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Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η    Δ Κ Θ Δ  Η 

 

Η παξνχζα κειέηε ηνπ έξγνπ «Καηεδάθηζε επηθηλδχλσο εηνηκφξξνπσλ θηηζκάησλ Γ. Πελεηνχ» 

ζπληάρζεθε γηα λα αληηκεησπηζηεί ε αλάγθε θαηεδάθηζεο ησλ επηθηλδχλσο εηνηκφξξνπσλ νηθνδνκψλ 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.13/22-4-1929 (ΦΔΚ 153Α/1929) θαη ηεο εγθπθιίνπ 23/2001 ηνπ 

ΤΠΔΥΩΓΔ. 

πγθεθξηκέλα ζην άξζξν 4 παξ.4 ηνπ παξαπάλσ Π.Γ/ηνο αλαθέξεηαη: «Με 

πξαγκαηνπνηνχληνο ηνπ ηδηνθηήηνπ εκπξνζέζκσο ηελ εθαξκνγή ησλ ελ ηε εθζέζεη 

ππνδεηθλπνκέλσλ κέηξσλ, ηφηε ε αζηπλνκηθή αξρή, θαζ' ππφδεημηλ ηεο θαηά ηα αλσηέξσ 

παξ. 1 ηερληθήο ππεξεζίαο, πξνβαίλεη εηο άξζηλ ηνπ θηλδχλνπ, εθαξκφδνπζα ηα επφκελα 

κέηξα: 

α)……… 

β) Σελ αλαγθαζηηθήλ εθθέλσζηλ θαη θαηεδάθηζηλ ησλ επηθίλδπλσλ κεξψλ ηεο θαηαζθεπήο, εθφζνλ 

πξφθεηηαη πεξί θηλδχλνπ πξνβιεπνκέλνπ ππφ ηεο παξ. 2 ηνπ Αξζξ-1 ( επηθίλδπλνο απφ απφςεσο 

ζηαηηθήο θαη δνκηθήο), ή θαη ησλ ινηπψλ παξαγξάθσλ ηνπ απηνχ άξζξνπ, εάλ ε θαηά ηα αλσηέξσ 

αρξεζία δελ θξίλεηαη επαξθήο πξνο απνζφβεζηλ ηνπ θηλδχλνπ»…… 

 

χκθσλα κε ηελ εγθχθιην 23/2001 (απνγ. 48320/216γ/εγθ. 23/23-5-01) ζηελ παξ. 2.2 αλαθέξεηαη «Η 

ππνρξεσηηθή άξζε ηνπ θηλδχλνπ θαη ηδίσο νη θαηεδαθίζεηο επηθηλδχλσλ ή επηθηλδχλσο εηνηκφξξνπσλ 

θαηαζθεπψλ γίλνληαη κε ηηο ππνδείμεηο ηεο αξκφδηαο πνιενδνκηθήο ππεξεζίαο, απφ νπνηαδήπνηε 

ππεξεζία ηεο λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο ή ησλ ΟΣΑ πνπ δηαζέηεη ηα θαηάιιεια κεραλήκαηα ή ηε 

δπλαηφηεηα αλάζεζεο εξγνιαβίαο γηα ηελ θαηεδάθηζε, ηελ εθθέλσζε απφ ηηο νηθνζθεπέο θαη ηελ 

πξνζσξηλή θχιαμε ηνπο. ε πεξίπησζε εκπινθήο αξκνδηνηήησλ, ηνπ ζέκαηνο επηιακβάλεηαη ν νηθείνο 

Ννκάξρεο». 

 

 

 

 

 

 

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΟΤ : 

 

ΚΑΣΔΓΑΦΙΗ 
ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΩΝ 

ΔΣΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ 
ΚΣΙΜΑΣΩΝ 
Γ.ΠΗΝΔΙΟΤ 

 

ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 12974/ 27-11-2020 

         ΑΡ.ΜΔΛ.: 57/20 

CPV    : 45111100-9 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 12.000,00 € με 
Φ.Π.Α. 24% 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΗΛΔΙΑ 
ΓΗΜΟ ΠΗΝΔΙΟΤ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ 
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Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηεδάθηζεο ζα εθαξκνζηνχλ:  

- νη νδεγίεο ηεο ππ' αξηζκ. 31245/93 (ΦΔΚ 451Β') Απφθαζε ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ "πζηάζεηο γηα θαηεδαθίζεηο 

θηηξίσλ", 

- ην ΠΓ 305/1996 "ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα 

πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 92/57ΔΟΚ/ (θεθ 212Α/29.08.96) 

Καζ' φιε ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ απηέο ζα επηβιέπνληαη απφ κεραληθφ θαηάιιειεο εκπεηξίαο, κε 

ζπλερή παξνπζία ζην εξγνηάμην, ν νπνίνο παξάιιεια ζα έρεη θαη ηνλ ζπληνληζκνχ ησλ ζπλεξγείσλ. 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΟΤ 

Η παξνχζα κειέηε αθνξά ζηελ:  

1) Καηεδάθηζε δησξφθνπ θηίζκαηνο, ζηελ Γ.Κ. Γαζηνχλεο, επί ηεο νδνχ Γ. ηζίλε, γηα ην νπνίν έρεη 

ζπληαρζεί ην ππ' αξηζκ. ΟΙΚ11353/ΔΔ 539/10-10-2008 Πξσηφθνιιν Απηνςίαο Δπηθίλδπλα Δηνηκφξξνπνπ 

Κηίζκαηνο ηεο ΤΑ  θαη ηελ ππ΄ αξηζκ. 24039/5-7-13 Δθζεζε Δπηθηλδχλνπ ηεο Τπεξεζίαο Γνκεζεο ηνπ Γ. 

Ήιηδαο.  

Πξφθεηηαη γηα δηψξνθε θεξακνζθεπήο εγθαηαιειεηκκέλε νηθνδνκή επηθάλεηαο 93,00 m
2
 αλά φξνθν. Ο 

ζπλνιηθφο φγθνο θαηεδαθίζεσλ είλαη πεξίπνπ 610,00 m
3
.  

Σν ελ ιφγσ θηίζκα εθάπηεηαη πιελ ηεο πξνζφςεσο ηνπ άιια θηίζκαηα.  

2) Καηεδάθηζε ηζνγείνπ θηίζκαηνο ζηελ Σ. Κ. Καβαζίισλ γηα ην νπνίν έρεη ζπληαρζεί ε ππ΄ αξηζκ. 

ΟΙΚ 5319ΔΔ 117/24-06-2008 Πξσηφθνιιν Απηνςίαο Δπηθίλδπλα Δηνηκφξξνπνπ Κηίζκαηνο ηεο ΤΑ. 

Πξφθεηηαη γηα ηζφγεην απφ θέξνπζα ηνηρνπνηία κε επηθάιπςε θεξακνζθεπήο θηίζκα επηθάλεηαο 45,00 m
2
 

θαη 15,00 m
2
 πξφζζεην παξάπεγκα πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί κεηαγελέζηεξα. Ο ζπλνιηθφο φγθνο 

θαηεδαθίζεσλ είλαη πεξίπνπ 180,00 m
3
 πεξίπνπ. 

Σν ελ ιφγσ θηίζκα ζηελ κηα εθ ησλ ηξηψλ πιεπξψλ ηνπ εθάπηεηαη κε άιιε νηθνδνκή. 

Οη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ ζπλνςίδνληαη: 

α) Προεργασίες 

Θα εθηειεζηνχλ νη παξαθάησ πξνεξγαζίεο , κε ηελ ζεηξά πνπ αλαθέξνληαη, είηε κε ηελ ζεηξά φπσο απηή 

δηακνξθσζεί θαηά ηελ εμέιημε θαη πνξεία ησλ εξγαζηψλ ζε ζπλελλφεζε αλαδφρνπ θαη Γ/ζαο Τπεξεζίαο: 

 Σελ απνβνιή/ απνκάθξπλζε ησλ δηακελφλησλ ζηα αθίλεηα κε ζθνπφ ηελ εθθέλσζε ηνπο ζηελ 

πεξίπησζε πνπ θαηνηθνχληαη.  

 Απνζχλδεζε ησλ πθηζηάκελσλ δηθηχσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θηίζκα (χδξεπζε, απνρέηεπζε, 

παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, θιπ.) 

 Δμαζθάιηζε παξνρήο λεξνχ. 

 Δληνπηζκφο θαη ζήκαλζε ηπρφλ ππνγείσλ νδεχζεσλ δηθηχσλ ή δεμακελψλ ή βφζξσλ γηα ηελ 

απνμήισζε ή ηελ πξνζηαζία ηνπο πξνο απνθπγή αηπρεκάησλ. 

 Πξνζεθηηθή επηζθφπεζε απφ ηνλ αλάδνρν θαη εληνπηζκφ ηπρφλ πξνβιεκάησλ ζηαηηθήο 

επάξθεηαο ησλ θνξέσλ, ηα νπνία πηζαλψο ζα νδεγήζνπλ ζε αλεμέιεγθηεο θαηαξξεχζεηο. 

 Πξνζδηνξηζκφο , νξηνζέηεζε θαη ζήκαλζε ησλ δηαδξφκσλ θαη ησλ ρψξσλ εγθαηάζηαζεο θαη 

θίλεζεο ησλ κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ. 

 Απνκάθξπλζε- απνθνκηδή γηα απφξξηςε ή αλαθχθισζε ησλ εγθαηαιειεηκκέλσλ ζηνηρείσλ 

εμνπιηζκνχ θαη ινηπφλ πιηθψλ, πνπ βξίζθνληαη ηφζν κέζα ζηα θηίξηα φζν θαη ζηνλ αθάιππην 

ρψξν. 

 Πξνζεθηηθή θαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία απνκάθξπλζε πιηθψλ, γηα ηα νπνία 

απαηηνχληαη εηδηθνί ρεηξηζκνί, εθφζνλ ππάξρνπλ εληφο ησλ θηηξίσλ ή ηνπ αθαιχπηνπ. 
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 Σνπνζέηεζε ηθξησκάησλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ πθηζηάκελσλ 

θαηαζθεπψλ θαηά ηελ ηκεκαηηθή θαζαίξεζε. 

 

β) Δργασίες Καθαιρέσεων 

Οη εξγαζίεο θαζαηξέζεσλ ζα εθηειεζηνχλ κε ηελ δηαδηθαζία  ηεο ηκεκαηηθήο θαζαίξεζεο θαη κε ηα 

θαηάιιεια γηα θάζε πεξίπησζε κεραλήκαηα (θξνπζηηθέο ή πδξαπιηθέο ζθχξεο, εθζθαθείο, ηζάπεο, 

θνξησηέο, θνξηεγά, θιπ.). Η ρεηξνλαθηηθή εξγαζία είλαη δπλαηφ λα απαηηεζεί ζεκεηαθά κφλν, ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, θαζψο θαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν (πξνεξγαζίεο). 

Η θαηεδάθηζε ησλ θηηξίσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε κεραληθά κέζα θαη ζα ιεθζνχλ ηα αθφινπζα κέηξα: 

 Καλέλα ζηνηρείν ηεο θαηαζθεπήο δελ ζα θαηεδαθηζηεί κε κεραληθά κέζα φηαλ απηφ βξίζθεηαη ζε 

χςνο κεγαιχηεξν απφ 4 θνξέο απφ ηελ ειάρηζηε απφζηαζε , πνπ είλαη ειεχζεξε γηα ηελ δηέιεπζε 

πεδψλ ή νρεκάησλ. 

 Σα κέξε ηνπ νηθνπέδνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ζέζεηο ζηάζκεπζεο ή εξγαζίεο 

κεραλεκάησλ θαηεδάθηζεο ή γηα ηελ εγθαηάζηαζε βαξέσο εμνπιηζκνχ ζα είλαη ζε απφζηαζε 

απφ ππφγεηεο θαηαζθεπέο ε νξνθή ησλ νπνίσλ θηλδπλεχεη λα ππνρσξήζεη θάησ απφ ην 

πξφζζεην βάξνο. 

 Δθφζνλ ζα θηλνχληαη βαξηά θαη πςειά νρήκαηα ζηελ πεξηνρή φπνπ ππάξρνπλ ελαέξηα ειεθηξηθά 

θαιψδηα ζα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ ρξήζε ησλ κεραλεκάησλ θαη ζα ελεκεξσζεί φιν ην 

πξνζσπηθφ γηα ηελ ζέζε ησλ θαισδίσλ. Δάλ ππάξρεη ακθηβνιία γηα ηελ χπαξμε ή ηελ ζέζε ησλ 

θαισδίσλ ηφηε ζα δεηεζνχλ πιεξνθνξίεο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία. 

 Οη παξαπάλσ πξνθπιάμεηο ζα ιεθζνχλ θαη γηα ηελ πεξίπησζε ππνγείσλ δηθηχσλ χδξεπζεο, 

απνρέηεπζεο, ηειεθσλίαο, θιπ. 

 Δθφζνλ ππάξρεη πεξίπησζε λα πξνθιεζνχλ ππεξβνιηθνί θξαδαζκνί πνπ είλαη δπλαηφ λα 

πξνθαιέζνπλ βιάβεο ζε γεηηνληθά θηίξηα ή θαηαζθεπέο ηφηε ζα ιεθζνχλ ηδηαίηεξα κέηξα. 

 Σα κεραλήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηεδάθηζε ησλ θηηζκάησλ ζα είλαη θαιά 

ζπληεξεκέλα. 

Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ίζσο απαηηεζνχλ πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο, εληζρχζεηο ή 

ππνζηπιψζεηο δνκηθψλ ζηνηρείσλ. Ο ηχπνο θαη ε έθηαζε εθαξκνγήο ζα πξνηαζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν 

θαη ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ ππεξεζία. 

Σν απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ζα δηαζέηεη εκπεηξία ζε αλάινγεο εξγαζίεο (γηα ηελ εθάζηνηε 

εθαξκνδφκελε κέζνδν θαη ρξεζηκνπνηνχκελν εμνπιηζκφ) θαη ζα έρεη ελεκεξσζεί πιήξσο γηα ηα 

πξνβιεπφκελα  κέηξα αζθαιείαο θαη ην πξφγξακκα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. 

ε πεξηπηψζεηο δπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ (ηζρπξφο άλεκνο, πάγνο, ρηφλη, θιπ.) ζα απνθεχγεηαη ε 

εξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ ζε ςειά ζεκεία ηνίρσλ, εθηφο αλ έρνπλ ιεθζεί εηδηθά κέηξα γηα ηνλ ζθνπφ 

απηφ. 

Σα πξντφληα θαηεδαθίζεσλ ζα κεηαθεξζνχλ ζε αδεηνδνηεκέλνπο ρψξνπο ππνδνρήο πξντφλησλ 

θαηεδαθίζεσλ βάζεη ηεο ΚΤΑ 36259/1757/Δ103/2010. 

Δπηπξφζζεηα ζα ιάβνπλ ρψξα εθφζνλ απαηηεζνχλ νη εμήο εξγαζίεο: 

 θαηαζθεπήο τυχόν απαιτούμενων, αλαιεκαηηθψλ ηνίρσλ γηα ηελ πξνζηαζία φκνξσλ ηδηνθηεζηψλ. 

 ζηεξεψζεσλ κηθξήο θιίκαθαο ζε ελαπνκέλνληα δνκηθά ζηνηρεία ηεο επηθίλδπλεο θαηαζθεπήο. 

 πεξίθξαμεο ζε ελαπνκέλνληα ηκήκαηα ηδηνθηεζηψλ. 
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 απνθαηάζηαζεο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πνπ ηπρφλ επεξεάζηεθε απφ ηηο 

επεκβάζεηο ζην επηθίλδπλν θηίζκα . 

Δπεηδή ε κειέηε απηή θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ηελ πεξίπησζε θαηεδαθίζεσλ επηθηλδχλσο 

εηνηκφξξνπσλ νηθνδνκψλ ην είδνο θαη ε πνζφηεηα ησλ εξγαζηψλ δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ , ε 

κειέηε ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 7η, ηνπ άξζξνπ 53, ηνπ Ν.4412/2016, γηα 

έξγα πνπ ε πξνκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ είλαη δχζθνιε ή αδχλαηε. 

Η ηειηθή επηκέηξεζε αλά θηίξην, ζα απνζηέιιεηαη ζηελ αξκφδηα νηθνλνκηθή ππεξεζία πξνθεηκέλνπ λα 

γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θαηαινγηζκνχ ρξεκάησλ ζηνπο ηδηνθηήηεο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία πεξί επηθηλδχλσλ θαηαζθεπψλ. 

Η δαπάλε ησλ εξγαζηψλ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 6.000,00 €, ελψ κεηά ηελ πξνζζήθε ηνπ εξγνιαβηθνχ 

νθέινπο, ησλ απξνβιέπησλ, απνινγηζηηθψλ θαη ηνπ Φ.Π.Α., ην γεληθφ ζχλνιν αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

12.000,00 €.  

Σν έξγν δελ θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 
Ν.4014/21.09.2011 θαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο Τ.Α.37674/2016 (ΦΔΚ 2471 
Β/10-08-2016) απαιιάζζεηαη απφ ηε δηαδηθαζία Πεξηβαιινληηθήο Αδεηνδφηεζεο. 
Σν θνλδχιη ησλ απνινγηζηηθψλ ζα θαιχςεη ην θφζηνο ηεο ππνδνρήο ησλ πξντφλησλ θαηεδαθίζεσλ ζε 
απνδεθηνχο ρψξνπο βάζεη ηεο ΚΤΑ 36259/1757/Δ103/2010 θαη ην θφζηνο απνζχλδεζεο ησλ 
πθηζηάκελσλ ζπλδέζεσλ κε ηα δίθηπα θνηλήο σθέιεηαο φπνπ ππάξρνπλ. Σν θφζηνο ηεο ελ ιφγσ δαπάλεο 
εθηηκάηαη ζην πνζφ ησλ 1.535,42 € (κε ΓΔ/ΟΔ 18%) ην χςνο ηνπ νπνίνπ ζα νξηζηηθνπνηεζεί κεηά ηελ 
νινθιήξσζε θαη επηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ.  
Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 12.000,00 € κε Φ.Π.Α. 24% . Οη εξγαζίεο ζα 
γίλνπλ ζχκθσλα κε ηε κειέηε θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ , ηελ Δηδηθή πγγξαθή 
Τπνρξεψζεσλ ηεο Μειέηεο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε , ζπκπιεξψζεθε θαη 
ηζρχεη ζήκεξα θαζψο θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ δηαηάμεσλ θαη εγθπθιίσλ πνπ είλαη ζε ηζρχ . 
Σν έξγν ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ πηζηψζεηο ηνπ Γήκνπ Πελεηνχ θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηδίνπο πφξνπο . 
Σν ζπγθεθξηκέλν έξγν ζα εθηειεζηεί κεηά απφ ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ην αξζ. 117 ηνπ 
Ν.4412/16 φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 47 ηνπ Ν. 4782 / 2021 . 
 

 

ΓΑΣΟΤΝΗ 27-11-2020 

Η ΤΝΣΑΞΑΑ 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

ΓΑΣΟΤΝΗ 27-11-2020 

Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ Γ/ΝΗ Α/Α 

 

 

 

ΠΟΛΤΞΔΝΗ ΦΟΤΝΣΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 

 

 

ΓΔΠΟΙΝΑ ΣΑΦΑ 

ΥΗΜΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ κε 

ΒΑΘΜΟ Α' 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ- ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ  ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ 

 

 

Θέζε θηίζκαηνο (1)- Γαζηνχλε 

 

 

Θέζε θηίζκαηνο (2)- Καβάζηια



6 
 

 

 

Φσηνγξαθηθή άπνςε θηίζκαηνο (1)- Γαζηνχλε 

 

Φσηνγξαθηθή άπνςε θηίζκαηνο (2)- Καβάζηια 
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