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1. ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΔΡΓΟΤ 

Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο έξγνπ είλαη: 

α) ε θαηεδάθηζε επηθηλδχλσο εηνηκφξξνπσλ θηηζκάησλ, δειαδή θηίξηα ηα νπνία έρνπλ ειεγρζεί απφ 

ηελ επηηξνπή επηθηλδχλσο εηνηκφξξνπσλ νηθνδνκψλ Γπηηθήο Διιάδαο, ε νπνία επηηξνπή ζπλέηαμε 

πφξηζκα – έθζεζε θαη έθξηλε ηελ χπαξμε ζαθψλ θηλδχλσλ πνπ δηθαηνινγνχλ ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ 

νηθνδνκψλ σο επηθηλδχλσο εηνηκφξξνπσλ θαη έθξηλε επηβεβιεκέλε ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 7 ηνπ Π.Γ. 13/22-04-1929 πνπ αλαθέξεη φηη ε θαηεδάθηζε απηψλ, απνηειεί ηνλ κνλαδηθφ ηξφπν γηα 

λα απνζνβεζεί ν θίλδπλνο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πεξηνίθσλ θαη ησλ δηεξρνκέλσλ. Όια ηα παξαπάλσ κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη γηα θάζε θηίξην ζα ππάξρεη ζχκθσλε γλψκε απφ ηελ αξκφδηα αξραηνινγηθή ππεξεζία, γηα 

ην αλ ην θηίζκα εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 3028/2003 θαη ρξήδεη ηδηαίηεξνπ ρεηξηζκνχ.  

β) ε θαηεδάθηζε θηηζκάησλ ηδηνθηεζίαο Γήκνπ Παηξέσλ, ζηα νπνία έρεη εθδνζεί ε αληίζηνηρε 

νηθνδνκηθή άδεηα θαη θαηεδαθίδνληαη πξνθεηκέλνπ λα δηαλνηρζνχλ νδνί ή θνηλφρξεζηνη ρψξνη.  

γ) ε άξζε επηθηλδπλφηεηαο θηηξίσλ ηα νπνία έρνπλ θξηζεί απφ ηελ επηηξνπή επηθηλδχλσο 

εηνηκφξξνπσλ νηθνδνκψλ Γπηηθήο Διιάδαο σο επηθίλδπλα θηίζκαηα, απφ άπνςε ζηαηηθή θαη δνκηθή θαη 

πξέπεη λα αξζεί ε επηθηλδπλφηεηα απηψλ κε θαζαηξέζεηο ηνπηθά επηθίλδπλσλ ζηνηρείσλ, φπσο 

απνθνιιήζεηο επηρξηζκάησλ, καξκάξσλ, ζηεζαίσλ θ.ι.π.  

δ) Λήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο πξνο απνθπγή αηπρεκάησλ θαη δεκηψλ θαη γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ δηεξρνκέλσλ θαη πεξηνίθσλ, κέζσ ζήκαλζεο θαη πεξίθξαμεο ηνπ ρψξνπ, θαζψο  θαη κε ηελ 

ηνπνζέηεζε θαηάιιεισλ κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ (πιαίζηα ζηήξημεο θαη ελίζρπζεο, ιακαξίλεο, ζθάθεο 

θιπ), πνπ ζα ζπιιέγνπλ ελδερφκελεο πηψζεηο ζαζξψλ ηκεκάησλ ησλ θηηξίσλ. 

2.    ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Ζ Μειέηε αθνξά: 

α) ηελ θαηεδάθηζε επηθηλδχλσο εηνηκφξξνπσλ θηηζκάησλ, δειαδή θηίξηα ηα νπνία έρνπλ ειεγρζεί 
απφ ηελ επηηξνπή επηθηλδχλσο εηνηκφξξνπσλ νηθνδνκψλ Γπηηθήο Διιάδαο, ε νπνία επηηξνπή ζπλέηαμε 
πφξηζκα – έθζεζε θαη έθξηλε ηελ χπαξμε ζαθψλ θηλδχλσλ πνπ δηθαηνινγνχλ ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ 
νηθνδνκψλ σο επηθηλδχλσο εηνηκφξξνπσλ θαη έθξηλε επηβεβιεκέλε ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο παξ. 1 ηνπ 
άξζξνπ 7 ηνπ Π.Γ. 13/22-04-1929 πνπ αλαθέξεη φηη ε θαηεδάθηζε απηψλ, απνηειεί ηνλ κνλαδηθφ ηξφπν γηα 
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λα απνζνβεζεί ν θίλδπλνο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πεξηνίθσλ θαη ησλ δηεξρνκέλσλ. Όια ηα παξαπάλσ κε ηελ 
πξνυπφζεζε φηη γηα θάζε θηίξην ζα ππάξρεη ζχκθσλε γλψκε απφ ηελ αξκφδηα αξραηνινγηθή ππεξεζία, γηα 
ην αλ ην θηίζκα εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 3028/2003 θαη ρξήδεη ηδηαίηεξνπ ρεηξηζκνχ.  

β) ηελ θαηεδάθηζε θηηζκάησλ ηδηνθηεζίαο Γήκνπ Παηξέσλ, ζηα νπνία έρεη εθδνζεί ε αληίζηνηρε 
νηθνδνκηθή άδεηα θαη θαηεδαθίδνληαη πξνθεηκέλνπ λα δηαλνηρζνχλ νδνί ή θνηλφρξεζηνη ρψξνη.  

γ) ηελ άξζε επηθηλδπλφηεηαο θηηξίσλ ηα νπνία έρνπλ θξηζεί απφ ηελ ίδηα επηηξνπή σο επηθίλδπλα 
θηίζκαηα, απφ άπνςε ζηαηηθή θαη δνκηθή θαη πξέπεη λα αξζεί ε επηθηλδπλφηεηα απηψλ κε θαζαηξέζεηο 
ηνπηθά επηθίλδπλσλ ζηνηρείσλ, φπσο απνθνιιήζεηο επηρξηζκάησλ, καξκάξσλ, ζηεζαίσλ θ.ι.π. 

δ) Λήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο πξνο απνθπγή αηπρεκάησλ θαη δεκηψλ θαη γηα ηελ 
πξνζηαζία ησλ δηεξρνκέλσλ θαη πεξηνίθσλ, κέζσ ζήκαλζεο θαη πεξίθξαμεο ηνπ ρψξνπ, θαζψο  θαη κε ηελ 
ηνπνζέηεζε θαηάιιεισλ κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ (πιαίζηα ζηήξημεο θαη ελίζρπζεο, ιακαξίλεο, ζθάθεο θιπ) 
πνπ ζα ζπιιέγνπλ ελδερφκελεο πηψζεηο ζαζξψλ ηκεκάησλ ησλ θηηξίσλ. 

εκεηψλεηαη εδψ, φηη νη ηδηνθηήηεο ησλ παξαπάλσ θηηζκάησλ έρνπλ εηδνπνηεζεί γηα ην πφξηζκα ηεο 
επηηξνπήο θαη νη πεξηζζφηεξνη έρνπλ επηδείμεη αδηαθνξία ή νηθνλνκηθή αδπλακία, ζην λα εθηειέζνπλ ηηο 
εξγαζίεο θαηεδάθηζεο ή απνθαηάζηαζεο.  

Άιινη ηδηνθηήηεο δελ έρνπλ πξνβεί ζηελ ιήςε ησλ ππνδεηθλπνκέλσλ απφ ηελ έθζεζε κέηξσλ, ελψ ζε 
άιια θηίζκαηα δελ έρνπλ βξεζεί νη ηδηνθηήηεο.  

 
Δπηζεκαίλνπκε όηη: 

 Πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζηνχλ νη παξαπάλσ αλαγξαθφκελεο εξγαζίεο θαη πξηλ ηελ έλαξμε ηνπο, ν 
Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη λα εθδψζεη απφ ηηο Αξκφδηεο Αξρέο φιεο ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο 
πνπ απαηηνχληαη θαη πνπ ζα επηηξέπνπλ απηνχ ηνπ είδνπο ηηο εξγαζίεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη 
Πνιενδνκηθέο άδεηεο (εγθξίζεηο εθηέιεζεο εξγαζηψλ), γλσκνδνηήζεηο απφ αξραηνινγηθέο ππεξεζίεο 
(ππεξεζία Νεσηέξσλ κλεκείσλ θ.α.), άδεηεο απφ θνηλσθειείο επηρεηξήζεηο ΟΣΔ, ΓΔΖ, ΓΔΤΑΠ θ.α., 
γλσκνδνηήζεηο απφ Αξρηηεθηνληθφ πκβνχιην, άδεηεο θαηάιεςεο πεδνδξνκίσλ θαη νδνζηξσκάησλ, 
ελεκέξσζε πεξί θαηεδαθίζεσλ ζην αξκφδην αζηπλνκηθφ ηκήκα θαη φηη άιιν κπνξεί λα ρξεηαζηεί. 

 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε ζηαηηθψλ κειεηψλ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε 
ηθξησκάησλ θαη θεξφλησλ ζηνηρείσλ απφ ζηδεξνδνθνχο, νη νπνίεο κειέηεο ζα πξέπεη λα εγθξηζνχλ 
απφ ηελ Τπεξεζία. 

 Απφ ηνλ Αλάδνρν ηνπ έξγνπ πξέπεη λα δνζεί ζηελ Τπεξεζία αλαιπηηθή επηκέηξεζε θαη θνζηνιφγεζε 
ησλ εξγαζηψλ γηα θάζε θηίξην μερσξηζηά, φηαλ νινθιεξψλνληαη νη εξγαζίεο, πξνθεηκέλνπ λα 
ζπληαρζεί ζρεηηθή έθζεζε θαη θαηακεξηζκφο δαπάλεο εξγαζηψλ ζηνπο ηδηνθηήηεο. Δπίζεο ζα πξέπεη 
κέζσ θηεκαηνινγίνπ, λα ππνδεηρζνχλ νη ηδηνθηήηεο ή νη δηαρεηξηζηέο ησλ αθηλήησλ, κε ππνρξέσζε 
ηνπ εξγνιάβνπ γηα ηελ εχξεζε θαη ελεκέξσζε ηνπο, εηδηθά πξηλ ηελ θαηεδάθηζε ελφο θηηξίνπ. Δπίζεο 
ν εξγνιάβνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ηνπο επηβιέπνληεο θαη ηελ επηηξνπή εθηίκεζεο ηηκαιθψλ, 
γηα ηελ εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε πιηθψλ εληφο θαη εθηφο ηνπ θηηξίνπ. 

 Πξηλ ηελ θαηεδάθηζε ή ηελ άξζε επηθηλδπλφηεηαο ζε έλα θηίξην, ζα πξέπεη λα εηδνπνηνχληαη νη 
επηβιέπνληεο ην έξγν θαη ε επηηξνπή αθαλψλ εξγαζηψλ, έηζη ψζηε απφ θνηλνχ λα επηκεηξνχλ ηηο 
εξγαζίεο. 

 ηελ θαηεδάθηζε ελφο θηηξίνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθθηλήζεη ηελ δηαδηθαζία θαιέζκαηνο ησλ 
ειεγθηψλ δφκεζεο θαη λα δειψζεη ηελ επίβιεςε ησλ εξγαζηψλ ζηελ Πνιενδνκία (κέζσ ηεο 
εθδηδφκελεο αδείαο).  

 Ο Αλάδνρνο νθείιεη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο θαηεδάθηζεο ή ηεο άξζεο επηθηλδπλφηεηαο ζε έλα θηίξην, σο 
δηαρεηξηζηήο ΑΔΚΚ, λα ππνβάιιεη ζηνηρεία γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ (ΓΑ) πνπ ζα 
παξαρζνχλ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 7 «Τπνρξεψζεηο δηαρεηξηζηψλ ΑΔΚΚ» ηεο Τ.Α. 
36259/1757/Δ103/2010. Θα πξέπεη λα γίλεηαη ε αληίζηνηρε ελεκέξσζε ζηνλ θάθειν ηεο νηθνδνκηθήο 
άδεηαο θαη λα ππνγξαθζεί ε ζχκβαζε κε ηελ πηζηνπνηεκέλε εηαηξία. 

2.1  Υσξνζέηεζε ηνπ Έξγνπ 

Σα θηίξηα βξίζθνληαη ζε δηάθνξεο κεξηέο ηνπ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Πάηξαο θαη κε δηάθνξε αξίζκεζε. 
Σα θηίξηα πξνο εθηέιεζε εξγαζηώλ, ζα ηεζνύλ ππόςε κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κε ηνλ 
αλάδνρν ηνπ έξγνπ, δηόηη θαηά ηελ δηάξθεηα εθπόλεζεο απηήο ηεο κειέηεο θάπνηα από απηά είηε 
θαηεδαθίζηεθαλ είηε επηζθεπάζηεθαλ από ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο. Δπίζεο θαηά ηελ δηάξθεηα 
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ζίγνπξα ζα ππάξμνπλ λέα αηηήκαηα γηα θηίζκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ 
πξνβιήκαηα θαη πνπ ίζσο πάξνπλ πξνηεξαηόηεηα ιόγσ εθηάθησλ αλαγθώλ. 

 

α) Κηίξηα πξνο θαηεδάθηζε 

Οη επεκβάζεηο ζα γίλνπλ ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, ζηα θάησζη θηίξηα: 

69. ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΚΣΗΡΗΑ ΑΓΗΑ ΣΡΗΑΓΑ 81,83  
95.   ΝΗΚΖΣΑ 6 – ΚΑΣΔΓΑΦΗΖ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 
98.   ΘΟΤΚΗΓΗΓΟΤ ΚΑΗ ΑΝΓΡΗΚΟΠΟΤΛΟΤ (ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΚΣΗΡΗΟ) 
124. ΒΑΦΔΗΟΠΟΤΛΟΤ 20 (Α΄ΟΡΟΦΟ) 
130. ΑΡΜΑΣΟΛΧΝ, ΜΠΟΤΚΑΟΤΡΖ, ΑΖΜΑΚΖ ΦΧΣΖΛΑ 



131. ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ 78 ΚΑΗ ΑΓΑΜΟΠΟΤΛΟΤ - ΒΡΑΥΝΔΗΚΑ 

144. ΠΑΠΑΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟΤ 31 - ΒΡΑΥΝΑΗΗΚΑ 

150. ΦΡΟΤΡΗΟΤ 62 
153. ΑΠΟΘΖΚΖ ΚΑΗ ΤΠΟΣΔΓΟ ΑΠΟΘΖΚΖ ΣΔΛΧΝΔΗΟΤ ΟΛΠΑ 
155. ΦΑΡΡΧΝ 4 
156. ΝΟΡΜΑΝ 110 
171. ΔΓΛΤΚΑΓΟ 178 
179. ΔΓΛΤΚΑΓΟ 174 

 ΗΓΗΟΚΣΖΗΔ ΓΖΜΟΤ (Αξαρσβίηηθα θιπ), φγθνο θαζαίξεζεο: θαη’ εθηίκεζε 350,0 κ3 

 ΔΛΗΚΧΝΟ 33 (Ο.Σ. 717, 719) 

 ΠΔΛΟΠΟ 141 – ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ ΓΖΜΟΤ 
229. ΣΑΜΑΓΟΤ 107 
235. ΠΑΡΟΓΟ 57 ΠΑΤΛΟΤ ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟΤ 
237. ΜΑΣΡΟΕΟΤ 40 
 

β) Κηίξηα πξνο άξζε επηθηλδπλφηεηαο ή ιήςεο κέηξσλ πξνζηαζίαο 
ε θάπνηα απφ απηά ζα γίλνπλ κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο ζηήξημεο, φπσο θαίλεηαη ζην ζρέδην 

επέκβαζεο, ελψ ζηα ππφινηπα θαηαζθεπέο απιέο πεξίθξαμεο ή άιισλ κέηξσλ πξνζηαζίαο 

(ζπξκαηνπιέγκαηα θ.α.). 

 

Οη επεκβάζεηο κε κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο ζηήξημεο ή άιια κέηξα πξνζηαζίαο αλάινγα κε ηελ 

πεξίζηαζε, ζα γίλνπλ ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, ζηα θάησζη θηίξηα: 

 

26. ΑΓΗΟΤ ΒΛΑΗΟΤ 13 
31. ΓΟΤΝΑΡΖ 168 
33. ΝΑΤΜΑΥΗΑ ΔΛΛΖ 13 
39. ΡΖΓΑ ΦΔΡΑΗΟΤ 12 (κεηαιιηθή θαηαζθεπή) 
57. ΓΔΡΜΑΝΟΤ 159 (κεηαιιηθή θαηαζθεπή) 
66. ΠΑΣΡΔΧ 47 
72. ΑΓΗΑ ΑΝΑΣΑΗΑ 8 
81. ΑΓΗΟΤ ΑΝΓΡΔΟΤ 166 ΚΑΗ ΑΥΣΟΤΡΖ (κεηαιιηθή θαηαζθεπή) 
82. ΜΠΟΤΚΑΟΤΡΖ 27 ΚΑΗ ΝΔΟΦΤΣΟΤ 
83. ΜΑΡΗΣΖ 11

Α
 – ΡΟΗΣΗΚΑ 

84. ΜΤΡΗΝΖ 1 
102. ΠΡΔΒΔΓΟΤΡΟΤ 26 ΚΑΗ ΓΡΑΜΜΟΤ 21 (ΔΝΑΝΣΗ 16) 
116. ΓΔΡΜΑΝΟΤ 101 
125. ΚΑΟΤ 9 
129. ΑΛΤΛΗΟΤ 7-9 
131. ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ 78 ΚΑΗ ΑΓΑΜΟΠΟΤΛΟΤ – ΒΡΑΥΝΑΗΗΚΑ 
134. ΠΑΠΑΦΛΔΑ 46 
136. ΑΣΧΒΡΗΑΝΓΟΤ 42 (κεηαιιηθή θαηαζθεπή) 
137. ΣΡΗΧΝ ΝΑΤΑΡΥΧΝ 90 ΚΑΗ ΑΛ. ΤΦΖΛΑΝΣΟΤ 257 (κεηαιιηθή θαηαζθεπή) 
145. ΚΑΝΑΚΑΡΖ 129 
147. ΑΡΣΔΜΗΟΤ 16 
148. ΤΠΟΛΟΥΑΓΟΤ ΛΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ 1 
158. ΚΑΝΑΚΑΡΖ 100 ΚΑΗ ΑΓΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 
162. ΜΤΡΝΖ 82 (κεηαιιηθή θαηαζθεπή) 

164. ΑΝΓΡΔΟΤ ΡΖΓΟΠΟΤΛΟΤ 11 - ΠΛΑΣΔΗΑ ΜΑΡΟΤΓΑ 

165. ΣΟΗΥΔΗΟ – ΑΝΧ ΡΟΓΗΝΖ 
169. ΚΟΡΗΝΘΟΤ 218 (κεηαιιηθή θαηαζθεπή) 
175. ΑΝΘΔΗΑ 26 ΚΑΗ ΑΚΣΖ ΓΤΜΑΗΧΝ 
182. ΛΟΝΣΟΤ 140 (κεηαιιηθή θαηαζθεπή) 
183. ΛΟΝΣΟΤ 142 ΚΑΗ ΑΖΜΑΚΖ ΦΧΣΖΛΑ (κεηαιιηθή θαηαζθεπή) 
184. ΚΑΝΑΚΑΡΖ 79 (κεηαιιηθή θαηαζθεπή) 
186. ΦΗΛΔΛΛΖΝΧΝ 6-8 
187. ΠΟΝΣΟΤ & ΠΡΗΓΚΗΠΟΝΝΖΧΝ 
188. ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΡΟΤΦΟΤ 30 (κεηαιιηθή θαηαζθεπή) 
195. ΓΟΤΝΑΡΖ 22 
199. ΣΡΗΧΝ ΝΑΤΑΡΥΧΝ ΚΑΗ ΑΓΗΟΤ ΑΝΓΡΔΟΤ 
205. ΛΑΚΧΝΗΑ 8 
206. ΜΠΟΤΚΑΟΤΡΖ 25 
207. ΜΔΡΚΟΤΡΖ ΔΝΑΝΣΗ ΑΡ. 68 



208. ΓΟΡΣΤΝΗΑ 6 
209. ΗΧΝΗΑ, ΔΦΔΟΤ, ΓΑΜΧΝΟ ΚΑΗ ΝΗΚΑΗΑ 
210. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 67 ΚΑΗ ΦΡΑΣΣΖ (κεηαιιηθή θαηαζθεπή) 
211. 25εο ΜΑΡΣΗΟΤ 34 – ΜΗΝΣΗΛΟΓΛΗ 
212. 25εο ΜΑΡΣΗΟΤ 38 
213. ΧΗΠΑΣΡΟΤ ΜΔΣΑΞΤ ΜΑΗΕΧΝΟ ΚΑΗ ΚΟΡΗΝΘΟΤ 
214. ΘΔΜΗΣΟΚΛΔΟΤ 10 (κεηαιιηθή θαηαζθεπή) 
215. ΣΡΑΣΟΚΛΔΟΤ 1 ΚΑΗ ΜΟΤΡΟΤΕΖ 12 (κεηαιιηθή θαηαζθεπή) 
216. ΗΣΡΟΤ 9 ΚΑΗ ΖΛΤΒΡΗΑ 7 
217. 25εο ΜΑΡΣΗΟΤ 60 
219. ΚΟΛΥΗΓΟ 58 ΦΑΡΟΦΑΗ 
220. ΔΓΛΤΚΑΓΟ 40 ΚΑΗ ΛΟΥΑΓΟΤ ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟΤ 
225. ΒΟΣΖ 19 
226. ΕΑΗΜΖ 69Β (κεηαιιηθή θαηαζθεπή) 
227. ΜΑΗΕΧΝΟ 144 ΚΑΗ ΣΑΜΑΓΟΤ 
231. ΒΤΡΧΝΟ 75 ΠΛΖΗΟΝ ΒΟΡΔΗΟΤ ΖΠΔΗΡΟΤ 
233. ΕΧΟΓΟΥΟΤ ΠΖΓΖ 40 
236. ΝΑΤΑΡΗΝΟΤ 7 ΚΑΗ ΓΖΜ. ΤΦΖΛΑΝΣΟΤ 
238. ΝΑΤΑΡΗΝΟΤ ΚΑΗ ΒΟΡΔΗΟΤ ΖΠΔΗΡΟΤ 
 
 
γ) Δηδηθέο εξγαζίεο θαηεδάθηζεο (θαη’ απνθνπή νηθνδνκηθέο εξγαζίεο) 

Δθηεινχληαη ζηα θηίξηα ΟΛΠΑ, ιφγσ εηδηθψλ ζπλζεθψλ θαη δπζθνιίαο θαηεδάθηζήο ηνπο. Ζ ηηκή 

θαηεδάθηζήο ηνπο δίλεηαη θαη’ απνθνπή σο εμήο: 

153. ΑΠΟΘΖΚΖ ΚΑΗ ΤΠΟΣΔΓΟ ΑΠΟΘΖΚΖ ΣΔΛΧΝΔΗΟΤ ΟΛΠΑ 

Απνζήθε: Όγθνο 18.700,0 κ3, θφζηνο 65.000,0 € 

ηέγαζηξν: 13.100,0 κ3, θφζηνο 17.000,0 € 

 

2.2 Πξνδηαγξαθέο 
Γηα φιεο ηηο εξγαζίεο θαηεδάθηζεο ζα ιεθζνχλ ππφςε νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 13/22-4-29 θαη νη 

ζπζηάζεηο ηεο Τ.Α. αξ. 31245/22-05-93 (ΦΔΚ 451/Β) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ΔΣΔΠ. Δπίζεο φιεο νη εξγαζίεο 
ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξνχζα Σερληθή Πεξηγξαθή, ην 
Σηκνιφγην Μειέηεο, ηελ Δηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ (Δ..Τ.), ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Σ..Τ.), 
θαζψο θαη ηνλ Φάθειν θαη ην ρέδην αζθαιείαο θαη Τγείαο ηνπ έξγνπ (Φ.Α.Τ. - .Α.Τ), θαζψο θαη κε ηηο 
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί εθηειέζεσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο θαη ηηο επί ηφπνπ ππνδείμεηο ηνπ επηβιέπνληνο Μεραληθνχ. 

Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηελ δηαρείξηζε ηεο πεξίζζεηαο ησλ πξντφλησλ θαηεδάθηζεο, ε 
νπνία ζε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε νξζφ πεξηβαιινληηθφ ηξφπν θαη κε ζχκβαζε ηνπ 
αλαδφρνπ κε πηζηνπνηεκέλε εηαηξία δηαρείξηζεο αληίζηνηρσλ πιηθψλ, ζχκθσλα κε ηελ Τ.Α. 
36259/1757/Δ103/2010. 

3. ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ ΜΔΣΡΩΝ ΠΡΟ ΑΠΟΦΤΓΗ ΤΓΚΡΟΤΗ ΤΜΦΔΡΟΝΣΩΝ 
Καηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζα ιεθζνχλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ απνθπγή 

ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξφιεςε, ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ 
επαλφξζσζε ηπρφλ ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ. 

Ζ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ, έγηλε απφ ηελ Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνχ 
Έξγνπ – Ζ/Μ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. Πξνο ηνχην, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, ζα δηαζθαιηζηεί φηη δελ 
ζπληξέρνπλ ζπλζήθεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ησλ ζηειερψλ ηεο Γ/ζαο Τπεξεζίαο, ησλ κειψλ 
ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ θαη ησλ απνθαηλφκελσλ νξγάλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, κε ππνςήθηνπο 
πξνζθέξνληεο ή ππεξγνιάβνπο απηψλ, αλαθνξηθά κε επαγγεικαηηθά, πξνζσπηθά, νηθνγελεηαθά, 
νηθνλνκηθά ή άιια θνηλά ζπκθέξνληα.  

ηελ πεξίπησζε πνπ εληνπηζηνχλ πεξηπηψζεηο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, ζα ιεθζνχλ θαηάιιεια 
κέηξα γηα ηελ επαλφξζσζε ηνπ δεηήκαηνο, φπσο παξαίηεζε κειψλ, απνρή ή απνθιεηζκφο απφ ηελ 
δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία.  

 
4. ΓΙΑΘΔΙΜΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

Γηαηίζεληαη απφ ηελ Γηεχζπλζε Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ – Ζ/Μ γηα ηα πξναλαθεξφκελα θηίξηα, φιεο νη 
εθζέζεηο θαη νη γλσκνδνηήζεηο – απηνςίεο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο (Σκήκα αδεηψλ θαη δφκεζεο, 
επηηξνπή επηθηλδχλσλ, Αζηπλνκηθέο Αξρέο θιπ).  

Δπίζεο δηαηίζεληαη απνηππψζεηο θηηξίσλ θαη ζρέδηα ηνπνζέηεζεο  κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ ζηηο 
πξνζφςεηο ησλ θηηξίσλ. 



5. ΣΟΠΙΚΔ ΤΝΘΗΚΔ – ΙΓΙΑΙΣΔΡΟΣΗΣΔ ΔΡΓΟΤ 

Οη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ έξγνπ ζπλίζηαληαη ζηελ αλαδήηεζε ησλ ηδηνθηεηψλ θαη ζηελ ελεκέξσζή ηνπο γηα 

ηελ θαηεδάθηζε ή ηελ άξζε επηθηλδπλφηεηαο ησλ ηδηνθηεζηψλ ηνπο, ζηελ ελεκέξσζε ησλ Αζηπλνκηθψλ 

Αξρψλ πξηλ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη  ζηελ εηδηθή κεζνδνινγία πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζεί 

γηα ηελ ζηήξημε ησλ ηδηνθηεζηψλ κέζσ ησλ κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ. 

 

6. ΓΙΑΘΔΙΜΔ ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΜΔΛΔΣΔ – ΔΡΓΑ 

Καηά ην πξφζθαην παξειζφλ, έρνπλ εθηειεζηεί άιια δχν έξγα κε ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά απφ ηελ 

Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ – Ζ/Μ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. Όια ηα ζηνηρεία θαη νη πιεξνθνξίεο βξίζθνληαη 

ζηα γξαθεία ηεο Γ/λζεο. 

 

7. ΠΟΟΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ 

Σα πνζνηηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνκέηξεζε θαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ 

 

8. ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΙΝΓΤΝΩΝ 

Σα ζηνηρεία θαηαγξαθήο θηλδχλσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ, αλαθέξνληαη ζηνπο θάθεινπο αζθαιείαο θαη 

πγείαο ηνπ έξγνπ. 

 

9. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΔΡΓΟΤ 

Ζ κειέηε έρεη εληαρζεί ζην Σερληθφ Πξφγξακκα θαη ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζηνλ 

ΚΑ 30-7422.00002 θαη ην έξγν ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ Ίδηνπο Πφξνπο ηνπ Γήκνπ.  

Ζ θαηαλνκή ησλ πνζψλ ζα έρεη σο εμήο: 

2021:   200.000,0 € 

2022:   912.280,0 € 

 

10. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΓΟΤ 

Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία γηα ηελ πεξαίσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε δέθα νθηψ (18) 

κήλεο. Ζ πξνζεζκία απηή έρεη σο ρξφλν εθθίλεζεο ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο ε νπνία 

εκεξνκελία επέρεη ζέζε πξσηνθφιινπ εγθαηάζηαζεο θαη εληνιή έλαξμεο ηεο εξγνιαβίαο. 

 Αλαιπηηθφηεξα ζηνηρεία αλαγξάθνληαη ζηελ Δ..Τ. ηεο κειέηεο. 

 

11. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΝΑΘΔΗ 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κέζσ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(Δ..Ζ.Γ.Ζ..), κε αλνηρηή δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ην άξζξν 27 ηνπ Νφκνπ 4412/2016. Ζ νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζα ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 95 

παξ.2(α) ηνπ Νφκνπ 4412/2016. Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή). 

 

 

 

 

 

Ο πληάμαο              Ο Σκεκαηάξρεο                       Ζ  Γηεπζχληξηα 
                                        Κηηξηαθψλ Έξγσλ             Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ - Ζ/Μ 
 
 

Γεκήηξηνο Οηθνλφκνπ                          Νηθνιάνπ Γεκήηξεο                               Διέλε Αιεμνπνχινπ 
Πνιηηηθφο Μεραληθφο                         Πνιηηηθφο Μεραληθφο                               Αγξ. Σνπ. Μεραληθφο κε β. Α΄ 
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