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Φαρκαδόνα 19/11/2021 

Η Συντάξασα                                                                              

 

 

Ευδοκία Παπαϊωάννου 

Πολιτικός  Μηχανικός   

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Φαρκαδόνα 19/11/2021 
            Ο προϊστάμενος του Τ.Τ.Υ.    

 

 

Ράδος Παναγιώτης 

Χημικός Μηχανικός  

 
  

 

 

 

 

ΕΡΓΟ:  ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝ-ΔΥΝΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΜΕΤΑ 

ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ 

ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΑΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΕΑ 

ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ 

 

                        ΑΡ.  ΜΕΛ.:  41/2021 

 



 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ Α 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

1. Είδος και χρήση 

Το έργο ανήκει στην κατηγορία των Δημοσίων 'Εργων και αφορά στις εργασίες 

κατεδάφισης των επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων όπως αυτά τελεσίδικα 

κρίθηκαν με τα σχετικά πρωτόκολλα της ΔΑΕΦΚ (Δ/νση Αποκατάστασης Φυσικών 

Καταστροφών) του Υπ. Εσωτερικών. 

Γενικά. 

     Για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου, προβλέπεται να γίνουν τα ακόλουθα: 

Με την παρούσα μελέτη πρόκειται να γίνουν οι όλες οι απαραίτητες εργασίες 

κατεδάφισης των επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων όπως αυτά τελεσίδικα 

κρίθηκαν με τα σχετικά πρωτόκολλα της ΔΑΕΦΚ (Δ/νση Αποκατάστασης Φυσικών 

Καταστροφών) του Υπ. Εσωτερικών. 

 

Επίσης πρόκειται να γίνουν οι εργασίες φόρτωσης και μεταφοράς στον αδειοδοτημένο 

χώρο λήψης ΑΕΚΚ, όλων των αδρανών υλικών-απόβλητα εκσκαφών και 

κατεδαφίσεων που θα προκύψουν από την κατεδάφιση των επικινδύνως 

ετοιμόρροπων κτισμάτων όπως αυτά τελεσίδικα κρίθηκαν με τα σχετικά πρωτόκολλα 

της ΔΑΕΦΚ (Δνση Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών) του Υπ. Εσωτερικών. 

 

Όλα τα υλικά καθαίρεσης, εκσκαφής και αποξήλωσης θα μεταφερθούν εκτός κτιρίου 

και θα φορτωθούν ώστε να απομακρυνθούν. Τυχόν ζημιές που θα προκληθούν θα 

αποκατασταθούν πλήρως από τον ανάδοχο. 

 

2. Ακριβής θέση του έργου 

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες στην Τοπική Κοινότητα Ζάρκου και σε άλλα Τοπικά 

Διαμερίσματα   

 

3. Αριθμός έγκρισης του έργου  

………………………….. 

 

4. Κύριος του έργου 

Δήμος Φαρκαδόνας  

 

5. Στοιχεία των  συντακτών του Φ.Α.Υ.  

Ευδοκία Παπαϊωάννου 

 

6. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης αναπροσαρμογής του Φ.Α.Υ.  

Ανάδοχος έργου 

 



 

 

ΤΜΗΜΑ Β 
ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ EPΓOΥ 

 

1. Τεχνική περιγραφή του έργου  

Με την παρούσα μελέτη πρόκειται να γίνουν οι όλες οι απαραίτητες εργασίες κατεδάφισης των 

επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων όπως αυτά τελεσίδικα κρίθηκαν με τα σχετικά 

πρωτόκολλα της ΔΑΕΦΚ (Δ/νση Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών) του Υπ. 

Εσωτερικών. 

 

Επίσης πρόκειται να γίνουν οι εργασίες φόρτωσης και μεταφοράς στον αδειοδοτημένο χώρο 

λήψης ΑΕΚΚ, όλων των αδρανών υλικών-απόβλητα εκσκαφών και κατεδαφίσεων που θα 

προκύψουν από την κατεδάφιση των επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων όπως αυτά 

τελεσίδικα κρίθηκαν με τα σχετικά πρωτόκολλα της ΔΑΕΦΚ (Δνση Αποκατάστασης Φυσικών 

Καταστροφών) του Υπ. Εσωτερικών. 

 

2. Παραδοχές μελέτης 

 

Α. Υλικά 

Όπως προδιαγράφονται στην τεχνική περιγραφή και το αναλυτικό τιμολόγιο της εγκεκριμένης 

μελέτης 
 

Β. Έδαφος  

Δεν είναι απαραίτητα 

 

Γ. Σεισμολογικά στοιχεία  

Δεν είναι απαραίτητα 

 

Δ. Φορτία 
Δεν υπάρχουν στοιχεία 

 

 
3.   Σχέδια του έργου και των εγκαταστάσεων «ως κατασκευάσθει»  

Το έργο θα κατασκευασθεί σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη 

 
 

 

ΤΜΗΜΑ Γ 
1. Επισημάνσεις  

     Δεν υπάρχουν 

 

 

ΤΜΗΜΑ Δ 
1. Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία  

      Δεν υπάρχουν 

 



 

 

ΤΜΗΜΑ Ε 

 
1. Πρόγραμμα αναγκαίων επιθεωρήσεων και συντηρήσεων του έργου και των 

εγκαταστάσεων 

Οι αναγκαίες επιθεωρήσεις και η συντήρηση του έργου μετά την αποπεράτωση και την 

οριστική παραλαβή του είναι ευθύνη του Δήμου Φαρκαδόνας. 
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