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1. ΓΔΝΙΚΑ 
1.1 Ανηικείμενο ηης μελέηης 

 Η Παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ αζθαιηφζηξσζε ηνπ πθηζηάκελνπ αγξνηηθνχ  
δξφκνπ απφ δηαζηαχξσζε δξφκνπ ζηελ θνχκηζα πξνο ηεξά Μνλή Παλαγίαο 
Σνπξληθίνπ. Ο παξαπάλσ δξφκνο βξίζθεηαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ 
Γήκνπ Γεζθάηεο Γξεβελψλ.  
Ο δξφκνη απηφο  είλαη ζήκεξα δηαλνηγκέλνο, ραιηθνζηξσκέλνο    θαη 
θπθινθνξείηαη  απφ νπνηνλδήπνηε ηχπν νρήκαηνο  φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. 
Γεσηερληθά δελ παξνπζηάδνληαη θαηνιηζζήζεηο ή άιια γεσινγηθά θαηλφκελα πνπ 
ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηνλ δξφκν.  Η κειέηε πεξηιακβάλεη ηελ αζθαιηφζηξσζε ηνπ 
αλσηέξσ δξφκνπ.  
Η κειέηε εθπνλήζεθε ζηάδην Οξηζηηθήο Μειέηεο ζχκθσλα κε ην Πξνεδξηθφ 
Γηάηαγκα 696/74. 

 
2. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΔΡΙΟΥΗ 

2.1 ηοιτεία ηων περιοτών 
3.1 Η πεξηνρή εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ  πεξηνρή θνχκηζαο ζηε ζέζε 

Παιηνπαλαγηά αλήθεη ζην Ννκφ Γξεβελψλ ν νπνίνο βξίζθεηαη ζηελ πεξηθέξεηα 
Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Η ηνπνγξαθηθή δηακφξθσζε ηεο πεξηνρήο ραξαθηεξίδεηαη 
απφ κηθξέο έσο θαη  κέηξηεο θιίζεηο θαη ε πεξηνρή απφ ηηο νπνίεο δηέξρεηαη 
θαιχπηεηαη σο επί ην πιείζηνλ απφ  ρέξζεο εθηάζεηο. 
 

3. ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΩΝ ΓΡΟΜΩΝ 
Ο δξφκνο πθίζηαηαη  απφ ρξφληα σο έρεη, έρεη κεηαβιεηφ πιάηνο νδνζηξψκαηνο 
απφ 8,00 έσο 8,50 κέηξα πεξίπνπ.  
ηνλ πθηζηάκελν αγξνηηθφ  δξφκν απφ δηαζηαχξσζε δξφκνπ ζηελ θνχκηζα 
πξνο ηεξά Μνλή Παλαγίαο Σνπξληθίνπ ρξεηάδεηαη λα γίλεη θαη έλα ηερληθφ νκβξίσλ.  
 

4. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
Ο δξφκνο απφ δηαζηαχξσζε δξφκνπ ζηελ θνχκηζα πξνο Παιηνπαλαγηά  
ρξεζηκνπνηείηαη σο  δξφκνο πξφζβαζεο πξνο ηεξά Μνλή Παλαγίαο Σνπξληθίνπ.  
Η αζθαιηφζηξσζε ηνπ  αλσηέξσ δξφκνπ  ζα εμππεξεηήζεη ηνπο θαηνίθνπο ηνπ 
Γήκνπ Γεζθάηεο, ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο θαη γεληθά φισλ ησλ 
πνιηηψλ ζξεζθεπηηθνχ ηνπξηζκνχ, γηα εχθνιε θαη γξήγνξε κεηαθίλεζε πξνο ηεξά 
Μνλή Παλαγίαο Σνπξληθίνπ 
 



 
 

Αζθαληόζηρωζη δρόμοσ από διαζηαύρωζη προς ιερά Μονή Παναγίας 
Σοσρνικίοσ  
    

5.   ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΜΔΛΔΣΗ 
Σν θπζηθφ αληηθείκελν ηεο κειέηεο είλαη ε αζθαιηφζηξσζε ηνπ δξφκνπ  πξνο ηεξά 
Μνλή Παλαγίαο Σνπξληθίνπ. Πεξηιακβάλεη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ππφβαζεο θαη 
βάζεο  νδνζηξσζίαο πάρνπο 10 εθαηνζηψλ έθαζηε, ηελ θαηαζθεπή εξεηζκάησλ, 
ηνλ θαζαξηζκφ θαη κφξθσζε ηξηγσληθήο ηάθξνπ αξηζηεξά θαη δεμηά ηνπ δξφκνπ,η 
ηελ θαηαζθεπή ηερληθνχ νκβξίνπ θαη ηελ αζθαιηφζηξσζε ηνπ αλσηέξσ δξφκνπ.  
 

6.  ΤΝΣΑΞΗ ΜΔΛΔΣΗ 
6.1 Γενικά 

Γηα ηε ζχληαμε ηεο κειέηεο νδνπνηίαο - αζθαιηφζηξσζε ηνπ αλσηέξσ δξφκνπ- 
ρσξίο παξεκβάζεηο (θαηαζθεπή επηρψκαηνο πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηεο ζθάθεο) 
ζπληάρζεθε ηνπνγξαθηθή απνηχπσζε ηνπ ππάξρνληνο δξφκνπ, (νξηδνληηνγξαθία 
- κεθνηνκή - Γηαηνκέο) 
  
Σοπογραθική Αποηύπωζη 
Η πεξηνρή βξίζθεηαη ζην θχιιν ράξηε 1:50.000 ΓΔΚΑΣΗ ηεο Γ.Τ..   
 

1. ΜΔΛΔΣΗ ΟΓΟΠΟΙΙΑ – ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 
Ο άμνλαο ηνπ δξφκνπ αθνινπζεί ηνλ πθηζηάκελν δξφκν.  Αθνινπζείηαη ε 
ππάξρνπζα ράξαμε ηνπ πθηζηάκελνπ δξφκνπ ρσξίο εθζθαθέο. 



ηα ζεκεία πνπ απαηηείηαη  ζα  θαηαζθεπαζζεί ηερληθφ νκβξίσλ. 
 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
χκθσλα κε ην ζπλεκκέλν πίλαθα πξνυπνινγηζκνχ, ε δαπάλε εθηέιεζεο ηνπ 
έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 53.766,75 €. 
         

7.2.1. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΩΝ ΟΓΟΠΟΙΙΑ 
χκθσλα κε ηε κειέηε πξνβιέπεηαη  ε θαηαζθεπή ππφβαζεο θαη βάζεο  

νδνζηξσζίαο πάρνπο 10 εθαηνζηψλ έθαζηε, ηελ θαηαζθεπή εξεηζκάησλ, ηνλ 
θαζαξηζκφ θαη κφξθσζε ηξηγσληθήο ηάθξνπ αξηζηεξά θαη δεμηά ηνπ δξφκνπ, ηελ 
θαηαζθεπή ηερληθνχ νκβξίνπ θαη ηελ αζθαιηφζηξσζε ηνπ αλσηέξσ δξφκνπ   

 
7.2.2. ΓΑΝΔΙΟΘΑΛΑΜΟΙ 

Γεληθφηεξα δελ απαηηείηαη ζεκαληηθφο φγθνο  πιηθψλ, νη νπνίεο ζα κεηαθεξζνχλ 
απφ ηνλ ιαηνκηθφ ρψξν απφ απφζηαζε ελφο ρηιηνκέηξνπ . 

 
7.2.3  ΤΦΙΣΑΜΔΝΑ ΓΙΚΣΤΑ  - Ο.Κ.Ω. 

               ηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ δελ πθίζηαηαη ελαέξηα δίθηπα νξγαληζκψλ (ΓΔΗ, ΟΣΔ 
θιπ) 

 
1. ΝΟΜΟΘΔΙΑ 

 
Όιεο νη εξγαζίεο ζα γίλνπλ έληερλα ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζε αληίζηνηρα 

άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο, πνπ είλαη εγθξηκέλα κε ηελ αλαπξνζαξκνγή θαη 
ζπκπιήξσζε Δληαίσλ Σηκνινγίσλ Έξγσλ, Δγθχθιηνο 7, θαη ηηο δηνξζσηηθέο 
επεκβάζεηο ζηελ απφθαζε ¨Αλαπξνζαξκνγήο θαη ζπκπιήξσζεο Δληαίσλ 
Σηκνινγίσλ Έξγσλ, Αξ. πξση. Γ11γ/ν/3/20/20-3-2016, ηηο ηζρχνπζεο πξφηππεο 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηην ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (Σ..Τ) για 
έργα οδοποιίας 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 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 

          
“ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΡΓΩΝ” 
 

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)]. 
 
γ. Οη δηαηάμεηο Ν. 1642/86 γηα ην Φ.Π.Α. (Φ.Δ.Κ. Α’ 25/86) θαη 
o Σν άξζξν 27 ηνπ Ν. 2166/93 γηα θξάηεζε 6‰ ζην ΣΜΔΓΔ (Φ.Δ.Κ. Α’ 

137/24-8-93) 
o Ν. 2362/95 - Γεκφζην Λνγηζηηθφ (Φ.Δ.Κ. 247 Α’/95) 
o Ν. 3310/05 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3414/05 , 
o 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: 
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) 

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. 
Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: 



 
Η εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη κε Γεκνπξαζία 

 
        Η  ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ   πξνέξρεηαη απφ ΓΔΗ  κε ππάξρνπζα πίζησζε 

53.766,75 Δσρώ και η  τρημαηοδόηηζη θα γίνει ζηα πλαίζια ηοσ εγκεκριμένοσ από 
ηην Δπιτείρηζη ποζού ηοσ 1.900.000,00 Δσρώ ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ, ΠΙΝΑΚΑ 
ΔΡΓΩΝ . 

           
ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ      21/08/2018                                             ΓΔΚΑΣΗ 20-08-2018           

           Ο Γηεπζπληήο ηεο Σ.Τ.                             Ο πληάμαο 
 
           

Καξέηζνο Αλαζηάζηνο   Κξίθνο Νηθφιανο 
       Μεραλνιφγνο Μεραληθφο Π.Δ.                                  Πνι.  Μεραληθφο  Σ.Δ. 
                                                                                                  Γήκνπ Γεζθάηεο 


