
TMHMA A' 

 
 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 

ΛΟΚΟ  ΦΘΗΩΣΗΓΑ 
ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

ΤΠΟΔΟΜΩΝ & 

  ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

 
 

 

ΕΡΓΟ : ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ   ΞΔΕΝΓΗΑΓΟΝΚΖΠ 

ΠΡΝΛ ΑΜΝΛΑ ΡΖΠ ΑΙΑΡΝΠΡΟΑΡΑ 

 

ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ: 1.050.000,00 € κε 

ΦΞΑ 24% 

                                                                                                 

                                                                                          

                                                                                 

Αξηζκόο Κειέηεο: 170/2021 
                            (ανασύνταξη 2022) 

 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) 
 

Γενικά 

           1.Είδορ τος έπγος και σπήση αςτού: 

              Νινθιεξσκέλν Πρέδην Αζηηθήο Αλάπιαζεο Λνηηνδπηηθνύ Ρκήκαηνο Ιακίαο - 1.Γεκηνπξγία     

              Γηθηύνπ Ξεδνδηαδξνκώλ  ζηνλ αμνλα ηεο ΑΙΑΡΝΠΡΟΑΡΑ  

 

         3. Αθξηβήο δηεύζπλζε ηνπ έξγνπ: 

             Γεκηνπξγία Ξεδνδηαδξνκήο ζηνλ άμνλα ηεο Αιαηόζηξαηα: 

             α) Οδόο Θαβάθε               

             β) Πεδόδξνκνη 

                Αββώλ   

                Πση. Κπέιινπ              

                Βακβαθάξε 

                Θπλνπ 

                Θπξηώλεο 

            γ) ΘΥ119Α           
 

 
2. Αξηζκόο Κειέηεο: 170/2021 (αλαζύληαμε 2022) 

 

 

3. ηνηρεία ηωλ θπξίωλ ηνπ έξγνπ (θαηαγξάθνληαη θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά αξρίδνληαο από 
ηνλ αξρηθό / αξρηθνύο ηδηνθηήηεο θαη ζπκπιεξώλνληαη θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δωήο ηνπ 
έξγνπ, όπνηε επέξρεηαη θάπνηα αιιαγή ζηε ζπλνιηθή ή ζηηο επηκέξνπο ηδηνθηεζίεο): 

 

Ολνκαηεπώλπκ

ν 

Γηεύζπλζε Ζκεξ/ληα 

θηήζεωο 

Σκήκα ηνπ έξγνπ όπνπ 
ππάξρεη 

ηδηνθηεζία 

Γήκνο Ιακηέσλ 
Φιέκηγθ & Δξπζξνύ 

Πηαπξνύ 

  

    

    

    

    

    

    



  

4. ηνηρεία ηωλ ζπληαθηώλ ηνπ ΦΑΤ: 
   ΔΙΔΛΖ  ΥΑΙΒΑΛΣΕΖ   Ξνιηηηθόο  Κεραληθόο 

   ΗΩΑΛΛΖ ΒΟΤΙΓΑΡΖ  Κεραληθόο Σσξνηαμίαο,  Ξνιενδνκίαο & Ξεξ. Αλάπηπμεο 
   ΗΩΑΛΛΑ ΔΡΔΚΔΣΖ  Ζιεθηξνιόγνο Κεραληθόο  

 
 

 

 
5. ηνηρεία ηωλ ππεπζύλωλ ελεκέξωζεο / αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ΦΑΤ: 

 

Νλνκαηεπώλπκν Ηδηόηεηα Γηεύζπλζε Ζκεξ/ληα αλαπξνζαξκνγήο 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

TMHMA B 

ΚΖΣΡΩΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

ΠΚΞΙΖΟΩΛΔΡΑΗ ΘΑΡΑ ΡΖ ΦΑΠΖ ΡΖΠ ΚΔΙΔΡΖΠ 
 

  Α.  Σερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ 

Ζ κειέηε απηή αθνξά ηνλ άμνλα ηεο Αιαηόζηξαηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ νδό  Θαβάθε θαη ην θνκκάηη κεηαμύ  

Ρσλ πεδνδξόκσλ  Αββσλ θαη Βακβαθάξε καδη κε ην ρώξν αζηηθνύ πξαζίλνπ ΘΣ119Α πνπ βξίζθεηαη κεηαμύ Βακβαθάξε 
θαη Αβξαάκ Θσλζηαληλίλνπ  
Κε ην παξόλ ηκήκα ηεο κειέηεο πξνβιέπνληαη εξγαζίεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ επέθηαζε θαη αλάπιαζε 

πεδνδξνκίσλ ζηνλ άμνλα ηεο Αιαηόζηξαηα αιιά θαη ηελ δηακόξθσζε ηνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ πξαζίλνπ επη ηνπ 
πεδνδξόκνπ ηεο Βακβαθάξε . Πθνπόο ηεο κειέηεο είλαη λα εμαζθαιηζηεί ε ζπλερήο, αλεκπόδηζηε, αζθαιήο θίλεζε 

ησλ πεδώλ, η λα δηεπζεηεζεί ε ζηάζε θαη ε ζηάζκεπζε ησλ νρεκάησλ θαη λα δεκηνπξγεζεί ελαο ρσξνο πξαζίλνπ .. 

 
Οδόο Θαβάθε  

Ρν κήθνο ηεο νδνύ Θαβάθε  πνπ κειεηάηαη είλαη 550,00  κέηξα θαη ζα γίλεη δηεύξπλζε ησλ ππαξρόλησλ 

πεδνδξνκίσλ κε ηε δεκηνπξγία ρώξσλ θαζηζηηθώλ – παγθαθίσλ κε θύηεπζε 110 λέσλ δέληξσλ (θαηάιπεο θαη 
αξηέο), δεκηνπξγία εζνρώλ γηα ηηο ζέζεηο ησλ θάδσλ απνξξηκκάησλ θαη δεκηνπξγία νξηνζεηεκέλσλ ζέζεσλ 

ζηάζκεπζεο νρεκάησλ (κε ζέζε ΑΚΔΑ), θαηαζθεπή όδεπζεο ηπθιώλ θαη δεκηνπξγία ππνβηβαζκώλ ζηηο 

δηαβάζεηο. 
Ρν πιάηνο ησλ δξόκσλ ζα δ η α κ ν ξ θ σ ζ ε ί  ζ η α   7,00 κέηξα κε δύν ισξίδεο θπθινθνξίαο, θαη ζα 
δεκηνπξγεζνύλ ζέζεηο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ πιάηνπο 2,00 κέηξσλ εθαηέξσζελ  θαη  αζθαιείο δηαβάζεηο πεδώλ 
θαη «έμππλε δηάβαζε πεδώλ» ζε ελα (1) θνκβηθό ζεκείν θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 6ν Γήκνηηθό Πρνιείν  . 
Ζ θαηαζθεπή – δηακόξθσζε ησλ πεδνδξνκίσλ πεξηιακβάλεη επίζεο όιεο ηηο εξγαζίεο πνπ απαηηνύληαη γηα: α) 

ηελ θαηαζθεπή ξακπώλ γηα ηελ πξόζβαζε ησλ αηόκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο (ΑΚΔΑ), 
β) ηελ θαηαζθεπή νδεγνύ όδεπζεο ηπθιώλ κε ηηο εηδηθέο πιάθεο πνπ απαηηνύληαη γηα ην ζθνπό απηό. γ) 
ηελ ηνπνζέηεζε ρώξσλ πξαζίλνπ (παξηεξηώλ)  
δ) ηελ ηνπνζέηεζε δέληξσλ θαηά κήθνο ηεο νδνύ Θαβάθε  
ε)ηελ κεηαηόπηζε ησλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ  
ζη) ηελ επαλαηνπνζέηεζε ησλ ζεκάησλ νδηθήο θπθινθνξίαο 
δ) ηελ ηνπνζέηεζε θαζηζηηθώλ ζε επηιεγκέλα ζεκεία ησλ πεδνδξνκίσλ 
 
Πεδόδξνκνη  

Ζ θαηαζθεπή – δηακόξθσζε ησλ πεδνδξόκσλ πεξηιακβάλεη επίζεο όιεο ηηο εξγαζίεο πνπ απαηηνύληαη γηα: 

α) Ρελ θαηαζθεπή ξείζξνπ από ζθπξόδεκα κε εγθάξζηα θιίζε ζύκθσλα κε ζρέδην κειέηεο  
β) Ρελ ελζσκάησζε  εηδηθήο ισξίδαο «νδεγνύ ηπθιώλ» θαηά κήθνο ηνπο γηα ηελ θαζνδήγεζε  θαη  αζθαιή 

    δηαθίλεζε ησλ αηόκσλ κε πξνβιήκαηα όξαζεο .  
γ) Ρελ δηάζηξσζε   κε ςπρξά πιηθά , θπβόιηζν θαη πιάθεο ηζηκέληνπ (cool material), πνπ έρνπλ πςειέο ηηκέο   

   αληαλαθιαζηηθόηεηαο  ηεο  ειηαθήο αθηηλνβνιίαο κε ηελ νπνία επηηπγράλεηαη κείσζε ηεο επηθαλεηαθήο   

   ζεξκνθξαζίαο , κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο θαη βειηίσζε ηεο δηάξθεηαο δσήο ηνπο 



  

Υώξνο  πξαζίλνπ  Θ.Υ 119Α: 

Ν θνηλόρξεζηνο ρώξνο (Θ.Σ.)  πνπ πεξηθιείεηαη από ηνπο πεδόδνκνπο Βακβαθάξε –Θύλνπ_-Θπξηώλεο & ηελ νδό 
Αβξαάκ Θσλζηαληίλνπ  ερεη ζπλνιηθή επηθάλεηα 1.302,00 ηεηξαγσληθά κέηξα πεξίπνπ θαη είλαη αδηακόξθσηνο.   

Ζ θαηαζθεπή – δηακόξθσζε ησλ πεδνδξνκίσλ πεξηιακβάλεη επίζεο όιεο ηηο εξγαζίεο πνπ απαηηνύληαη γηα: 

α) Ρελ  δηακόξθσζε θαη δηάζηξσζε ηκήκαηνο ηνπ ρώξνπ κε ζηαζεξνπνηεκέλν θεξακηθό δάπεδν  ώζηε λα  

    δεκηνπξγεζεί έλα αζηηθό πάξθν πνπ ζα απνηειεί ρώξν ζπλάζξνηζεο  θαη αλαςπρήο γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο       
    πεξηνρήο θαη ζπγρξόλσο πλεύκνλαο πξαζίλνπ.  

β) Ρελ ηνπνζέηεζε θξαζπέδσλ θήπνπ  γηα ηελ νξηνζέηεζε ησλ ηκεκάησλ ηνπ πξαζίλνπ.   

γ) Ρελ ηνπνζέηεζε εκηθπθιηθώλ πάγθσλ θαζίζκαηνο από ζθπξόδεκα (αληηβαλδαιηζηηθνί)  πςειήο αηζζεηηθήο θαη    
    αζθάιεηαο ζε επηιεγκέλα ζεκεία όπσο απνηππώλνληαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο 

δ) Ρελ  θύηεπζε δέλδξσλ θαη θπηώλ. Ζ θύηεπζε ζα γίλεη εληόο ησλ  νξηνζεηεκέλσλ  από ηα θξάζπεδα θήπνπ    
    ηκήκαηα όπσο απνηππώλνληαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

ε)  Ρελ θαηαζθεπή δηθηύνπ άξδεπζεο (απηόκαην πόηηζκα). 

     ζη) Ρελ  ηνπνζέηεζε  θσηηζηηθώλ ζσκάησλ  θνξπθήο ηζηνύ ζηεγαλώλ  ΗΟ66  κε θύθισκα  LED ζπλνιηθήο ηζρύνο       
           61W  ζε ηζηνύο ύςνπο πάλσ από ην έδαθνο 5 κ 

  Όιεο νη εξγαζίεο ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηηο Ξ.Ρ.Ξ. ηα εγθεθξηκέλα Πρέδηα ηνπ Πρεδίνπ Ξόιεο, ηα ζρέδηα πνπ     
  ζπλνδεύνπλ ηελ κειέηε θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο πεξεζίαο. 

Πηελ ελ ιόγσ κειέηε ππνινγίζηεθε πξνζαύμεζε ηηκήο γηα ηηο κεηαθνξέο σο εμήο:  

Κεηαθνξά πξντόλησλ εθζθαθώλ, θαζαηξέζεσλ θ.ι.π. ζε ζέζε 8 ρηι. από ηελ πόιε ηεο Ιακίαο 
 

Ππγθεθξηκέλα νη εξγαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη είλαη : ---- 

-Δθζθαθή ηνπ εδάθνπο γηα δηακόξθσζε ζθάθεο. 

-Θαζαίξεζε νπιηζκέλνπ ή αόπινπ ζθπξνδέκαηνο  

-Θαζαίξεζε ππαξρόλησλ πιαθνζηξώζεσλ   
-Απνμήισζε αζθαιηνζθπξνδεκαηνο ζην πιάηνο πνπ πξνβιέπεη ε δηαπιάηπλζε ησλ πεδνδξνκίσλ  

-Θαηαζθεπή θξαζπεδνξείζξσλ κε πξόρπηα θξάζπεδα θαη ξείζξα από ζθπξόδεκα C20/25. --- 

-Θαηαζθεπή παξηεξηώλ  από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα C20/25. 
-Δπίρσζε πεδνδξνκίσλ κε ζξαπζηό πιηθό ιαηνκείνπ (3Α)  

-Ρζηκεληόζηξσζε πεδνδξνκίσλ κε ζθπξόδεκα C16/20 πάρνπο 12εθ.. 
-Δπίζηξσζε ησλ πεδνδξνκίσλ κε ςπρξά πιηθά (cool material)  --- 
-      Ρνπνζέηεζε κεηαιιηθώλ ζηνηρείσλ ζήκαλζεο 
-Γηαγξάκκηζε νδνζηξώκαηνο κε ζεξκνπιαζηηθά πιηθά  

-Φύηεπζε δέλδξσλ θαηά κήθνο ησλ πεδνδξνκίσλ   
 -     Ππλδέζεηο πδξνξξνώλ κε δεκηνπξγία θξεαηίσλ 

-Θαηαζθεπή θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο νκβξίσλ  -- 

- -----Θαηαζθεπή έμππλσλ δηαβάζεσλ  
-Ρνπνζέηεζε θαζηζκάησλ (παγθάθηα)  

 -Ρνπνζέηεζε λέσλ ηζηώλ θσηηζκνύ θαη κεηαηόπηζε  ησλ ήδε ππαξρόλησλ 

2. Παξαδνρέο κειέηεο  

 Α. ΤΙΗΘΑ 

 

2.Α.1. Θξαπζηό πιηθό ιαηνκείνπ  

2.Α.2. Αζθαιηηθή ηζνπεδσηηθή ζηξώζε  

2.Α.3. Πθπξόδεκα C16/20  

2.Α.4. Πθπξόδεκα C20/25  

2.Α.5. Γνκηθό πιέγκα B500C (S500s)  

 

Β. ΔΓΑΦΟ 
 

2.Β.1.   

2.Β.2.   

2.Β.3.   

2.Β.4.   

2.Β.5.   



  

2.Β.6.   

 

Γ. ΔΗΚΟΙΟΓΗΘΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 
 

2.Γ.1. Πεηζκηθόηεηα πεξηνρήο  

2.Γ.2. Πεηζκηθή επηηάρπλζε εδάθνπο  

2.Γ.3. Θαηεγνξία εδάθνπο  

2.Γ.4.   

2.Γ.5.   

2.Γ.6.   

2.Γ.7.   

2.Γ.8.   

2.Γ.9.   

 

Γ. ΦΟΡΣΗΑ 
 

2.Γ.1. Ίδην βάξνο γαηώλ 20,00 ΘΛ/m2 

2.Γ.2. Δηδηθό βάξνο  ζθπξνδεκαηνο  2,4 ΡΛ/m3 



  

TMHMA Δ' 

 
 

Επιζημάνζεις 

Αλαθέξνληαη ηπρόλ ηδηαίηεξεο επηζεκάλζεηο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε θαζ όιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έξγνπ θαη απεπζύλνληαη ζηνπο κεηαγελέζηεξνπο ρξήζηεο θαη ηνπο ζπληεξεηέο / 

επηζθεπαζηέο ηνπ. 
Νη επηζεκάλζεηο αθνξνύλ θαηεμνρήλ ζηα αθόινπζα ζηνηρεία: 
1. Θέζεηο δηθηύωλ θνηλήο ωθειείαο 

1.1. Ύδξεπζεο 

1.2. Απνρέηεπζεο 

1.3. Ζιεθηξνδόηεζεο (πςειήο, κέζεο θαη ρακειήο ηάζεο) 

1.4. Ξαξνρήο δηαθόξσλ αεξίσλ 

1.5. Ινηπώλ δηθηύσλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ εληνπηζηεί ή κε νπνηνλδήπνηε 

ηξόπν έρνπλ γίλεη γλσζηά θαη εθηηκάηαη όηη ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε θαηά ελδερόκελεο 

κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο. 
Νπδεκία επηζήκαλζε 
2. εκεία ηωλ θεληξηθώλ δηαθνπηώλ 
Γηα ηε γεληθή δηαθνπή ησλ δηαθόξσλ παξνρώλ ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ 1. 
Νπδέλ 
3. Θέζεηο πιηθώλ πνπ ππό νξηζκέλεο ζπλζήθεο ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ θίλδπλν 

3.1. Ακίαληνο θαη πξντόληα αηκνύ 

3.2. αινβάκβαθαο 

3.3. Ξνιπνπξεζάλε 

3.4. Ξνιπζηεξίλε 
3.5. Αιιά πιηθά 
Νπδεκία 
4. Ηδηαηηεξόηεηεο ζηε ζηαηηθή δνκή, επζηάζεηα θαη αληνρή ηνπ θηηξίνπ 

Πεκεηώλνληαη νη ηδηαηηεξόηεηεο ζην ζύλνιν ή ζε επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ έξγνπ (π.ρ. πεξηπηώζεηο πξνθαηαζθεπήο, 

πξνέληαζεο, ζεκεηαθώλ θνξηίσλ θιπ.) 
Νπδεκία 
5. Οδνί δηαθπγήο θαη έμνδνη θηλδύλνπ 

Όιεο νη εξγαζίεο γίλνληαη ζην ύπαηζξν θαη ζε πεξίπησζε θηλδύλνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην ήδε 

θαηαζθεπαζκέλν ηκήκα ηνπ δξόκνπ. 
6. Πεξηνρέο εθπνκπήο ηνληίδνπζαο αθηηλνβνιίαο 

Νπδεκία 

7. Υώξνη κε ππεξπίεζε ή ππνπίεζε 
Νπδείο 
8. Άιιεο δώλεο θηλδύλνπ 
Νπδεκία 
9. Θαζνξηζκόο   ζπζηεκάηωλ   πνπ    πξέπεη    λα    βξίζθνληαη    ζε    ζπλερή    ιεηηνπξγία 
(γηα ιόγνπο π.ρ. εμαεξηζκνύ, απαγωγήο βιαπηηθώλ παξαγόληωλ, απνκάθξπλζεο πδάηωλ 
θιπ.) 

Νπδέλ 
 

 

Οδηγίες και χρήζιμα ζηοιχεία 

(Θαηαγξάθνληαη ζηνηρεία πνπ απνζθνπνύλ ζηελ πξόιεςε θαη απνθπγή θηλδύλσλ θαηά ηηο 

ελδερόκελεο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο - ζπληήξεζεο, θαζαξηζκνύ, επηζθεπήο θιπ. - θαζ όιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έξγνπ θαη δίλνληαη νδεγίεο γηα ηνλ αζθαιή ηξόπν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ. 

 

 

1. Δξγαζίεο θαηά ηελ δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 
Οη εξγαζίεο ζα αλαθέξνληαη θπξίωο ζηελ απνθπγή ηωλ θηλδύλωλ. 

Θα πξέπεη λα ιεθζνύλ όια ηα θαηάιιεια κέηξα αζθάιεηαο (θξάλε , γάληηα , κπόηεο , εηδηθόο 

ξνπρηζκόο, θ.ι.π.) ησλ εξγαδνκέλσλ ηόζν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρσκαηνπξγηθώλ εξγαζηώλ (όπνπ 

απαηηεζνύλ) όζν θαη θύξηα θαηά ηελ αζθαιηόζηξσζε. 

Θα πξέπεη λα ιεθζνύλ όια ηα θαηάιιεια κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη από ηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ Θώδηθα 

Νδηθήο Θπθινθνξίαο (εηδηθή ζήκαλζε θ.ι.π.) ηόζν γηα ηελ αζθάιεηα ηεο θίλεζεο ησλ πεδώλ (άηνκα 

πνπ θαηνηθνύλ ή επηζθέπηνληαη ηελ πεξηνρή) όζν θαη γηα ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ (απμεκέλε θίλεζε 

ησλ θνξηεγώλ ιόγσ έξγσλ, θ.ι.π.). 

 

TMHMA Γ' 



  

TMHMA Ε' 

2. Δξγαζίεο ζε θξέαηα, ππόγεηα ή ηάθξνπο, εξγαζίεο γεληθά ζε ζέζεηο όπνπ ππάξρεη 
θίλδπλνο αζθπμίαο, πληγκνύ θαη έθζεζεο ζε ρεκηθνύο, θπζηθνύο θαη βηνινγηθνύο 

παξάγνληεο 
 

Γελ ππάξρνπλ ηέηνηεο εξγαζίεο 
 

3. Δξγαζίεο ζε πεξηβάιινλ κε θίλδπλν έθξεμεο ή ππξθαγηάο. 

Γελ ππάξρνπλ ηέηνηεο εξγαζίεο 
 

Πξόγξακκα αλαγθαίωλ επηζεωξήζεωλ θαη ζπληεξήζεωλ ηνπ έξγνπ θαη ηωλ εγθαηαζηάζεώλ 
ηνπ 

Νη θζνξέο πνπ ζα παξαηεξεζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ θαη κεηά ηελ νξηζηηθή ηνπ 

παξαιαβή (ιαθνύβεο από θπζηθά αίηηα, θζνξέο ζην νδόζηξσκα ιόγσ ρξήζεο , θ.ι.π.) 

απνθαζίζηαληαη από Ππλεξγεία Ππληήξεζεο ηνπ Γήκνπ. 

Όζεο θζνξέο ζα νθείινληαη ζε ηνκέο ή άιιεο εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ από ηνπο Ν.Θ.Ω. , ζα 

απνθαζίζηαληαη από απηνύο όπσο νξίδνπλ νη ππάξρνπζεο Ξνιενδνκηθέο δηαηάμεηο. 

 

 
 

 
 

                                   ΤΝΣΑΞΗ 

                          Ιακία, 10/02/2022                                             Ιακηα  10/02/2022 

                                                             Ν ΞΟΝΪΠΡ/ΛΝΠ ΡΚ. ΝΓΝΞΝΗΗΑΠ 

                                                                & ΘΘΙΝΦΝΟΗΑΘΩΛ ΟΘΚΗΠΔΩΛ 

 

 

 

ΔΙΔΛΖ ΣΑΙΒΑΛΡΕΖ 

                       Ξνιηηηθόο Κεραληθόο                                               ΠΩΡΖΟΖΠ ΟΗΕΝΠ 

                                                                    ΡΝΞΝΓΟΑΦΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ 

     

 
 

                                                                                      
                                                                                                                        

                          ΗΩΑΛΛΖΠ ΒΝΙΓΑΟΖΠ   
               Κεραληθόο Σσξ/μηαο-Ξνιενδνκίαο                                                    ΘΔΩΡΖΘΖΘΔ 

                            & Ξεξ. Αλαπηπμεο                                                          Ιακία, 10/02/2022 
                                                                                    Ζ ΑΛΑΞΙΖΟΩΡΟΗΑ 

                                                                                    ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΖ ΓΡΔ 

 

 

 

 

  ΗΩΑΛΛΑ ΠΔΟΔΚΔΡΖ  

Ζιεθηξνιόγνο Κεραληθόο                                              ΑΦΟΝΓΗΡΖ ΞΝΙΗΡΝΞΝΙΝ 

                                                                                       Αξρηηέθησλ Κεραληθόο 
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