)
ε. Σν Π.Γ. 28/1-9-80 «Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ Ο.Σ.Α., φζνλ αθνξά ζηε ζχληαμε
ησλ κειεηψλ» φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 1418/84.
ζη. Σα Π.Γ. 171/87, 23/93 θαη 368/94
δ. Σν Π.Γ. 60/2007 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο
2004/18/ΔΚ «πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ,
πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη
ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ
2005»
ε. Δγθχθιηνο 11 κε αξ. πξση. Γ17α/08/78/ΦΝ433.β/16-5-2012 «Σξνπνπνηήζεηο λνκνζεηηθνχ
πιαηζίνπ εθηέιεζεο δεκνζίσλ έξγσλ»
ζ. 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.»
η. Δγθχθιηνο 21 κε αξ. πξση. ΓΙΠΑΓ/252/24-7-2012 «Γεκνζίεπζε Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο
γηα ηελ ελζσκάησζε ελαξκνληζκέλσλ Δπξσπατθψλ Πξνηχπσλ ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζίαο
(Κνηλνηηθή Οδεγία 89/106 θαη Π.Γ. 334/94 «Πξντφληα Γνκηθψλ Καηαζθεπψλ»)».
ηα. Η κε αξ. πξση. ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 (ΦΔΚ 2221/Β’/30-7-2012) Απφθαζε ηνπ
Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ κε
ζέκα: «Έγθξηζε ηεηξαθνζίσλ ζαξάληα (440) Διιεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΣΔΠ), κε
ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε φια ηα Γεκφζηα Έξγα»
Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο απνθάζεηο, θαζψο θαη ινηπέο δηαηάμεηο
πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο
εξγνιαβίαο θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Γηάηαγκα, Απφθαζε, εξκελεπηηθή εγθχθιηνο
θ.ι.π.) πνπ δηέπεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη
ξεηά παξαπάλσ.

Πξνδηαγξαθέο θαη Καλνληζκνί Έξγσλ
1. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ εγθξίλνληαη
πξνδηαγξαθέο θαη θαλνληζκνί πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ θαη ζηελ

πνηφηεηα, ζηνλ ηξφπν ζχλζεζεο θαη επεμεξγαζίαο, ζηε ρξήζε θαη ζηνλ έιεγρν ησλ πιηθψλ
θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ. Με ηελ απφθαζε απηή κπνξεί λα νξίδεηαη αλ νη ζεζπηδφκελεο
πξνδηαγξαθέο είλαη ππνρξεσηηθέο ζε θάζε πεξίπησζε ή ηζρχνπλ πξναηξεηηθά ή ηζρχνπλ σο
ειάρηζηα φξηα.
2. Γηα ηελ ηήξεζε θαη εθαξκνγή ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη θαλνληζκψλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ
ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ
επηηξέπεηαη λα δηελεξγνχλ ειέγρνπο ζηνλ ηφπν παξαγσγήο ησλ πιηθψλ ή θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ
θαη ζηα κέζα κεηαθνξάο ησλ πιηθψλ. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλεηαη παξάβαζε, ηα φξγαλα
απηά ζπληάζζνπλ ζρεηηθή έθζεζε θαη αλ δηαπηζησζεί αθαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ, πξνβαίλνπλ
ζηελ θαηάζρεζε απηψλ ζε νπνηνλδήπνηε θαη αλ αλήθνπλ. Γηα ηηο παξαβάζεηο ηνπ παξφληνο
άξζξνπ νη ηερληθνί ππάιιεινη ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ
ζεσξνχληαη αλαθξηηηθνί ππάιιεινη θαη ππάγνληαη σο πξνο ηα ζρεηηθά κε ηελ αξκνδηφηεηα απηή
θαζήθνληά ηνπο ζηνλ Δηζαγγειέα Πιεκκειεηνδηθψλ.
3. Η παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ησλ θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ πνπ
εθδίδνληαη κε εμνπζηνδφηεζή ηνπ δηψθεηαη θαη ηηκσξείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
458 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα. Δπηπιένλ, θαηά ησλ παξαβαηψλ επηβάιιεηαη κε απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ πξφζηηκν, ην νπνίν δελ κπνξεί λα
είλαη θαηψηεξν ησλ νθηαθνζίσλ νγδφληα (880) επξψ θαη αλψηεξν ησλ εβδνκήληα ηξηψλ ρηιηάδσλ
θαη πεληαθνζίσλ (73.500) επξψ ζπλνιηθά θαηά πεξίπησζε ειέγρνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα
παξάβαζε ή παξαβάζεηο θαλνληζκψλ ή ππνρξεσηηθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ
ηξφπν θαηαζθεπήο ησλ δεκφζησλ ή ηδησηηθψλ έξγσλ, ζχκθσλα θαη κε ηηο νηθείεο ζπκβάζεηο θαη
ηηο εγθεθξηκέλεο κειέηεο ή ζηελ πνηφηεηα, ζηνλ ηξφπν ζχλζεζεο θαη επεμεξγαζίαο, ζηε κεηαθνξά,
ζηε ρξήζε θαη ζηνλ έιεγρν ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ. ε πεξίπησζε πνπ ε παξάβαζε
επεξεάδεη ή κπνξεί, αηηηνινγεκέλα, λα επεξεάζεη νπζηαζηηθά ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο πνπ πξέπεη
λα πιεξνχλ ηα δνκηθά πιηθά θαη έξγα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 334/1994 (ΦΔΚ 176
Α΄), ηδηαίηεξα ηε κεραληθή αληνρή, ηελ επζηάζεηα, ηελ ππξαζθάιεηα, ηελ πγηεηλή, ηελ πγεία θαη ην
πεξηβάιινλ ή ηελ αζθάιεηα ρξήζεο, ην πξφζηηκν δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξν ησλ δεθαπέληε
ρηιηάδσλ (15.000) επξψ γηα θαζεκία απφ ηηο παξαβάζεηο απηέο, αλεξρφκελν ζπλνιηθά θαηά
πεξίπησζε ειέγρνπ κέρξη ην πξναλαθεξφκελν φξην. Σν χςνο ηνπ πξνζηίκνπ θιηκαθψλεηαη
αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ηεο δηαπηζηνχκελεο παξάβαζεο. Σα πνζά απηά ηνπ πξνζηίκνπ
απμάλνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ.
4. Δηδηθά θαζφζνλ αθνξά ζηνλ έιεγρν θαη ζηηο θπξψζεηο γηα ην ζθπξφδεκα, ζηελ πεξίπησζε πνπ
δηαπηζηψλνληαη παξαβάζεηο ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη
πέξαλ απφ απηέο πνπ επηζχξνπλ πξφζηηκν θαηά ην ηξίην εδάθην ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ,
επηβάιινληαη θαηά εχινγε θξίζε θαη πξφζηηκα γηα θαζεκία απφ ηηο παξαβάζεηο απηέο, πάληνηε κε
ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ηνπ ζπλνιηθνχ θαηά έιεγρν πξνζηίκνπ.
5. Η έθζεζε ειέγρνπ, κε κλεία θαη ησλ ηπρφλ απφςεσλ ηνπ ειεγρφκελνπ, ππνβάιιεηαη ζηνλ
Πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο γηα ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ππεξεζίαο ηνπ θνξέα ειέγρνπ. Ο
Πξντζηάκελνο ζεσξεί ηελ έθζεζε κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ θαη κέζα ζηελ
ίδηα πξνζεζκία ηελ θνηλνπνηεί ζηνλ ειεγρφκελν, ν νπνίνο κπνξεί κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία
δεθαπέληε (15) εξγάζηκσλ εκεξψλ λα θαηαζέζεη ζηελ ππεξεζία απηή ηπρφλ αληηξξήζεηο ηνπ επ’
απηψλ. Η έθζεζε, νη ηπρφλ αληηξξήζεηο, νη επ’ απηψλ παξαηεξήζεηο ηεο ππεξεζίαο θαη θάζε άιιν
ζρεηηθφ ζηνηρείν δηαβηβάδνληαη ακέζσο ζηελ αξκφδηα Γεληθή Γηεχζπλζε Πνηφηεηαο ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Γεκφζησλ Έξγσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ
Έξγσλ, ε νπνία εηζεγείηαη ζηνλ Τπνπξγφ.
6. Ο Τπνπξγφο απνθαίλεηαη γηα ηηο ηπρφλ ππνβιεζείζεο αληηξξήζεηο, ηελ επηβνιή θαη ην πνζφ ηνπ
πξνζηίκνπ. Η απφθαζε απηή απνηειεί ηίηιν βεβαίσζεο ζηελ αξκφδηα Γεκφζηα Οηθνλνκηθή
Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ.). Σν πξφζηηκν είλαη δεκφζην έζνδν θαη εηζπξάηηεηαη θαηά ηνλ Κψδηθα
Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ. Απφ ην έζνδν απηφ απνδίδεηαη ζηνλ Οξγαληζκφ Αληηζεηζκηθνχ
ρεδηαζκνχ θαη Πξνζηαζίαο (ΟΑΠ) πνζνζηφ πνπ θαζνξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ
Τπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ θαη Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ.

Με ηελ θνηλή απφθαζε απηή θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο απφδνζεο ησλ ζρεηηθψλ πνζψλ θαη θάζε άιιε
ιεπηνκέξεηα.
Οη απνθάζεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ εθφζνλ αθνξνχλ εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο θνηλνπνηνχληαη ζηε
Γηεχζπλζε Μεηξψσλ θαη Σερληθψλ Δπαγγεικάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο
θαη Γεκφζησλ Έξγσλ.
7. Η αλαθνπή θαηά ηεο πξάμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ αζθείηαη ελψπηνλ ηνπ ηξηκεινχο δηνηθεηηθνχ
εθεηείνπ, ην νπνίν δηθάδεη ζε πξψην θαη ηειεπηαίν βαζκφ.
8. Η δηαδηθαζία επηβνιήο ηεο δηνηθεηηθήο πνηλήο ηνπ πξνζηίκνπ είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ πνηληθή
επζχλε. Γηα ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε ν Πξντζηάκελνο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ θνξέα
ειέγρνπ δηαβηβάδεη ηελ έθζεζε ειέγρνπ, καδί κε ηηο ηπρφλ αληηξξήζεηο ηνπ ειεγρφκελνπ θαη ηηο
επ’ απηψλ παξαηεξήζεηο ηεο ππεξεζίαο ζηνλ αξκφδην Δηζαγγειέα, ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο αληηξξήζεσλ.
9. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ εθαξκφδνληαη γεληθά ζε φια ηα έξγα, δεκφζηα θαη ηδησηηθά.
Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ αθνινπζνχληαη θαηά ζεηξά ηζρχνο ε ΣΤ ηνπ έξγνπ, ε ΣΤ
πνπ εγθξίζεθε κε ηελ Γ17α/01/93/ΦΝ 437/1.10.2004 Απφθαζε ηνπ Τ.Πε.Υσ.Γ.Δ., νη νδεγίεο ησλ
ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ ΤΠ.Δ. θαη ΤΠΔΥΩΓΔ, θαη εθαξκφδνληαη νη αληίζηνηρεο πξνο ην είδνο
ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ πιηθνχ, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ ΤΠ.Δ. θαη ΤΠΔΥΩΓΔ, φπσο απηέο
αλαθέξνληαη ζηηο αλαιχζεηο ηηκψλ ή ηηκνιφγηα.
Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 45.000,00 Δςπώ.
Η εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη κε Γεκνπξαζία
Η ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ πξνέξρεηαη απφ ην πξφγξακκα "………………….."

Γρεβενά, 20-07-2018
Γρεβενά, 19-07-2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διεσθσντής Σ.Τ.
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Κρίκος Νικόλαος
Πολιτικός Μητανικός Σ.Ε.
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