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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο Δήμος Ιωαννιτών, στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, των τεχνολογικών εξελίξεων και της 
αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες, ενεργεί διαρκώς για την διασφάλιση 
σύγχρονων, ασφαλών και περιβαλλοντικά φιλικών κτιριακών υποδομών για την λειτουργία των 
υπηρεσιών του.   

Η Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου του Δήμου 
Ιωαννιτών είναι από τις πλέον σημαντικές υπηρεσίες του Δήμου, καθώς αρμοδιότητα της είναι η 
αντιμετώπιση ζητημάτων της καθημερινότητας των δημοτών και της προστασίας του περιβάλλοντος. 
Ενδεικτικά είναι αρμόδια υπηρεσία για: 

• Την εξασφάλιση της αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων, 

• Τη χωριστή αποκομιδή και μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών, 

• Την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, 

• Τη συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου  

• Τη μελέτη, το σχεδιασμό και την εκτέλεση έργων και συντήρηση πρασίνου. 

• Τη συντήρηση έργων για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας του Δήμου. 

• Τη διαχείριση και συντήρηση των οχημάτων του Δήμου. 

• Τη διαχείριση των κοιμητηρίων. 

• Την Πολιτική Προστασία στο επίπεδο του Δήμου. 

Η παρούσα αφορά την μελέτη και κατασκευή σύγχρονων κτιριακών υποδομών και λοιπών 
εγκαταστάσεων όπου θα μεταστεγαστούν τα τμήματα, που περιλαμβάνονται στην υπηρεσιακή δομή 
της ανωτέρω διεύθυνσης, τα οποία σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ιωαννιτών είναι: 

 Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

 Τμήμα Συντηρήσεων Έργων και Πολιτικής Προστασίας 

 Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων 

 Τμήμα Πρασίνου και Κοιμητηρίων 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

1.1. Ευρύτερη περιοχή του έργου 

Σήμερα η Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου στεγάζεται σε 
κτιριακές εγκαταστάσεις χωροθετημένες σε μισθωμένη – από το δημόσιο – έκταση, εντός της 
παρόχθιας ζώνης της Λίμνης Παμβώτιδας,  στην περιοχή του Αγ. Νικολάου Κοπάνων. Οι εν λόγω 
εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν:  

• κτίρια γραφείων,  
• αποθήκες υλικών,  
• την κεντρική αποθήκη του Δήμου, 
• εργαστήρια τεχνιτών (ξυλουργείο, σιδηρουργείο κλπ),  
• συνεργείο – λιπαντήριο – πλυντήριο οχημάτων,  
• πρατήριο καυσίμων,  
• αμαξοστάσιο, κλπ  
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Δορυφορική απεικόνιση υφιστάμενου εργοταξίου (πηγή: Google Earth) 

Η χωροθέτηση του εργοταξίου πλησίον του ευαίσθητου οικοσυστήματος της λίμνης Παμβώτιδας, 
καθώς βρίσκεται στην παρόχθια ζώνη αυτής, σε συνδυασμό με χρήσεις όπως το πλυντήριο, το 
λιπαντήριο, το συνεργείο κλπ, συμβάλλει στην δημιουργία μιας σημαντικής εστίας μόλυνσης για το 
ιδιαίτερου κάλλους φυσικό περιβάλλον της λίμνης.  

Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις του εργοταξίου του Δήμου κατασκευάστηκαν τμηματικά τα 
τελευταία 30 χρόνια, με συνέπεια την παλαιότητα και την φυσική φθορά των κτιριακών υποδομών, η 
οποία επιταχύνεται λόγω των ειδικών κλιματολογικών συνθηκών της περιοχής. Επιπροσθέτως η 
τοποθέτηση των διαφόρων χρήσεων στον χώρο του εργοταξίου, δεν πραγματοποιήθηκε 
ακολουθώντας σχεδιασμό ή κανόνες που αφορούν στην διαχείριση χώρων εργοταξίου με συνέπεια τον 
συνωστισμό και κυκλοφοριακή συμφόρηση στις κινήσεις προσωπικού, υλικών και μηχανημάτων και 
αποτέλεσμα την απώλεια της παραγωγικότητας στην λειτουργία του εργοταξίου. 

Η προτεινόμενη θέση για την μεταφορά των εγκαταστάσεων του εργοταξίου, τοποθετείται στο 
αγροτεμάχιο 159β της  Οριστικής Διανομής Ανατολής (έτους 1930), το οποίο – λόγω έργων του 
Αναδασμού Νεοχωρόπουλου,- κατατμήθηκε σε τρία αυτοτελή τμήματα, ως εξής; 

o Το αγροτεμάχιο (τμήμα 1), εμβαδού 30.920,13τμ, έχει πρόσωπο στην αγρ. 190 δημοτική 
οδό και στην κεντρική αγροτική οδό Καραϊσκάκη συνολικού μήκους 34,77μ. 

o Το αγροτεμάχιο (τμήμα 2), εμβαδού 6.986,46τμ, έχει επίσης πρόσωπο στην κεντρική 
αγροτική οδό Καραϊσκάκη συνολικού μήκους 39.99μ. 

o Το αγροτεμάχιο (τμήμα 3), εμβαδού 1.506,76τμ, έχει πρόσωπο στην αγρ. 190 δημόσια 
οδό και στην κεντρική αγροτική οδό Καραϊσκάκη συνολικού μήκους 38,73μ. 

Τα εν λόγω αγροτεμάχια είναι αδόμητα και βρίσκονται κεντρικά στο λεκανοπέδιο (όπως 
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απεικονίζεται στην παρακάτω εικόνα), γεγονός που αφενός μειώνει το κόστος για την κατασκευή των 
εγκαταστάσεων και αφετέρου είναι πλέον προσεγγίσιμο από όλους τους δημότες έναντι του 
υφιστάμενου εργοταξίου. Επιπλέον η γειτνίαση και η άμεση πρόσβαση (μέσω ισόπεδου κυκλικού 
κόμβου) με την υπό – κατασκευή οδό Νιάρχου καθιστά σημαντικά πλεονεκτική την νέα θέση 
αναφορικά με τις μετακινήσεις από και προς τις θέσεις παρέμβασης. 

 
Δορυφορική απεικόνιση προτεινόμενης θέσης εργοταξίου (πηγή: Google Earth) 

1.2. Φυσικό Περιβάλλον 

1.2.1. Κλιματολογικά Στοιχεία 

Στο εσωτερικό της Ηπείρου όπου βρίσκεται και το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων, το κλίμα είναι 
ηπειρωτικό, χαρακτηριζόμενο από έντονες βροχοπτώσεις και συχνές χιονοπτώσεις, χαμηλές 
θερμοκρασίες και υψηλά ποσοστά υγρασίας κυρίως κατά τους μήνες Οκτώβριο έως Μάρτιο. 
Κλιματολογικά στοιχεία για το λεκανοπέδιο παρέχονται από την Ε.Μ.Υ. (Εθνική Μετεωρολογική 
Υπηρεσία). Τα δεδομένα αφορούν μακροχρόνιες μετρήσεις του μετεωρολογικού σταθμού της Ε.Μ.Υ. 
στα Ιωάννινα (γεωγραφικό πλάτος 37ο54’, γεωγραφικό μήκος 23Ο 45’, υψόμετρο βαρομέτρου 484 m). 

Με βάση αυτά τα στοιχεία, η ελάχιστη μηνιαία θερμοκρασία για το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων 
είναι 0,2 0C για τον μήνα Ιανουάριο, η μέγιστη 30,9 0C τον Ιούλιο ενώ οι αντίστοιχες μέσες μηνιαίες 
θερμοκρασίες είναι 4,7 0C και 24,8 0C. Η μέση μηνιαία υγρασία κυμαίνεται από 52,5 % (Ιούλιος) έως 
81,5% (Δεκέμβριος), ενώ η μέγιστη μέση μηνιαία βροχόπτωση είναι 174,9 mm και παρατηρείται κατά 
το μήνα Δεκέμβριο. Τέλος όσον αφορά την μέση μηνιαία ένταση του ανέμου, αυτή κυμαίνεται από 1,9 
μέχρι 4,1 Kt με μέση μηνιαία διεύθυνση νοτιοανατολική κατά τους χειμερινούς μήνες και βορειοδυτική 
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κατά τους εαρινούς ενώ η ηλιοφάνεια στην περιοχή είναι γενικά περιορισμένη λόγω της λίμνης και της 
ομίχλης που δημιουργεί. (Πηγή: ΕΜΥ) 

1.2.2. Γεωτεχνικά Χαρακτηριστικά 

Η περιοχή του έργου αναπτύσσεται στην μεγάλη ανατολική ορεινή ενδοχώρα της Ηπείρου, στην 
γεωφυσική ενότητας του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων. Η ευρύτερη περιοχή του λεκανοπεδίου 
περιλαμβάνει τέσσερις γεωμορφολογικές ενότητες:  

• τον ορεινό όγκο Μιτσικέλι που περιβάλλει ΒΑ το λεκανοπέδιο 
• τον ορεινό όγκο του οροπεδίου Μαρμάρων που περιβάλλει από ΒΒΔ ως ΝΝΑ το 

λεκανοπέδιο 
• τα υψώματα κατά μήκος της λεκάνης Μ. Γαρδίκι, Αγ. Τριάδα, Μπάφρα, Καστρίτσα και 

Μπιζάνι που διαχωρίζουν τη λεκάνη σε δύο επιμήκεις υπολεκάνες. 
• την πεδινή έκταση της λεκάνης 

Η περιοχή στην οποία ανήκει το έργο αποτελεί μέρος της πεδινής έκτασης της λεκάνης και 
εμφανίζει ομαλό ανάγλυφο. 

1.2.3. Γεωλογικά Χαρακτηριστικά 

Υπόβαθρο του λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων αποτελούν τα ιζήματα της Ιόνιας σειράς τα οποία 
αρχίζουν με εβαπορίτες (Τριαδικό), συνεχίζονται κυρίως με ανθρακικούς και αργυλοπυριτικούς 
σχηματισμούς (από το Ιουρασικό ως το ανώτερο Ανώτερο Ηώκαινο) και τελειώνουν με τον φλύσχη 
(Ολιγόκαινο). Τα μεταλλικά ιζήματα του λεκανοπεδίου περιλαμβάνουν: το Πλειόκαινο που αποτελείται 
από λιμναίες αργιλικές άμμους, και το Τεταρτογενές που περιλαμβάνει το Πλειστόκαινο και το 
Ολόκαινο. Το Πλειστόκαινο αποτελείται από αργίλους στη βάση που ακολουθούν εναλλαγές 
ασβεστολιθικών άμμων, χονδρόκοκκων άμμων και ρουτιδών με μικρό ποσοστό αργίλου ενώ 
αντίστοιχα το Ολόκαινο αποτελείται από παλαιούς και πρόσφατους κώνους κορημάτων. 

1.2.4. Στοιχεία Τεκτονικής και Σεισμικότητας 

Ο Δήμος Ιωαννιτών κατατάσσεται στη Ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας ΙΙ (ζώνη μέσης 
σεισμικής επικινδυνότητας), κατά την κατανομή του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού ΕΑΚ – 2000 
– (Τροποποίηση Φ.Ε.Κ. Β΄ 1154/12-8-2003, Απόφαση Αριθ. Δ17α/115/9/ΦΝ275). Οι Ζώνες Σεισμικής 
Επικινδυνότητας της Ελλάδας είναι 3 (Ι,ΙΙ,ΙΙΙ), και την μέγιστη επικινδυνότητα την έχει η ζώνη IΙΙ, όπως 
παρουσιάζεται και στον χάρτη που ακολουθεί. Η περιοχή του έργου ανήκει στην Ζώνη ΙΙ (ΕΑΚ 2000), 
ζώνη μεσαίας σεισμικότητας. 
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Χάρτης Ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας της Ελλάδα 

1.2.5. Υδρογεωλογία-Υδατικοί Πόροι 

Το πεδινό τμήμα του λεκανοπεδίου μέρος του οποίου βρίσκεται στην περιοχή του έργου, 
στερείται αναπτυγμένου υδρογραφικού δικτύου. Η φυσική και ανθρωπογενής παρέμβαση έχουν 
διαμορφώσει μια υδρογεωλογική κατάσταση στην οποία  οι απορροές του όρους Μιτσικέλι, των 
Λογγάδων, της σήραγγας Λαγκάτσας και της τάφρου Καστρίτσας συγκεντρώνονται στην λίμνη 
Παμβώτιδα, ενώ οι περιοχές του νότιου τμήματος του λεκανοπεδίου αποστραγγίζονται από τις 
καταβόθρες Μπάφρας, Πεδινής και Αυγού. 

1.2.6. Οικοσυστήματα – Βιότοποι 

Σύμφωνα με τον εθνικό κατάλογο των περιοχών που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000 η 
περιοχή κατασκευής του έργου ανήκει εξ’ ολοκλήρου στην ευρύτερη περιοχή της  πόλης Ιωαννίνων με 
κωδικό GR2130012. Η περιοχή αυτή έχει χαρακτηρισθεί και ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) για 
την άγρια ορνιθοπανίδα. Συνηθισμένα είδη πτηνών που απαντώνται στην περιοχή είναι ενδεικτικά η 
πρασινοκέφαλη πάπια, ο βασιλαετός, ο σταχτοτσικνιάς, ο ευρασιατικός μπούφος, ο φιδαετός, το 
κιρκινέζι, ο γκιώνης, ο αργυροπελεκάνος, και το τρυγόνι. Τα είδη αυτά μαζί και με άλλα που έχουν 
καταγραφεί σπανιότερα στο λεκανοπέδιο, συμπεριλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 
92/43/EEC. Άλλα σημαντικά είδη ζώων που έχουν καταγραφεί στην περιοχή είναι ερπετά όπως το 
ασινόφιδο, το σπιτόφιδο, το νερόφιδο ο τυφλίτης και η κοινή οχιά ενώ συνηθισμένη είναι η παρουσία 
της μεσογειακής χελώνας. Τέλος, έχουν καταγραφεί διάφορα είδη αμφίβιων όπως ο βαλκανικός 
βάτραχος, ο κοινός τρίτωνας, ο χωματόφρυνος και ο πράσινος φρύνος. Προφανώς τα ανωτέρω είδη 
συνδέονται στενά με τη λίμνη Παμβώτιδα η οποία απέχει από το έργο περί τα 800 m. 

1.2.7. Προστατευόμενες Περιοχές 

Περιοχές NATURA 2000 

Εντός του Δήμου Ιωαννιτών, εντοπίζονται περιοχές που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο NATURA 
2000: 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (ha) 
GR2130005 SPA/SCI Λίμνη Ιωαννίνων (Παμβώτιδα) 2.690,13 
GR2130007 SPA/SCI Όρος Λάκμος 20.123,52 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (ha) 
GR2130008 SCI Όρος Μιτσικέλι 8.435,99 
GR2130011 SPA Κεντρικό Ζαγόρι και Ανατ. Τμήμα Όρους Μιτσικέλι 53.470,83 
GR2130012 SPA Ευρύτερη περιοχή πόλης Ιωαννίνων 22.459,66 
GR2130013 SPA Ευρύτερη περιοχή Αθαμανικών όρων 65.227,42 

(*ΕΖΔ: Ειδική Ζώνη Διατήρησης, ΖΕΠ: Ζώνη Ειδικής Προστασίας) 

Περιοχές Natura Δήμου Ιωαννιτών 

Στην ακόλουθη εικόνα, απεικονίζονται οι περιοχές του δικτύου Natura εντός του Δήμου: 

 
Περιοχές Natura 2000 Δήμου Ιωαννιτών 

Τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους 

Το “Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων” (AT3011034) ανήκει στα τοπία ιδιαίτερου κάλλους με 
συνολική έκταση 106.06 εκτ.. Ένα τεχνητό αμιγές πευκοδάσος, ηλικίας 80-90 ετών που εκτείνεται στις 
παρυφές τις πόλης των Ιωαννίνων σε 3-4 λόφους, και τείνει να γίνει ένα αστικό άλσος αφού ήδη έχει 
κυκλωθεί από την οικιστική επέκταση της πόλης. 

 
Τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους Δήμου Ιωαννιτών 

1.2.8. Μετεωρολογικά στοιχεία 
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Τα στοιχεία για την εκτίμηση των μετεωρολογικών συνθηκών της περιοχής, τα οποία 
παρατίθενται στη συνέχεια, προέρχονται από το μετεωρολογικό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΜΥ ο οποίος 
είναι ο πλησιέστερος μετεωρολογικός σταθμός στην περιοχή του έργου. Ο εν λόγω σταθμός βρίσκεται 
σε υψόμετρο 483m, σε γεωγραφικό μήκος 20ο 51’ Ν και πλάτος 39ο 40’. Έγινε χρήση στοιχείων 25-
ετίας (περίοδος παρατήρησης 1990-2015). 

Ειδικότερα διερευνώνται και παρατίθενται τα παρακάτω στοιχεία: Βροχόπτωση και 
θερμοκρασία. 

Βροχοπτώσεις 

Το μέσο ετήσιο ύψος κατακρημνισμάτων με βάση τις παρατηρήσεις της προαναφερθείσας 
περιόδου είναι 86,14 mm. Η διακύμανση του μέσου μηνιαίου ύψους και του μέγιστου 24Η ύψους 
κατακρημνισμάτων είναι η ακόλουθη: 

Ύψος κατακρημνισμάτων ανά μήνα 

Θερμοκρασία 

Η μέση θερμοκρασία κάθε μήνα είναι: 
ΜΗΝΑΣ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 

Τ (οC) 4,96 6,12 9,02 13,00 18,37 22,52 25,63 25,21 19,56 14,81 9,96 5,59 

Μέση μηνιαία θερμοκρασία 

1.3. Ανθρωπογενές Περιβάλλον 

1.3.1. Σύντομη Περιγραφή 

Ο Δήμος Ιωαννιτών ανήκει στην Περιφέρεια Ηπείρου, στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων και 
συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτη. Είναι ο πλέον αστικοποιημένος και πολυπληθής δήμος της 
Ηπείρου και αποτελείται από τις Δημοτικές Ενότητες (Δ.Ε.) Περάματος, Παμβώτιδος, Ανατολής, 
Μπιζανίου, Ιωαννιτών και Κοινότητα Νήσου Ιωαννιτών. Η έκταση του Δήμου είναι περίπου 390km² και 
ο πληθυσμός του 112.486 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Έδρα του Δήμου είναι τα 
Ιωάννινα. Συνορεύει με τους Δήμους Ζαγορίου (Δ.Ε. Αν. Ζαγορίου & Κ. Ζαγορίου), Ζίτσας (Δ.Ε. Εκάλης 
& Πασσαρώνος), Β. Τζουμέρκων (Δ.Ε. Συρράκου & Τζουμέρκων), Ζαγορίου (Δ.Ε. Αν. Ζαγορίου & Κ. 
Ζαγορίου) και Μετσόβου (Δ.Ε. Εγνατίας). 

Τα Ιωάννινα αποτελούν το σημαντικότερο αστικό κέντρο της περιφέρειας με εμβέλεια 
διαπεριφερειακή και διακρατική (Αλβανία) κυρίως λόγω της παροχής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων). Επίσης υπάρχουν και μικρότερα σε μέγεθος αστικά οικιστικά κέντρα της 
Ανατολής, Κατσικά, Πεδινής και Περάματος με αξιοσημείωτη πληθυσμιακή δυναμικότητα εξαιτίας της 
εγγύτητας με την πόλη των Ιωαννίνων με την οποία συγκροτούν ευρύτερο οικιστικό σύνολο. 

1.3.2. Διοικητική Διάρθρωση 

Η Δημοτική Ενότητα Ανατολής στην οποία ανήκει το έργο, αποτελεί μία από τις έξι Δημοτικές 
Ενότητες του Δήμου Ιωαννιτών με τις υπόλοιπες πέντε να είναι οι: Δ.Ε. Ιωαννίνων, Δ.Ε. Μπιζανίου, Δ.Ε 
Νήσου Ιωαννίνων, Δ.Ε. Παμβώτιδος και Δ.Ε. Περάματος. Το διοικητικό κέντρο του Δήμου βρίσκεται στα 
Ιωάννινα. Με βάση την διοικητική διαίρεση της χώρας, ο Δήμος Ιωαννιτών ανήκει στην Περιφέρεια 

ΜΗΝΑΣ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 

Μέσο 100,33 104,72 83,32 74,93 65,53 35,71 30,49 35,58 70,78 120,38 149,20 162,70 

max. 
24Η 60,30 58,40 41,70 42,10 45,40 32,40 35,10 43,30 73,60 111,60 136,40 86,60 
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Ηπείρου, η οποία μαζί με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αποτελούν την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας. 

1.3.3. Δημογραφικά χαρακτηριστικά  

Το Πράσινο Σημείο θα εξυπηρετεί το Δήμο Ιωαννιτών. Ο συνολικός πληθυσμός του Δήμου 
ανέρχεται σε 112.486 μόνιμους κατοίκους (Πηγή ΕΛ. ΣΤΑΤ. 2011). Αναλυτικά, ο μόνιμος πληθυσμός 
του Δήμου Ιωαννιτών ανά Δ.Ε. σύμφωνα με τις Απογραφές της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για τα έτη 2001 και 2011 
παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα: 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

ΜΟΝΙΜΟΣ 
2001 2011 Ρυθμός 

μεταβολής 
Έκταση 
(km2) 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 103.101 112.486 9,10% 392,14 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 75.550 80.371 6,38% 50,59 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 3.948 5.124 29,79% 77,25 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 354 219 -38,14% 4,57 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ 9.904 10.468 5,69% 138,84 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 5.611 4.749 -15,36% 102,65 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 7.734 11.555 49,41% 18,24 

Μόνιμος Πληθυσμός ανά Δ.Ε. του Δήμου για τα έτη 2001, 2011 και ρυθμοί μεταβολής (πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ) 

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τον άνω πίνακα, προκύπτει ότι περί 71% του μόνιμου πληθυσμού 
του Δ. Ιωαννιτών βρίσκεται στη Δ.Ε. Ιωαννιτών και το υπόλοιπο 29% στις υπόλοιπες Δ.Ε..  

1.3.4. Στοιχεία Απασχόλησης – Παραγωγικοί Τομείς 

Στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων παρατηρείται σημαντική υπεροχή σε απασχολούμενους στον 
τριτογενή τομέα. Σημαντική συνεισφορά στην τοπική ανάπτυξη έχουν ο εμπορικός κλάδος, οι κλάδοι 
Εκπαίδευσης, Δημόσιας Διοίκησης, Υγείας και η διαρκώς αναπτυσσόμενη τουριστική δραστηριότητα. 
Οι τομείς του εμπορίου και του τουρισμού εμφανίζουν αναπτυξιακή δυναμική εξαιτίας της άρσης της 
απομόνωσης μετά την κατασκευή της Εγνατίας και της Ιόνιας οδού. 

Ο δευτερογενής τομέας αφορά κυρίως την μεταποιητική δραστηριότητα στην ανάπτυξη της 
οποίας συντέλεσε η δημιουργία της ΒΙΠΕ Ιωαννίνων. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων μεταποίησης 
αφορούν τον κλάδο της βιομηχανίας τροφίμων (μεταποίηση αγροτικών προϊόντων) και κυρίως την 
παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων. Σημαντικές είναι επίσης οι επιχειρήσεις εξόρυξης και 
επεξεργασίας μαρμάρου στο ανατολικό μέρος του λεκανοπεδίου καθώς και οι παραδοσιακές 
επιχειρήσεις της αργυροχρυσοχοΐας. Όσον αφορά το νότιο τμήμα της περιοχής συγκέντρωση 
βιοτεχνιών-βιομηχανιών καταγράφεται στην ΔΕ Μπιζανίου (Πεδινή). 

Ο πρωτογενής τομέας δεν είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένη στην περιοχή. Οι απασχολούμενοι στον 
πρωτογενή τομέα αντιστοιχούν στο 4% του συνόλου των εργαζόμενων κατοίκων. Όσον αφορά την 
περιοχή του έργου οι γεωργικές εκτάσεις καταγράφονται σε μικρές πεδινές περιοχές των ΔΕ Μπιζανίου 
και Ανατολής με κύρια προϊόντα να είναι κτηνοτροφικά φυτά, σιτηρά, πατάτες και λαχανοκομικά 
προϊόντα υπαίθρου ή θερμοκηπίου. Η κτηνοτροφική δραστηριότητα της περιοχής αφορά κυρίως στην 
αιγο-προβατοτροφία, την χοιροτροφία και τη πτηνοτροφία με τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις 
πτηνοτροφείων και χοιροτροφείων για το νότιο τμήμα να βρίσκονται στις ΔΕ Ανατολής και Μπιζανίου. 
Επίσης παρατηρείται αυξημένη παραγωγή μελιού στα όρια του λεκανοπεδίου. 

1.3.5. Υφιστάμενες Χρήσεις Γης 
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Το ΓΠΣ προτείνει τη δημιουργία νέων οικιστικών επεκτάσεων Α’ κατοικίας συνολικής έκτασης 
499,19 Ha (σε σχέση με τα ~1.680 Ha που είναι η έκταση των υφιστάμενων πολεοδομικών ενοτήτων 
και των λοιπών οικισμών της δημοτικής ενότητας).  

Οι περιοχές των νέων οικιστικών υποδοχέων είναι κατανεμημένες σε πολλά διάσπαρτα σημεία 
της ΔΕ, είτε στα όρια, δημιουργώντας μία συνεχόμενη οικιστική ζώνη στα δυτικά της πόλης, είτε σε 
τμήματα εντός του πολεοδομικού ιστού, μεταξύ σαφώς καθορισμένων υφιστάμενων χρήσεων. Κύρια 
χρήση ορίζεται η γενική ή αμιγής κατοικίας, ενώ ο προτεινόμενος ΜΣΔ κυμαίνεται από 0,4 έως 0,6. 

Το υπό-θεσμοθέτηση ΓΠΣ προτείνει τη δημιουργία ζωνών κινήτρων και πολεοδομικών 
μηχανισμών. Συγκεκριμένα, για την κεντρική περιοχή των Ιωαννίνων προτείνει ως Περιοχή Ανάπλασης 
και ως Ζώνη Ειδικών Οικονομικών Κινήτρων  (ΖΕΕ) τη ζώνη προστασίας αξιόλογου οικιστικού πυρήνα. 
Σκοπός της ζώνης ανάπλασης είναι η ανάδειξη και προστασία της πολεοδομικής και αρχιτεκτονικής 
φυσιογνωμίας του ιστορικού κέντρου της πόλης. 

Επιπλέον, προτείνεται η δημιουργία περιοχής με τον μηχανισμό ΠΕΡΠΟ στο ΝΔ άκρο της 
δημοτικής ενότητας. Η περιοχή αφορά σε δημοτική έκταση συνολικής επιφάνειας 20 Ha. Προτείνεται 
μικτός ΣΔ 0,20 και ΣΔ για τους οικοδομήσιμους χώρους 0,4. 

Όσον αφορά στις δραστηριότητες τουρισμού, προτείνεται η δημιουργία ζώνης αναψυχής – 
τουρισμού – αθλητισμού εκτάσεως 36 Ha, στο ΝΑ όριο της ΔΕ, σε επαφή με το εγκεκριμένο όριο της 
πόλης και με την περιοχή της Λίμνης Παμβώτιδας. 

Όσον αφορά στο λοιπό εξωαστικό χώρο, το υπο-θεσμοθέτηση ΓΠΣ ορίζει ΠΕΠ δασικών και 
αναδασωτέων εκτάσεων, οι οποίες αφορούν στο αισθητικό δάσος, το δάσος της Παναγιάς Περιβλέπτου 
και τρεις περιοχές που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες ΒΑ του οικισμού Μαρμάρων και Δ του 
Νεοχωρόπουλου. Στις περιοχές αυτές επιτρέπονται μόνο η κατασκευή έργων που αποσκοπούν στην 
προστασία της δασικής έκτασης και η κατασκευή έργων υποδομής κοινής ωφέλειας και πολιτικής 
προστασίας.  

Όσον αφορά στις περιοχές ελέγχου και περιορισμού δόμησης (ΠΕΠΔ) ορίζονται 7 περιοχές: μία 
περιοχή ανάπτυξης δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα, μία λατομική ζώνη, μία περιοχή αστικών 
κεντρικών λειτουργιών και υποδομών, μία περιοχή κοινωνικών εξυπηρετήσεων, δύο περιοχές εντός 
της ΖΟΕ και μία περιοχή που αφορά στη λοιπή περιοχή της δημοτικής ενότητας. Στο σύνολο των ΠΕΠΔ, 
με εξαίρεση τη λατομική ζώνη, τη μία εκ των δύο περιοχών εντός ΖΟΕ και την περιοχή κοινωνικών 
εξυπηρετήσεων, επιτρέπεται η κατοικία με όρους εκτός σχεδίου, καθώς και οι εγκαταστάσεις κοινής 
ωφέλειας και κοινωνικής υποδομή 

Πολεοδομικά Θεσμοθετημένες Περιοχές 

Τα αγροτεμάχια (αρχικά και αυτά που προκύπτουν μετά την κατάτμηση), σύμφωνα με το εν 
λόγω τοπογραφικό, βρίσκονται εκτός σχεδίου, εκτός ορίων οικισμού, εντός περιοχής NATURA 
(GR2130012) και εντός Ζ.Ο.Ε. (περιοχή με στοιχεία 1Χ), δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου 
1337/83 περί εισφορών σε γη και χρήμα, εντός αυτών δεν διέρχονται εναέριες γραμμές μεταφοράς 
υψηλής τάσης της ΔΕΗ ή αγωγός φυσικού αερίου, εντός αυτών και κατά μήκος του προσώπου τους 
δεν υπάρχουν δέντρα και εντός αυτών ή σε απόσταση μικρότερη των 20μ. από αυτά δεν διέρχεται 
ρέμα. 

Τα αγροτεμάχια βρίσκονται σε εκτός σχεδίου περιοχή στο Δ.Ε. Ανατολής του Δήμου Ιωαννιτών. 
Οι χρήσεις γης καθως και οι όροι δόμησης σε αυτό καθορίζονται σύμφωνα με τα εξής: 

- ΠΔ/24-05-85 ΦΕΚ270Δ/31-5-85 “ ΌΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ” 
- N.3937/2011 (Φ.Ε.Κ. 60A/2011) 

Το ελάχιστο όριο αρτιότητας και κατάτμησης των γηπέδων ορίζεται σε 10.000 τ.μ., 
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εφαρμοζόμενης κατά τα λοιπά, όπως ισχύει της παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 
της24/31.5.1985 διατάξεις. 
Απόσταση από όρια >15μ. 
Ποσοστό Κάλυψης: 10% 
Συντελεστής Δόμησης: 0.2 
Όροφοί: Δύο(2) 
Ύψος: 7.50μ. (1.2μ. στέγη) 
Για  τα  μεμονωμένα  κτίρια  οι  διατάξεις  που  ισχύουν  είναι  αυτές  του  Νέου 
Οικοδομικού Κανονισμού, που διέπονται από τον Ν.4067/2012. 
Ισχύουν επίσης οι διατάξεις του ΚΕΝΑΚ (Αποφ. Δ6/Β/οικ.5825 Έγκριση Κανονισμού 
Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΥΠΕΚΑ & Οικονομικών). 
ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ 
Γραφεία, Καταστήματα (άρθρο 5): Προκειμένου για ανέγερση κτηρίων που 
προορίζονται για αμιγή χρήση γραφείων η καταστημάτων το κτήριο δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα εξακόσια (600) τ.μ. Η αρχιτεκτονική μελέτη για τα παραπάνω κτήρια 
εγκρίνεται απο την Ε.Π.Α.Ε. Κατα παρέκκλιση των διατάξεων της προηγουμένης 
παραγράφου καθώς και του άρθρου 1 του Π.Δ 24 (31.5.85) επιτρέπεται η ανέγερση 
αμιγούς χρήσεως ειδικών καταστημάτων (υπεραγορές) με: 
Ποσοστό Κάλυψης:20% και  ύψος μέχρι εννέα (9)μ. 
Η συνολική επιφάνεια των ορόφων που δύναται να υπερβαίνει τα 600τ.μ με την 
προϋπόθεση ότι ο συντελεστής δομήσεως δεν υπερβαίνει το 0.2. 
Η ανωτέρω παρέκκλιση εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και 
Περιβάλλοντος, με γνώμη του αρμοδίου Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμου και 
Περιβάλλοντος και γνώμη της Διεύθυνσης Χωροταξίας. 

- ΠΔ209/1998 ΦΕΚ169Α/15-7-98 (ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ) 
- Ν. 2831/2000 «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 1577/1985 (ΓΕΝΙΚΟΣ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» (ΦΕΚ 140Α 
ΤΗΣ 13-6-2000) ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 3046/304/89) 

- Π.Δ. 455/22-06-76 ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
- Β.Δ. 465 της 25.06/09.07.1970 ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
- Π.Δ. 350/96, Π.Δ. 18/31-12-97 ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

2. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

Τα αγροτεμάχια (συνολικό και αυτοτελή τμήματα) αποτελούν ιδιοκτησία του Δήμου Ιωαννιτών, 
ως καθολικός διάδοχος του π. Δήμου Ανατολής που καταργήθηκε με το νόμο «Καλλικράτης» (ν. 
3852/2010). Παραχωρήθηκαν με την υπ’ αριθ. 2145/20-5-2002 Απόφαση Νομάρχη Ιωαννίνων, όπως  
απεικονίζεται στο παρακάτω απόσπασμα: 
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Απόσπασμα απόφασης παραχώρησης  

Επιπλέον τα αγροτεμάχια (συνολικό και αυτοτελή τμήματα έχουν ενταχθεί στο Εθνικό 
Κτηματολόγιο με ΚΑΕΚ: 200231418010, σύμφωνα με το Κτηματολογικό Φύλλο, απόσπασμα του 
οποίου παρατίθεται στην συνέχεια:  
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Απόσπασμα Κτηματολογικού Φύλλου  

3. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Το παρόν έργο αποτελεί εμβληματική παρέμβαση με σημαντική κοινωνική, οικονομική 
διοικητική και περιβαλλοντική ωφέλεια για την τοπική κοινωνία. Στην συνέχεια θα αναπτυχθεί ανά 
τομέα η συμβολή του εν λόγω έργου. Αναλυτικά: 

Περιβάλλον  

 Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενες παραγράφους, η υφιστάμενη εγκατάσταση του 
εργοταξίου γειτνιάζει με το ευαίσθητο περιβάλλον της Λίμνης Παμβώτιδας, με συνέπεια λύματα από 
τις δραστηριότητες, όπως πλυντήριο, λιπαντήριο, συνεργείο κλπ, να καταλήγουν στη λίμνη. Το γεγονός 
αυτό έχει επισημανθεί – κατά καιρούς – από τους αρμόδιους φορείς και περιβαλλοντικούς 
οργανισμούς. Κρίνεται υψηλής περιβαλλοντικής σημασίας η μεταφορά του εργοταξίου από την 
σημερινή του θέση. Η προτεινόμενη θέση που αφορά το παρόν έργο χωροθετείται σημαντικά μακριά 
από την Λίμνη Παμβώτιδα και χωρίς να επιβαρύνει ποικιλοτρόπως το φυσικό περιβάλλον.  

Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις είναι ιδιαίτερα παλαιωμένες με αποτέλεσμα να μην πληρούν 
κριτήρια, που σχετίζονται με την προστασία του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Οι 
σύγχρονες εγκαταστάσεις, που προβλέπονται με το παρόν έργο, υιοθετώντας αρχές βιοκλιματικού 
σχεδιασμού, εφαρμόζοντας προδιαγραφές ΚΕΝΑΚ, αναπτύσσοντας φύτευση στον περιβάλλοντα χώρο, 
αποτελούν κτιριακές δομές φιλικές προς το περιβάλλον και ενεργειακά ουδέτερες. 

Κοινωνία  

Η προτεινόμενη θέση των νέων εγκαταστάσεων του εργοταξίου βρίσκεται στο κέντρο του 
λεκανοπεδίου, με αποτέλεσμα να είναι περισσότερο προσβάσιμο στους δημότες, που συχνά καλούνται 
να μεταβούν επιτόπου των εγκαταστάσεων προς επίλυση υποθέσεων τους. Το γεγονός αυτό 
ενισχύεται σημαντικά με την ύπαρξη σημαντικών οδικών αξόνων (οδός Νιάρχου, Περιφερειακή Οδός 
κλπ) που αναπτύσσονται στην περιοχή. 

 Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις του νέου εργοταξίου μπορούν να φιλοξενήσουν κοινωνικές και 
πολιτιστικές εκδηλώσεις, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο ένα σημαντικό τοπόσημο για την περιοχή 

Οικονομία  

Η άμεση ωφέλεια του Δήμου είναι η απαλοιφή του μισθώματος που καταβάλλεται στο Δημόσιο 
για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του εργοταξίου 

Η χωροθέτηση μιας τόσο σημαντικής κτιριακής υποδομής, επιφέρει επαναπροσδιορισμό στην 
επιχειρηματική δραστηριότητα που αναπτύσσεται στην περιοχή εγκατάστασης. Σε αυτό το πρίσμα 
αναμένεται επιχειρηματική και οικιστική ανάπτυξη στην περιοχή, η οποία σήμερα είναι ιδιαίτερα 
υποβαθμισμένη 

Δημόσια Διοίκηση 

Αποτελεί υποχρέωση της Διοίκησης η αξιοποίηση της ιδιοκτησίας της για την λειτουργία των 
δομών και οργανισμών της. Ειδικότερα δε όταν σήμερα καταβάλλεται μίσθωμα για την λειτουργία 
τους. 

Η ορθολογισμένη διαχείριση του χώρου του εργοταξίου, θα συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία 
και στην αύξηση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών που στεγάζονται σε αυτόν. 

Η αξονική θέση των νέων εγκαταστάσεων που αφορά η παρούσα συμβάλει αφενός στην μείωση 
του κόστους των μετακινήσεων και αφετέρου στην ταχύτερη επέμβαση στην περιοχή ανάγκης,  
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γεγονός που αναβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Διοίκησης προς τους Δημότες. 

4. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Η πολυπλοκότητα και η δυσκολία του αντικειμένου των απαιτούμενων τεχνικών μελετών 
(αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, κ.λ.π.), η ιδιαίτερη σημασία για την προστασία 
του φυσικού περιβάλλοντος και του ευαίσθητου οικοσυστήματος της Λίμνης Παμβώτιδας που προϋποθέτει 
την άμεση απομάκρυνση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του εργοταξίου του Δήμου Ιωαννιτών και τα 
περιορισμένα χρονικά περιθώρια για την μετεγκατάσταση των υπηρεσιών του Δήμου, καθιστούν 
μονόδρομο την εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 50 του ν4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) για την 
σύναψη της σύμβασης, η οποία θα έχει ως αντικείμενο συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση (κατασκευή) 
έργου με τίτλο «Κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και δημιουργία υποδομών για την μεταστέγαση της 
υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ιωαννιτών»   

5. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ  

Η σύμβαση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του ν.4412/2016 όπως ισχύει με τις 
τροποποιήσεις του. Το έργο υπάγεται στο θεσμικό πλαίσιο: 

- Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

- Των άρθρων 80-110 ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας 
κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ),  

- Του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 
3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, 
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013».  

- Του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

- Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύει 

- Του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

- (Μέχρι τις 31/12/2016) του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη 
σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 
89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την 
Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 
Δεκεμβρίου 2007 (L335)», 

- Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».  
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- Του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

- Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» . 

- Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

- Του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

- (Μέχρι τις 31/12/2016) του π.δ 113/2010 (Α 194) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες, όπως ισχύει 

- Του ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του 
αναδόχου με τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων 
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης 
έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 
20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά με τα  ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων 
του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’, καθώς και η απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β  ́
1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες.  

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

Οι κανονισμοί και οι προδιαγραφές, που διέπουν τις Γεωτεχνικές Εργασίες και Μελέτη, είναι 
ενδεικτικά οι εξής : 

• Κεφάλαιο Θ’: Γεωτεχνικές Εργασίες Υπαίθρου – Εργαστηριακές Δοκιμές του Κανονισμού 
Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών 
Επιστημονικών Υπηρεσιών Κ.Π.Α.Μ.Υ., όπως εκάστοτε ισχύει. 

• Τεχνικές προδιαγραφές Δειγματοληπτικών Γεωτρήσεων Ξηράς για γεωτεχνικές έρευνες (Ε 
101- 83), ΦΕΚ 363/24-6-1983 

• Τεχνικές  Προδιαγραφές  επί  τόπου  Δοκιμών  Βραχομηχανικής  (Ε102-84)  και  
Εργαστηριακών Δοκιμών Βραχομηχανικής (Ε103-84), ΦΕΚ 70/8-2-1985 

• Προδιαγραφές Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής (Ε105-86), ΦΕΚ 955/31-12-86 

• Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (Ο.Μ.Ο.Ε), Υ.Α. ΔΜΕΟ/δ/ο/212/27-02-2004 

• Διεθνή Πρότυπα ή Κανονισμοί (π.χ. ASTM, AASHTO, BS, κτλ) 

• Κανονισμοί εκπόνησης ως ισχύουν σήμερα: ΟΜΟΕ, τεύχος 11, Γεωλογικές και Γεωτεχνικές 
έρευνες και μελέτες 

Οι κανονισμοί και οι προδιαγραφές, που διέπουν την Αρχιτεκτονική Μελέτη, είναι ενδεικτικά οι 
εξής : 

 Εγκύκλιος 11/2018 «Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων του Ν.4412/2016 
(Βιβλίο I)» (υπ’ αριθμ. ΔΝΣβ/854/ΦΝ466), Π.Δ. 696/1974 (ΦΕΚ 301/Α 8.10.1974), Υ.Α 



   
Κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και δημιουργία υποδομών για την μεταστέγαση της υπηρεσίας 

καθαριότητας του Δήμου Ιωαννιτών 

   

 

ΔΝΣβ1732ΦΝ 466 (ΦΕΚ Β 1047/2019). 
 Ο εκάστοτε ισχύων Οικοδομικός Κανονισμός 
 Κτιριοδομικός Κανονισμός 
 Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων 
 Κ.Εν.Α.Κ. 

 Ευρωκώδικες 

• ΠΔ/15-5-56 (ΦΕΚ 123/Α/17-5-56) 
 Αποφάσεις που αναφέρονται σε ειδικές κατασκευές, κ.λπ. 
Η Στατική Μελέτη θα συνταχθεί σύμφωνα με: 

 Εγκύκλιος 11/2018 «Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων του Ν.4412/2016 
(Βιβλίο I)» (υπ’ αριθμ. ΔΝΣβ/854/ΦΝ466), Π.Δ. 696/1974 (ΦΕΚ 301/Α 8.10.1974), Υ.Α 
ΔΝΣβ1732ΦΝ 466 (ΦΕΚ Β 1047/2019). 

 Ο εκάστοτε ισχύων Οικοδομικός Κανονισμός, 

 Κτιριοδομικός Κανονισμός, 
 Ελληνικός Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος (ΕΚΩΣ), 
 Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (ΕΑΚ), 
 Ελληνικός Κανονισμός Φορτίσεων, 
 Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος, 

 Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων, 
 Ευρωκώδικες, 
 Αποφάσεις που αναφέρονται σε ειδικές κατασκευές, εγκρίσεις συστημάτων προέντασης, 

υλικών κ.λπ. 
Οι κανονισμοί και οι προδιαγραφές που θα διέπουν την Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών 

Εγκαταστάσεων, είναι ενδεικτικά οι εξής : 

 Εγκύκλιος 11/2018 «Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων του Ν.4412/2016 
(Βιβλίο I)» (υπ’ αριθμ. ΔΝΣβ/854/ΦΝ466), Π.Δ. 696/1974 (ΦΕΚ 301/Α 8.10.1974), Υ.Α 
ΔΝΣβ1732ΦΝ 466 (ΦΕΚ Β 1047/2019). 

 Ο εκάστοτε ισχύων Οικοδομικός & Κτιριοδομικός Κανονισμός 

 Τα Πρότυπα του ΕΛΟΤ 
 Το ΕΛΟΤ HD384 : Απαιτήσεις για Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις 
 Το ΕΛΟΤ HD637 S1: Power Installations Exceeding 1KV A.C. 
 Οι Κανονισμοί Ανελκυστήρων 
 Η Νομοθεσία Πυροπροστασίας 

 Οι τεχνικές οδηγίες του Τ.Ε.Ε. (ΤΟΤΕΕ) 
 Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) 
 Οι  Κανονισμοί  Κατασκευών  Ειδικών  Κτιρίων,  κ.λ.π.  (θεάτρων,  κινηματογράφων,  

σταθμών αυτοκινήτων κ.λ.π.) 
 Οι Κανονισμοί Διάθεσης Λυμάτων 

 Διεθνή Πρότυπα,   Κανονισμοί, όπου οι Ελληνικοί δεν είναι επαρκείς ή ο   Κύριος του Έργου 
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απαιτεί. 

6. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Για το περιγραφή του τεχνικού αντικειμένου του έργου συντάχθηκαν από την Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών: 

- Τοπογραφικό Διάγραμμα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υ.ΠΕ.ΚΑ.. 

- Αρχιτεκτονική Προμελέτη, η οποία εκπονήθηκε με την συνδρομή τεχνικού συμβούλου και 
περιλαμβάνει: Τεχνική Περιγραφή, Κατόψεις, Τομές και Όψεις. 

- Διάγραμμα Κάλυψης, όπου περιγράφεται η μέγιστη και η απαιτητή δόμηση 

Επιπροσθέτως εκπονήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών το κτιριολογικό πρόγραμμα που 
παρατίθεται στο παράτημα 1. 

Πλέον των παραπάνω μελετών κρίνεται απαραίτητη η εκπόνηση των παρακάτω τεχνικών 
μελετών, όπου αναγράφονται συνοπτικά και το είδος των παραδοτέων ανά στάδιο μελέτης  

 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 

 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 

 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

 ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (Μ.Ε.Α.) 

 ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

 ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 

Το περιεχόμενο του φακέλου της άδειας δόμησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
καθορίζονται από τη σχετική νομοθεσία (οικοδομικός κανονισμός ν.4030/2012, όπως 
εκάστοτε ισχύει) και συγκεντρώνονται από τα παραδοτέα της οριστικής μελέτης. 

Αφού ληφθούν όλες οι από το νόμο απαιτούμενες άδειες για την υλοποίηση των εργασιών, ο 
Ανάδοχος του Έργου οφείλει να συντάξει και να υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση την Μελέτη 
Εφαρμογής, που μετά την έγκρισή της από την υπηρεσία θα αποτελέσει συμβατικό στοιχείο της 
εργολαβίας. Η μελέτη θα συνταχθεί από τους μελετητές της Οριστικής Μελέτης και θα περιλαμβάνει 
ότι ορίζεται στις προδιαγραφές του κεφ 4 της παρούσης και στον Κανονισμό Μελετών που αποτελεί 
αναπόσπαστο τεύχος της σύμβασης. 

Οι μελέτες εφαρμογής που θα εκπονηθούν είναι: 

 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

 ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 ΜΕΛΕΤΕΣ Φ.Α.Υ. – Σ.Α.Υ. 

 ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
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Οι ανωτέρω μελέτες θα εκπονηθούν στο πλαίσιο της σύμβασης του έργου καθώς αφορά σύμβαση 
μελέτης – κατασκευής σύμφωνα με το αρ. 50 του ν. 4412/2016 

7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Οι δράσεις που αναπτύσσονται στην συνέχεια σχεδιάστηκαν ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες 
της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου του Δήμου Ιωαννιτών, 
σύμφωνα με το κτιριολογικό πρόγραμμα του παραρτήματος 1. Αναλυτικότερα: 

Αγροτεμάχιο τμήμα 2 

Κτιριακό συγκρότημα 1: 

Κτίρια_1.Α  &  1.Β,  γραφεία  τμήματος  πρασίνου,  τμήματος  συντήρησης  έργων  & υποδομών 
και τμήμα διαχείρισης οχημάτων 

Το κτίριο αυτό είναι διώροφο και περιλαμβάνει: 

Στο υπόγειο βρίσκονται ένας αποθηκευτικός χώρος, χώρος ΗΜ εγκαταστάσεων και διάδρομος 
με το κλιμακοστάσιο - ανελκυστήρα για τους άλλους ορόφους. 

Στο ισόγειο, το οποίο είναι στο ίδιο επίπεδο με τον περιβάλλοντα χώρο, Διάδρομος με το 
κλιμακοστάσιο - ανελκυστήρα για τους άλλους ορόφους, ένα επιπλέον ανοικτό κλιμακοστάσιο, 
Γραφεία Υπαλλήλων, Γραφείο Προϊσταμένου, Γραφείο πολιτικού προϊσταμένου και χώροι υγιεινής. 

Στον όροφο βρίσκονται τα υπόλοιπα γραφεία της υπηρεσίας (υπαλλήλων, προϊσταμένου και 
πολιτικού προϊσταμένου), Γραφείο Διευθυντή, Γραμματέα Διευθυντή, Αίθουσα Συσκέψεων, Αναμονή, 
Διάδρομος με το κλιμακοστάσιο - ανελκυστήρα για τους άλλους ορόφους και χώροι υγιεινής 
αντίστοιχοι με του ισογείου. 

Χώρος χρήσεων 1: Υπαίθριες αποθήκες 

Πλησίον του συμπλέγματος Γ προβλέπεται υπαίθριος οριοθετημένος χώρος που θα προορίζεται 
για την αποθήκευση ογκωδών αντικειμένων του τμήματος (πχ κάδοι απορριμμάτων κτλ). 

Χώρος χρήσεων 2: 

Μικρό θερμοκήπιο, στεγασμένοι υπαίθριοι χώροι 

Πλησίον του κτιρίου 1.Α-1.Β προβλέπεται η κατασκευή μικρού θερμοκηπίου (σε άμεση γειτνίαση 
με το τμήμα πρασίνου) καθώς και ένας περιφραγμένος και παράλληλα στεγασμένος χώρος για 
αποθήκευση και φύλαξη διαφόρων υλικών (πχ υλικά υδραυλικού, φυτόχωμα κλπ). 

Σε αυτό το αγροτεμάχιο γίνεται πρόβλεψη για 17 θέσεις Ι.Χ. σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
Κτιριολογικού Προγράμματος. 

Αγροτεμάχιο τμήμα 1 Κτιριακό συγκρότημα 2: 

Κτίριο_2.Α, αίθουσα συνάθροισης κοινού 

Το κτίριο αυτό είναι ισόγειο και περιλαμβάνει: 

Στο υπόγειο βρίσκονται τα αποδυτήρια αντρών – γυναικών, χώροι ντουζ ανδρών – γυναικών, 
χώρος ΗΜ εγκαταστάσεων και διάδρομος με το κλιμακοστάσιο που οδηγεί στο ισόγειο. 

Στο ισόγειο, το οποίο είναι στο ίδιο επίπεδο με τον περιβάλλοντα χώρο, χωροθετούνται ένας 
μεγάλος ενιαίος χώρος – αίθουσα συγκεντρώσεων, η κουζίνα – κυλικείο, WC – AMEA και ο διάδρομος 
της εισόδου με το κλιμακοστάσιο που οδηγεί στο υπόγειο. 
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Σε αυτό το αγροτεμάχιο γίνεται πρόβλεψη για 30 θέσεις Ι.Χ. κ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
Κτιριολογικού Προγράμματος. 

Κτίρια_2.Β & 2.C, γραφεία τμήματος διαχείρισης απορριμμάτων 

Το κτίριο αυτό είναι διώροφο και περιλαμβάνει: 

Στο υπόγειο βρίσκονται ένας Αποθηκευτικός χώρος, Χώρος ΗΜ εγκαταστάσεων και Διάδρομος 
με το κλιμακοστάσιο - ανελκυστήρα για τους άλλους ορόφους. 

Στο ισόγειο, το οποίο είναι στο ίδιο επίπεδο με τον περιβάλλοντα χώρο, Διάδρομος με το 
κλιμακοστάσιο - ανελκυστήρα για τους άλλους ορόφους, ένα επιπλέον ανοικτό κλιμακοστάσιο, 
Γραφεία Εποπτών, Γραφείο Ιατρού – Εξεταστήριο και χώροι υγιεινής. 

Στον όροφο βρίσκονται τα υπόλοιπα Γραφεία της υπηρεσίας (υπαλλήλων – εποπτών, 
προϊσταμένου και πολιτικού προϊσταμένου) και χώροι υγιεινής αντίστοιχοι με του ισογείου. 

Αγροτεμάχιο τμήμα 1 

Κτιριακό συγκρότημα 3: 

Κτίριο_3.A : Αποθήκες, Ξυλουργός, Σιδηρουργός, Ηλεκτρολόγος 

Το κτίριο της κεντρικής αποθήκης αποτελεί μεταφορά και επέκταση υπάρχοντος κτιρίου από 
τους παλιούς χώρους της εγκατάστασης υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ιωαννιτών στις νέες 
κτιριακές εγκ/σεις της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ιωαννιτών. Είναι ισόγειο κτίριο με 
μεταλλικό φορέα και μεταλλική στέγη. 

Προβλέπεται να γίνει προσεκτική αποσυναρμολόγηση του υπάρχοντος μεταλλικού κτιρίου, 
και επανασυναρμολόγηση των δομικών στοιχείων σε νέα γεωμετρία στην νέα τοποθεσία. 

Η μετατροπή του από κάτοψη τύπου Γ σε ορθογώνια κάτοψη καθώς και η επέκτασή του για να 
φιλοξενήσει τις αυξανόμενες απαιτήσεις της αποθήκης και των νέων χρήσεων θα επιφέρει 
τροποποιήσεις τόσο στον στατικό φορέα όσο και στις επικαλύψεις, οπότε και θα γίνει πλήρωση με 
νέα υλικά. Πριν την εγκατάσταση στον νέο χώρο θα πρέπει να γίνει στατική επίλυση με τις 
ισχύουσες διατάξεις και να προβλεφθεί επιπλέον ενίσχυση του μεταλλικού φορέα αν αυτό κριθεί 
απαραίτητο. 

Κτίριο_3.B : Συνεργείο, Λιπαντήριο 

Το κτίριο αυτό αποτελεί μεταφορά και επέκταση υπάρχοντος κτιρίου από τους παλιούς 
χώρους της εγκατάστασης υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ιωαννιτών στις νέες κτιριακές 
εγκ/σεις της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ιωαννιτών. Είναι ισόγειο, η στάθμη του οποίου 
βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τον περιβάλλοντα χώρο, δεν διαθέτει υπόγειο και περιλαμβάνει 
έναν ενιαίο επιμήκη χώρο. Η είσοδος των υπαλλήλων στο κτίριο γίνεται από δύο εισόδους 
(επάλληλες-συρόμενες) στην μικρή πλευρά αντίστοιχα. Η είσοδος των οχημάτων γίνεται από την 
βόρεια πλευρά του κτιρίου και έχουν προβλεφθεί τρεις είσοδοι για ταυτόχρονη συντήρηση – επισκευή 
ισάριθμων οχημάτων. 

Σύμπλεγμα χρήσεων 3 : 

Αποθήκη άλατος, στεγασμένοι υπαίθριοι χώροι, υπαίθριοι χώροι 

Πλησίον των κτιρίων 3.A και 3.B προβλέπεται υπαίθριος οριοθετημένος χώρος που θα 
προορίζεται για την αποθήκη άλατος. Ακόμη προβλέπονται δυο περιφραγμένοι χώροι, ένας εκ των 
οποίων θα είναι και στεγασμένος για την φύλαξη – αποθήκευση διαφόρων υλικών. Ο στεγασμένος 
προορίζεται για την φύλαξη αντικειμένων (όπως πχ τραπεζοκαθίσματα, πέργκολες κλπ) και ο 
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περιφραγμένος χώρος για την φύλαξη αδρανών υλικών (όπως πχ άμμος, ψυχρή άσφαλτος, πλάκες 
πεζοδρομίου κλπ). 

Σύμπλεγμα χρήσεων 4: Πρατήριο, πλυντήριο 

Στην άκρη του αγροτεμαχίου 1 προβλέπεται να τοποθετηθούν το πλυντήριο (με ικανότητα 
ταυτόχρονης εξυπηρέτησης δύο  οχημάτων) καθώς  και μία  δεξαμενή  τροφοδότησης πετρελαίου 
των οχημάτων. Η δεξαμενή που θα τα τροφοδοτεί θα είναι υπόγεια. Για την λειτουργία των δύο 
χρήσεων γίνεται η αντίστοιχη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. 

Σε αυτό το αγροτεμάχιο γίνεται πρόβλεψη για 16 θέσεις ΙΧ, 39 θέσεις στάθμευσης 
απορριματοφόρων, και 42 θέσεις  στάθμευσης μεγάλων οχημάτων , σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
Κτιριολογικού Προγράμματος. 

Αγροτεμάχιο τμήμα 159α Στάθμευση μεγάλων οχημάτων 

Σε αυτό το αγροτεμάχιο γίνεται πρόβλεψη για 21 επιπλέον θέσεις μεγάλων οχημάτων σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις του Κτιριολογικού Προγράμματος. 

Περιβάλλων χώρος 

Ο υπόλοιπος περιβάλλων χώρος των νέων κτιριακών εγκ/σεων και υποδομών για την 
μεταστέγαση της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ιωαννιτών διαμορφώνεται κυρίως για 
κυκλοφορία και στάθμευση των αυτοκινήτων των επισκεπτών, και των οχημάτων του Δήμου 
δεδομένου ότι λόγω της απόστασης από την πόλη, οι επισκέπτες θα φθάνουν εδώ με αυτοκίνητα. 
Κατά μήκος της περιμετρικής περίφραξης προβλέπονται χώροι πρασίνου και φυτεύσεις σε 
γραμμική ανάπτυξη, ενώ στο άμεσο περιβάλλον των κτιρίων προβλέπονται φυτεύσεις σε συστάδες. 

Η περίφραξη του χώρου γίνεται περιμετρικά στις 4 πλευρές των αγροτεμαχίων. Ακόμη, θα 
υπάρξει σύνδεση και των αγροτεμαχίων 1β και 2 σε δύο σημεία με γέφυρες πλάτους 6,00μ οπότε 
στα σημεία αυτά η περίφραξη θα διακόπτεται. 

Στην κύρια όψη του οικοπέδου επί της Οδού Καραϊσκάκη θα προβλεφθεί περίφραξη συνολικού 
ύψους 2,00μ. από απλό τοιχείο εμφανούς οπλισμένου σκυροδέματος (1,00μ.) και επιπλέον μεταλλικό 
κιγκλίδωμα (1,00μ.). Προς τη δυτική , ανατολική και βόρεια πλευρά, προβλέπεται μεταλλική 
περίφραξη (κιγκλίδωμα) ύψους 2,00μ. 

Προτείνεται η κατασκευή περιμετρικού δρόμου και στα δυο αγροτεμάχιο με σύνδεση μεταξύ 
τους καθώς και εγκαρσίων δρόμων με οριοθετημένους χώρους πρασίνου που συμπληρώνουν το 
σχέδιο διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. 

Πραγματοποιούμενη κάλυψη και δόμηση: 

α/α ΧΡΗΣΗ 
ΕΜΒΑΔΟΝ 
ΧΡΗΣΗΣ 

(τμ) 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΨΟΣ 

(μ) 
ΚΑΛΥΨΗ 

(τμ) 

 Κτιριακό Συγκρότημα 2     
 Κτίριο 2.A 180,80 τ.μ.  4,00 + 0.75 μ. 203,82 τ.μ. 
1 Αποδυτήρια 48,48 υπόγειο   
2 Ντουζιέρες 22,20 υπόγειο   
3 Χώρος ΗΜ εγκαταστάσεων 60,40 υπόγειο   
4 Διάδρομος 37,95 υπόγειο   
5 Αίθουσα συνάθροισης κοινού 122,40 ισόγειο   
6 Κυλικείο - κουζίνα 24,32 ισόγειο   
7 WC AMEA 4,18 ισόγειο   
8 Διάδρομος 29,90 ισόγειο   
 Κτίρια 2.B - 2.C 405,09 τ.μ.  7,00 μ. + 1,20μ. 256,20 τ.μ. 
1 Χώρος ΗΜ εγκαταστάσεων 61,62 υπόγειο   
2 Αποθήκη – Βοηθητικός χώρος 13,12 υπόγειο   
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α/α ΧΡΗΣΗ 
ΕΜΒΑΔΟΝ 
ΧΡΗΣΗΣ 

(τμ) 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΨΟΣ 

(μ) 
ΚΑΛΥΨΗ 

(τμ) 

3 Διάδρομος 18,45 υπόγειο   
4 Γραφεία εποπτών 51,80 ισόγειο   
5 WC 11,60 ισόγειο   
6 Διάδρομος 17,22 ισόγειο   
7 Καθιστικό υποδοχής 30,24 ισόγειο   
8 Γραφεία εποπτών 28,80 ισόγειο   
9 Ιατρείο - WC 30,24 ισόγειο   
10 Γραφεία υπαλλήλων 39,90 όροφος   
11 Γραφείο προϊσταμένου 11,90 όροφος   
12 Γραφείο πολιτικού προϊσταμένου 11,90 όροφος   
13 WC 12,00 όροφος   
14 Διάδρομος 20,09 όροφος   
15 Καθιστικό υποδοχής 38,54 όροφος   
16 Γραφεία υπαλλήλων 100,86 όροφος   
 Κτιριακό Συγκρότημα 1     
 Κτίρια 1.A – 1.B 498,59  7,00 μ. + 1,20μ. 256,20 τ.μ. 

1 Χώρος ΗΜ εγκαταστάσεων 61,62 υπόγειο   
2 Αποθήκη – Βοηθητικός χώρος 13,12 υπόγειο   
3 Διάδρομος 18,45 υπόγειο   
4 Γραφεία υπαλλήλων 59,04 ισόγειο   
5 WC 11,60 ισόγειο   
6 Διάδρομος 17,22 ισόγειο   
7 Γραφεία υπαλλήλων 44,28 ισόγειο   
8 Γραφείο προϊσταμένου 18,10 ισόγειο   
9 Γραφείο πολιτικού προϊσταμένου 11,40 ισόγειο   
10 WC 6,41 ισόγειο   
11 Διάδρομος 8,26 ισόγειο   
12 Γραφείο διευθυντή 12,73 όροφος   
13 Γραμματεία  διευθυντή 12,73 όροφος   
14 Αίθουσα συσκέψεων 18,05 όροφος   
15 Αναμονή 18,05 όροφος   
16 WC 12,00 όροφος   
17 Διάδρομος 20,09 όροφος   
18 Γραφείο προϊσταμένου 8,21 όροφος   
19 Γραφείο πολιτικού προϊσταμένου 8,21 όροφος   
20 Γραφεία υπαλλήλων 87,33 όροφος   
21 Διάδρομος 5,20 όροφος   
22 Γραφείο προϊσταμένου 13,40 όροφος   
23 Γραφείο πολιτικού προϊσταμένου 10,65 όροφος   
24 WC 2,44 όροφος   

 Κτίριο 3.Β 347,24 τ.μ.  5,30μ. + 1,45μ. 347,24 τ.μ. 
1 Συνεργείο - Λιπαντήριο 347,24 τ.μ. ισόγειο   

 Κτίριο 3.Α 825,00 τ.μ.  5,45μ. + 0,50μ. 982,50 τ.μ. 
1 Εργαστήριο Ηλεκτρολόγου 33,08 τ.μ. ισόγειο   
2 Εργαστήριο Σιδηρουργού 46,09 τ.μ. ισόγειο   
3 Εργαστήριο Ξυλουργού 33,39 τ.μ. ισόγειο   
4 WC 7,00 τ.μ. ισόγειο   
5 Αποθήκες 847,65 τ.μ. ισόγειο   

Τα εμβαδά των νέων κτιρίων συμπεριλαμβάνουν τα ελάχιστα απαραίτητα μικτά εμβαδά των 
χώρων όπως ορίζονται από το κτιριολογικό πρόγραμμα που δόθηκε από την επίβλεψη με τους 
απαιτούμενους για αυτά λειτουργικούς χώρους (διαδρόμους, χώρους υγιεινής, κλιμακοστάσια, κτλ.) 

Τα κτίρια έχουν υπόγεια που όμως δεν καταλαμβάνουν όλο το εμβαδό της κάλυψής τους, διότι 
σε αυτή την φάση δεν κρίνεται απαραίτητο από άποψη λειτουργικότητας ή αναγκών. Σε περίπτωση 
όμως που απαιτηθούν επιπλέον υπόγειοι χώροι μετά την εκπόνηση της Η/Μ μελέτης, και αφού 
καθοριστούν οι ακριβείς ανάγκες ανά κτίριο, μπορούν αυτά να επεκταθούν και θα μελετηθούν σε 
επόμενο στάδιο της αρχιτεκτονικής μελέτης. 
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Οι θέσεις στάθμευσης στα τρία αγροτεμάχια και οι οποίες προκύπτουν από την χρήση 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΠΔ – 350-96 & ΠΔ-18/31-12-97, άρθρο 321) είναι αναλυτικά: 

Αγροτεμάχιο 1 (χρήσεις εργαστήρια, αποθήκες, συνεργεία) 

Εμβαδό 134,97 / 150,00 = 0,90 άρα 1 απαιτούμενη θέση στάθμευσης 

Εμβαδό 690,00 / 300,00 = 2,30 άρα 2 απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης 

Εμβαδό 347,24 / 70,00 = 4,96 άρα 5 απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης Συνολικά για το 
αγροτεμάχιο 7 απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης 

Αγροτεμάχιο 1 (χρήση γραφεία, αίθουσα συνάθροισης κοινού) 

Εμβαδό 405,09 / 80,00 = 5,06 άρα 5 απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης 

Εμβαδό 180,80 / 100,00 = 1,80 άρα 2 απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης  

Συνολικά για το αγροτεμάχιο 7 απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης 

Αγροτεμάχιο 2 (χρήσεις γραφεία) 

Εμβαδό 498,59 / 80,00 = 6,23 άρα 6 απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης Συνολικά για το 
αγροτεμάχιο 6 απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης 

Σε κάθε αγροτεμάχιο οι απαιτούμενες θέσεις είναι λιγότερες από 10. Σύμφωνα με το 
κτιριολογικό πρόγραμμα και τις απαιτήσεις της υπηρεσίας, οι θέσεις στάθμευσης που υπάρχει 
ανάγκη να χωροθετηθούν στα αγροτεμάχια είναι κατά πολύ περισσότερες από 10 που είναι ο 
μέγιστος αριθμός θέσεων στάθμευσης ανά αγροτεμάχιο σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (ΝΟΚ, 
διατάξεις για την εκτός σχεδίου δόμηση και ΠΔ- 455 / 1976). Στην φάση αυτή, στην προμελέτη 
που εκπονείται έχουν μεν προβλεφθεί οι απαιτήσεις του Κτιριολογικού Προγράμματος όσον αφορά 
την στάθμευση των οχημάτων, υπάρχει όμως πάντα η δυνατότητα να αναπροσαρμοστεί ο 
σχεδιασμός του Περιβάλλοντος χώρου όσον αφορά τη στάθμευση στην επόμενη Φάση της μελέτης 
σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και απαιτήσεις της Υπηρεσίας Δόμησης. 

Διάταξη και Μορφολογία των κτιρίων 

Από το σχέδιο γενικής διάταξης είναι φανερό ότι τοποθετούνται με στρατηγικό τρόπο όλες 
οι απαραίτητες χρήσεις για τη λειτουργία των κτιριακών εγκ/σεων και υποδομών για την 
μεταστέγαση της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ιωαννιτών. 

Συγκεκριμένα, στα αγροτεμάχια τμήμα 1 και τμήμα 2, και τα οποία έχουν πρόσωπο επί της 
κεντρικής αγροτικής οδού Καραϊσκάκη, τοποθετούνται τα δύο (2) κτίρια γραφείων ώστε να είναι 
ορατά από τον δρόμο και να προσεγγίζονται εύκολα. Στο αγροτεμάχιο τμήμα 1 τοποθετούνται οι 
αποθήκες, τα εργαστήρια, τα συνεργεία, το πλυντήριο οχημάτων και η δεξαμενή-αντλία πετρελαίου. Οι 
στεγασμένοι-περιφραγμένοι και οι απλά περιφραγμένοι αποθηκευτικοί χώροι χωροθετούνται 
ανάλογα με την χρήση τους και στα τρία αγροτεμάχια, όπως και οι θέσεις στάθμευσης. 

Η μορφολογία των διαφόρων κτιρίων γ ί ν ε τ α ι  μ ε  κ α θ α ρ έ ς  κ α ι  λ ι τ έ ς  γ ρ α μ μ έ ς .  Οι όγκοι 
τους είναι επιμηκείς . Στο σχεδιασμό τα ισόγεια των κτιρίων διαφοροποιούνται από τους ορόφους με 
την χρήση διαφορετικών υλικών. Στο ισόγειο υπάρχει εμφανές μπετόν και τα ανόιγματα είναι φανερά. 
Στον όροφο τοποθετείται εξωτερικός σκελετός με μεταλλικές κάθετες περσίδες από διάτρητη 
λαμαρίνα, ο οποίος περιτριγυρίζει το κτίριο. Τα ανοίγματα διατρέχουν τον όροφο αλλά είναι ημιορατά 
λόγω του σκελετού. Η στέγη του κτιρίου είναι σε δύο τμήματα, μονοκλινή που οδηγούν τα όμβρια στο 
κεντρικό τμήμα του κτιρίου. 

Οι Διοικητικές χρήσεις διαφοροποιούνται μορφολογικά από τις ειδικές χρήσεις καθώς 
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συγκεντρώνονται σε δύο κτίρια στην είσοδο των δύο γηπέδων. Σε αυτά κυριαρχούν λιτές γραμμές 
με εμφανή τον στατικό φορέα και κανονικότητα στα ανοίγματα. 

Τα υπόλοιπα κτίρια αποτελούν μεταλλικές κατασκευές (νέες ή υπάρχουσες) με ενιαίο 
μορφολογικό χαρακτήρα που χαρακτηρίζεται από κανονικότητα στα ανοίγματα και γραμμικότητα 
στο σχεδιασμό. 

Ενοποιητικό μορφολογικό και αισθητικό στοιχείο όλων των νέων κτιρίων αποτελεί η 
γραμμικότητα των όγκων, τα υλικά δομής και οι ημιυπαίθριοι χώροι. 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Σκυροδέματα 

α) Ο σκελετός των κτιρίων Διοίκησης (θεμέλια, υποστυλώματα, δοκοί, πλάκες ορόφου και 
επικάλυψης) θα κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

β) Η θεμελίωση και η πλάκα όλων των μεταλλικών κτιρίων (νέα και υπάρχοντα) θα 
κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

γ) Η περίφραξη του περιβάλλοντος χώρου, τα υπαίθρια καθιστικά, οι βρύσες, οι βοηθητικές 
κατασκευές και οι επιφάνειες που θα επιστρωθούν με πλάκες πεζοδρομίου θα κατασκευαστούν από 
οπλισμένο σκυρόδεμα. 

δ) Τα εμφανή σκυροδέματα θα κατασκευαστούν με την χρήση BETOFORM εντός των ξυλοτύπων 
και φαλτσογωνιές στις εμφανείς αποτμήσεις γωνιών. 

ε) Πρόχυτα κράσπεδα προβλέπονται στο τελείωμα των πεζοδρομίων περιμετρικά των 
κτιρίων. Επίσης θα χρησιμοποιηθούν πρόχυτα κράσπεδα μικρής διατομής στα παρτέρια που θα 
διαμορφωθούν εντός των Ο.Τ.  των κτιρίων. 

Ξυλουργικά 

Α) Όλες οι εσωτερικές πόρτες προβλέπονται ξύλινες με θυρόφυλλα κανονικών διαστάσεων επί 
κάσσας από στραντζαριστή λαμαρίνα, μονόφυλλα, ή δίφυλλα. 

Β) Οι διαφόρων τύπων και διαστάσεων πάγκοι, κρεμαστά ντουλάπια, ερμάρια, γραφεία 
εργασίας, σταθερή επίπλωση (μπάνια, κουζίνες, κτλ) προβλέπονται ξύλινοι. 

Μεταλλουργικά 

Α) Κουφώματα: 

Προβλέπονται κουφώματα αλουμινίου σε όλα τα εξωτερικά ανοίγματα (υαλοστάσια και 
πόρτες κανονικών διαστάσεων εμπορίου) σε όλα τα κτίρια. Επίσης σιδερένιες θα είναι οι πόρτες στις 
αποθήκες και στα συνεργεία (μεταλλικά κτίρια). Ειδικότερα οι μορφές και τα είδη των κουφωμάτων 
φαίνονται  στα σχέδια της μελέτης σε  αντιστοιχία με τις κατόψεις του κτιρίου. 

Β) Λοιπές μεταλλουργικές εργασίες: 

Οι οριζόντιες υδρορροές θα κατασκευαστούν από γαλβανισμένη λαμαρίνα,  οι δε κάθετες 
από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 4 ιντσών που στο κάτω μέρος τους θα φέρουν γωνία σιδηρά 
ανάλογης διατομής ώστε να απομακρύνουν τα όμβρια από την τοιχοποιία. 

Τα κιγκλιδώματα ασφαλείας των εξωστών και της περίφραξης θα είναι μεταλλικά. 

Οι κάσσες των εσωτερικών θυρών θα κατασκευαστούν από στραντζαρισμένη λαμαρίνα. 

Επιστρώσεις δαπέδων 
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Προτείνεται η χρησιμοποίηση κεραμικών πλακιδίων δαπέδου για τα δάπεδα όλων των χώρων 
του κτιρίου Διοίκησης. Τα σοβατεπιά όλων των χώρων, θα κατασκευαστούν από το αντίστοιχο υλικό 
του δαπέδου πλην των χώρων των W.C. όπου η επένδυση της τοιχοποιίας αρχίζει από το δάπεδο. 

Σε όλα τα δάπεδα των λοιπών κτιρίων που φιλοξενούν ειδικές χρήσεις, προβλέπονται 
βιομηχανικού τύπου δάπεδα , χωρίς ύπαρξη σοβατεπί. 

Επενδύσεις τοίχων 
Προβλέπονται επενδύσεις με εφυαλωμένα κεραμικά πλακίδια στους υγρούς χώρους. 
Οι υπόλοιποι τοίχοι επιχρίονται με κονίαμα και σπατουλάρονται πριν από τη βαφή τους. 

Ψευδοροφές κλπ 

Προβλέπεται η τοποθέτηση ελαφρών ψευδοροφών ορυκτών ινών και γυψοσανίδας στην 
οροφή του ισογείου και του ορόφου των κτιρίων διοίκησης σε διαφορετικά όμως ύψη, ώστε να 
υπάρχει η δυνατότητα διέλευσης των οριζοντίων αγωγών των δικτύων Η/Μ κυρίως. Μέσα στις 
ψευδοροφές ενσωματώνονται και τα στοιχεία του γενικού φωτισμού, από κατάλληλα φωτιστικά 
σώματα οικονομικής λειτουργίας. 

Χρωματισμοί 

Οι εσωτερικές επιφάνειες των τοίχων των κτιρίων θα χρωματιστούν με πλαστικά απλά 
χρώματα, σε ουδέτερους τόνους,. Οι χώροι που φέρουν επενδύσεις θα χρωματιστούν από το ύψος 
της επένδυσης και μέχρι την οροφή. 

Οι εξωτερικές επιφάνειες θα περαστούν με τσιμεντόχρωμα ακρυλικής βάσης τόσο στους 
τοίχους όσο και στα εμφανή σκυροδέματα. Με απλό ελαιόχρωμα θα χρωματιστούν τα σιδηρά 
κιγκλιδώματα και  οι κάσσες των εσωτερικών  θυρών αφού πρώτα ασταρωθούν. Επίσης με απλό 
ελαιόχρωμα θα χρωματισθούν οι κατακόρυφες υδρορροές. Με χρωματισμούς ριπολίνης θα 
χρωματισθούν τα ξύλινα θυρόφυλλα των εσωτερικών θυρών. 

Μονώσεις 

Θα πραγματοποιηθεί η κατάλληλη υγρομόνωση και θερμομόνωση  τ ω ν   δαπέδων των κτιρίων 
Διοίκησης με την προβλεπόμενη διάταξη των  υλικών (μεμβράνες, ασφαλτόπανα, θερμομονωτικά 
υλικά κλπ.) 

Τα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα (υποστυλώματα, δοκοί, κ.τ.λ.) θα μονωθούν με πλάκες 
διογκωμένης πολυστηρόλης πάχους 5εκ. που θα τοποθετηθούν μέσα στον ξυλότυπο και θα 
στερεωθούν με ειδικά πλαστικά καρφιά ή ανοξείδωτα μεταλλικά. 

Η μόνωση των τοιχοποιιών και της στέγης θα γίνει με πλάκες πετροβάμβακα ή άλλου 
κατάλληλου μονωτικού υλικού. 

Η μόνωση των μεταλλικών κατακσευών ρποβλέπεταιεντός των στοιχείων πλήρωσης 
(κατάλληλα πάνελ τύπου σάντουιτς). 

Περιβάλλων χώρος 

Περιμετρικά των κτιρίων θα κατασκευασθεί πεζοδρόμιο μεταβλητού πλάτους. Τα υλικά που θα 
χρησιμοποιηθούν είναι συνδυασμό πλακών πεζοδρομίου διαστάσεων 50Χ50 εκ., επιφανειών 
εγχρώμων κυβόλιθων και λωρίδων συμπαγών οπτόπλινθων. Η υπόβαση που θα τοποθετηθούν είναι 
ενιαίο σκυρόδεμα, οι πλάκες πεζοδρομίου σε κονίαμα, οι  κυβόλιθοι πάνω σε στρώμα άμμου. Όλες οι 
επιφάνειες θα περικλείονται από προκατασκευασμένα κράσπεδα οπλισμένου σκυροδέματος. 

Η στάθμευση οχημάτων και οι περιοχές κυκλοφορίας θα ασφαλτοστρωθεί πάνω σε 
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συμπιεσμένο στρώμα 3Α. 

Στις επιφάνειες όπου προβλέπεται η φύτευση θάμνων, δένδρων και χλοοτάπητα θα προστεθεί 
επίχωση 0,30 μ. κηποχώματος. 

8. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Για την κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 
Συντήρησης Έργων και Πρασίνου του Δήμου Ιωαννιτών, με δεδομένο ότι χωροθετούνται σε αδόμητη 
και υποβαθμισμένη περιοχή, δεν διαφαίνεται σημαντικοί κίνδυνοι για την πορεία υλοποίησης του. Σε 
κάθε περίπτωση η χωροθέτηση των δράσεων που αναπτύχθηκαν σε προηγούμενα κεφάλαια, δυνητικά 
μπορεί να επιφέρουν κρίσιμα ζητήματα για την υλοποίηση του.  

Σε αυτό το πρίσμα στην συνέχεια περιγράφονται οι τυχόν κίνδυνοι που αναγνωρίζονται και 
αφορούν την υλοποίηση του έργου. Αναλυτικά: 

Περιβάλλον 

Η εγκατάσταση μερικών δραστηριοτήτων, όπως λιπαντήριο, συνεργείο κλπ, δυνητικά μπορεί να 
επιβαρύνει το φυσικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα την αντίδραση των περίοικων και των 
περιβαλλοντικών οργανώσεων. Η πιστή εφαρμογή των διαλαμβανόμενων στις Πρότυπες 
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις θωρακίζει την κατασκευή έναντι του όποιου περιβαλλοντικού κινδύνου 

 Η λειτουργεία του εργοταξίου, δύναται να αυξήσει τα επίπεδα θορύβου στην περιοχή. Μέτρα για 
την μείωση θορυβωδών δραστηριοτήτων, πρόβλεψη ηχομονωτικών υλικών, φύτευση φυτών 
περιορισμού του θορύβου, θα συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση των συνεπειών της λειτουργίας του 
εργοταξίου  

Κοινωνία  

Οι εγκαταστάσεις του εργοταξίου και οι συνακόλουθες δραστηριότητες, θεωρείται ότι 
υποβαθμίζουν την περιοχή και δεν αποτελούν τις πλέον φιλικές δράσεις ως προς οικιστικές – κυρίως – 
χρήσεις. Ο σύγχρονος σχεδιασμός, η δημιουργία ενός πρότυπου διοικητικού κέντρου, η δυνατότητα 
φιλοξενίας πολλαπλών δραστηριοτήτων, θα συμβάλλουν σημαντικά στην εξάλειψη των όποιων 
κοινωνικών αντιδράσεων και θα αποκατασταθεί η σημασία του εργοταξίου στην αντίληψη των 
περίοικων   

Οικονομία  

Η χωροθέτηση του εργοταξίου στην περιοχή θα επιφέρει την ανάπτυξη επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις δράσεις του και δεν εναρμονίζονται με τις υπάρχουσες 
δραστηριότητες. Θα πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου (π.χ. 
πολεοδομία, καταστήματα) να περιοριστούν τα όποια τέτοια φαινόμενα. 

Κυκλοφορία  Οχημάτων 

Η εγκατάσταση του εργοταξίου στην περιοχή θα επιφέρει σημαντική αύξηση της κίνησης 
οχημάτων και πεζών στην περιοχή. Επιπλέον σημαντικός αριθμός οχημάτων που αφορούν την 
λειτουργία του εργοταξίου είναι βαρέα οχήματα γεγονός που επιβαρύνει περισσότερο την κατάσταση. 
Ο Δήμος υποχρεούται να αναβαθμίσει το οδικό δίκτυο της περιοχής. 

9. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ – ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Για την κατασκευή του προτεινόμενου έργου έχουν γνωμοδοτήσει όλοι οι εμπλεκόμενοι – κατά 
τον νόμο – φορείς. Αναλυτικότερα: 
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- η Υπηρεσία Νεότερων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής 
Μακεδονίας  

- η Εφορία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων  
- ο ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ  
- Το Δασαρχείο Ιωαννίνων  

Τέλος σχετικά με την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση, το έργο κατατάσσεται για τις 
δραστηριότητες «Συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια και λιπαντήρια οχημάτων (φορτηγών, 
αυτοκινήτων και μοτοσικλετών)» που ανήκουν στην υποομάδα «συντήρηση και επισκευή 
αυτοκινήτων οχημάτων» της 9ης ομάδας της υπουργικής απόφασης 1958/2012, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, και έχει υπαχθεί σε καθεστώς Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων. 

10. ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Προεκτίμηση Αμοιβής Μελέτης  

Η προεκτιμώμενη αμοιβή υπολογίζεται σύμφωνα με την απόφαση ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 
Β/2519/20-7-2017) “Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών 
και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών”. Στο παράρτημα 2 παρατίθενται στοιχεία για τις 
προεκτιμήσεις αμοιβών, τα οποία συγκεντρωτικά είναι: 

Αρχιτεκτονική Μελέτη 180.608,92€ 
Στατική Μελέτη 62.254,40€ 
Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη  113.470,46€ 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ  ΜΕΛΕΤΗΣ 356.333,79€ 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης προσδιορίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω και λαμβάνοντας τα 
ποσοτικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής προμελέτης, και απεικονίζονται παρακάτω: 

A/A ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

Α ΜΕΛΕΤΕΣ       

1 Αρχιτεκτονικές Μελέτες        180.608,92 €    
2 Στατικές Μελέτες          62.254,40 €    

3 Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες        113.470,46 €    

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΕΣ     356.333,79 € 

Β ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ       
  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ       

1 Χωματουργικά/Καθαιρέσεις       
  Χωματουργικές Εργασίες         20.000,00 €      
  Μεταφορές Υλικών           5.000,00 €      

2 Ενισχύσεις       
  Οπλισμένα Σκυροδέματα         70.000,00 €      
  Ξυλότυποι           5.000,00 €      

3 Τοιχοποιϊες - Επιχρίσματα       
  Εσωτερικα & Εξωτερικά Επιχρίσματα         20.000,00 €      
  Εσωτερικοί & Εξωτερικοί Χρωματισμοί         20.000,00 €      
  Ψευδοροφές         15.000,00 €      
  Οπτοπλινθοδομές         30.000,00 €      

4 Επενδύσεις - Επιστρώσεις       
  Επιστρώσεις Τσιμεντοκονιαμάτων         35.000,00 €      
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  Επιστρώσεις Πλακκδίων                20,00 €      
  Επενδύσεις Μαρμάρων                10,00 €      
  Επενδύσεις Λαμαρίνων           2.000,00 €      
  Πλακοστρώσεις         15.000,00 €      
  Επιστεγάσεις          15.000,00 €      

5 Ξυλινές &  Μεταλλίκές Κατασκευές       
  Μεταλλικές Κατασκευές         15.000,00 €      
  Εσωτερικά & Εξωτερικά Κουφώματα         20.000,00 €      
  Υαλοστάσια Αλουμινίου         15.000,00 €      

6 Διαμορφώσεις Περ/ντος Χώρου       
  Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης με ασφαλτική στρώση      109.000,00 €      
  Φυτεύσεις           5.000,00 €      
  Προμήθεια Αστικού Εξοπλισμού           2.000,00 €      
  ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   418.030,00 €   
  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ       

1 

Πλήρης κατασκευή των εγκαταστάσεων 
ύδρευσης,αποχετεύσης και ομβρίων των κτιρίων και 
στεγασμένων χώρων του έργου, σύμφωνα με την μελέτη, 
την τεχνική περιγραφή,τις τεχνικές προδιαγραφές και την 
γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων των Η/Μ 
εγκαταστάσεων. 10.000,00 €     

2 

Πλήρης κατασκευή των εγκαταστάσεων κεντρικής 
θέρμανσης των κτιρίων του έργου, σύμφωνα με την μελέτη, 
την τεχνική περιγραφή,τις τεχνικές προδιαγραφές και την 
γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων των Η/Μ 
εγκαταστάσεων. 20.000,00 €     

3 

Πλήρης κατασκευή των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ισχυρά 
και ασθενή ρεύματα) των κτιρίων και στεγασμένων χώρων 
του έργου, σύμφωνα με την μελέτη, την τεχνική 
περιγραφή,τις τεχνικές προδιαγραφές και την γενική τεχνική 
συγγραφή υποχρεώσεων των Η/Μ εγκαταστάσεων. 20.000,00 €     

4 

Πλήρης κατασκευή του αλεξικεραύνου του έργου, σύμφωνα 
με την μελέτη, την τεχνική περιγραφή,τις τεχνικές 
προδιαγραφές και την γενική τεχνική συγγραφή 
υποχρεώσεων των Η/Μ εγκαταστάσεων. 5.000,00 €     

5 

Πλήρης κατασκευή των δύο ανελκυστήρων του έργου, 
σύμφωνα με την μελέτη, την τεχνική περιγραφή,τις τεχνικές 
προδιαγραφές και την γενική τεχνική συγγραφή 
υποχρεώσεων των Η/Μ εγκαταστάσεων. 10.000,00 €     

6 

Ηλεκτροφωτισμός αυλείων χώρων κλπ, του έργου σύμφωνα 
με την μελέτη, την τεχνική περιγραφή,τις τεχνικές 
προδιαγραφές και την γενική τεχνική συγγραφή 
υποχρεώσεων των Η/Μ εγκαταστάσεων . 12.000,00 €     

7 

Πλήρης κατασκευή των εγκαταστάσεων ύδρευσης, 
αποχέτευσης, απορροής ομβρίων και αυτομάτου ποτίσματος 
του αυλείου χώρου, του έργου, σύμφωνα με την μελέτη, την 
τεχνική περιγραφή,τις τεχνικές προδιαγραφές και την γενική 
τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων των Η/Μ εγκαταστάσεων. 15.000,00 €     

8 

Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία της 
εγκατάστασης ενεργητικής πυροπροστασίας και σήμανσης 
του έργου, σύμφωνα με την μελέτη, την τεχνική 
περιγραφή,τις τεχνικές προδιαγραφές και την γενική τεχνική 
συγγραφή υποχρεώσεων των Η/Μ εγκαταστάσεων. 10.000,00 €     
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9 

Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία των 
εγκαταστάσεων κλιματισμού και αερισμού του έργου, 
σύμφωνα με την μελέτη, την τεχνική περιγραφή,τις τεχνικές 
προδιαγραφές και την γενική τεχνική συγγραφή 
υποχρεώσεων των Η/Μ εγκαταστάσεων. 15.000,00 €     

  ΣΥΝΟΛΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ   117.000,00 €   
  ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ   535.030,00 € 356.333,79 € 

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ     891.363,79 € 

  ΓΕ & ΟΕ 18%    160.445,48 € 
  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    1.051.809,27 € 
  ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%    157.771,39 € 
  ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ    96,76 € 

  ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ     1.209.677,42 € 

  ΦΠΑ 24%   290.322,58 € 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     1.500.000,00 € 

 
 

 



   
 

   

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   

 

1. Κτιριολογικό Πρόγραμμα Αναθεωρημένο 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ 
ΚΤΙΡΙΟ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟ
Σ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΕΜΒΑΔΟ / 
ΑΤΟΜΟ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΕΜΒΑΔΟ 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

ΠΗΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΚΤΙΡΙΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1 9,00 9,00 ανεξάρτητος χώρος κτιριοδομικός κανονισμός: αρ. 4, παρ. 8 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1 9,00 9,00 κοντά στο γραφείο του διευθυντή κτιριοδομικός κανονισμός: αρ. 4, παρ. 8 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ (χώροι με σταθερά καθίσματα) 10 2,00 20,00 ανεξάρτητος χώρος, ελάχιστο εμβαδό κατ΄εκτίμηση κτιριοδομικός κανονισμός: αρ. 4, παρ. 3.2.1 

ΥΠΟΔΟΧΗ 1 9,00 9,00 κοινη για όλο το κτίριο κτιριοδομικός κανονισμός: αρ. 4, παρ. 8 

ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (1 νησίδες WC/όροφο)  
12,00 / 
επίπεδo 

24,00 κοινοί για όλο το κτίριο λειτουργικές απαιτήσεις,  ελάχιστο εμβαδό κατ΄εκτίμηση 

ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ (1 WC ΑΜΕΑ/νησίδα ορόφου)  
5,00 / 

επίπεδo 
10,00 

κοινοί για όλο το κτίριο, 
ελάχιστο εμβαδό 
κατ΄εκτίμηση 

Ν. 4067 ΦΕΚ 79 Α’/09.04.2012, αρ. 26: 
ποσοστό 5% ή τουλάχιστον ένας ανά νησίδα WC 

1. ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (όλοι οι χώροι του τμήματος να είναι συγκεντρωμένοι & διακριτοί από τα άλλα τμήματα) 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 1 9,00 9,00 ανεξάρτητος χώρος κτιριοδομικός κανονισμός: αρ. 4, παρ. 8 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 1 9,00 9,00 ανεξάρτητος χώρος κτιριοδομικός κανονισμός: αρ. 4, παρ. 8 

5 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 5 9,00 45,00 ενιαίος χώρος ανά 5 άτομα κτιριοδομικός κανονισμός: αρ. 4, παρ. 8 

2. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  (όλοι οι χώροι του τμήματος να είναι συγκεντρωμένοι & διακριτοί από τα άλλα τμήματα) 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 1 9,00 9,00 ανεξάρτητος χώρος κτιριοδομικός κανονισμός: αρ. 4, παρ. 8 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 1 9,00 9,00 ανεξάρτητος χώρος κτιριοδομικός κανονισμός: αρ. 4, παρ. 8 

10 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 10 9,00 90,00 ενιαίος χώρος ανά 5 άτομα με αναμονή κτιριοδομικός κανονισμός: αρ. 4, παρ. 8 

3. ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  (όλοι οι χώροι του τμήματος να είναι συγκεντρωμένοι & διακριτοί από τα άλλα τμήματα) 

ΙΑΤΡΕΙΟ 1 22,00 22,00 ανεξάρτητος χώρος κτιριοδομικός κανονισμός: αρ. 4, παρ. 5.2 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 1 9,00 9,00 ανεξάρτητος χώρος κτιριοδομικός κανονισμός: αρ. 4, παρ. 8 

3α. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (μόνο τα γραφεία του τμήματος να είναι συγκεντρωμένα & διακριτά από τα άλλα τμήματα) 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 1 9,00 9,00 ανεξάρτητος χώρος κτιριοδομικός κανονισμός: αρ. 4, παρ. 8 

10 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 10 9,00 90,00 ενιαίος χώρος ανά 5 άτομα κτιριοδομικός κανονισμός: αρ. 4, παρ. 8 

10 ΕΠΟΠΤΕΣ (ζητήθηκαν επιπλέον από το τμήμα) 10 9,00 90,00 ενιαίος χώρος ανά 5 άτομα κτιριοδομικός κανονισμός: αρ. 4, παρ. 8 

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ 100 0,50 50,00  

γειτνίαση χώρων 

γυμναστήρια: ΦΕΚ 3169/Β/2013, ΜΕΡΟΣ Β, πίνακας, Γ. 
κτιριολογικές προυποθέσεις & Γ2. χώροι υγιεινής ΝΤΟΥΖΙΕΡΕΣ 100 ατόμων (έως 140 άτομα απαιτούνται 2 

ανδρών & 2 γυναικών)  
12,00 / 
επίπεδο 

12,00 

ΚΟΥΖΙΝΑ - ΚΥΛΙΚΕΙΟ (ενδεικτικά για 5 άτομα) 5 5,00 25,00 ενιαία αίθουσα, λειτουργικός χώρος γραφείων κανονισμός πυροπροστασίας: άρ.8, παρ. 2.1.1 
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ 100 ατόμων (χώροι χωρίς 
σταθερά καθίσματα) 100 1,40 140,00 

γειτνίαση με κουζίνα ώστε να 
χρησιμοποιείται και ως χώρος 
εστίασης 

κτιριοδομικός κανονισμός: αρ. 4, παρ. 3.1.1 

3β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  (όλοι οι χώροι του τμήματος να είναι συγκεντρωμένοι & διακριτοί από τα άλλα τμήματα) 



   
 

   

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 1 9,00 9,00 ανεξάρτητος χώρος κτιριοδομικός κανονισμός: αρ. 4, παρ. 8 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 1 9,00 9,00 ανεξάρτητος χώρος κτιριοδομικός κανονισμός: αρ. 4, παρ. 8 

5 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 5 9,00 45,00 ενιαίος χώρος ανά 5 άτομα κτιριοδομικός κανονισμός: αρ. 4, παρ. 8 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟ 762,00 

 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΞΥΛΟΥΡΓΟΥ & ΜΙΚΡΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
20.00 τ.μ. ΕΝΤΟΣ 

2 10,00 40,00 κοντά σε κεντρική αποθήκη κτιριοδομικός κανονισμός: αρ. 4, παρ. 9 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΥ & ΜΙΚΡΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
20.00 τ.μ. ΕΝΤΟΣ 

2 10,00 40,00 κοντά σε κεντρική αποθήκη κτιριοδομικός κανονισμός: αρ. 4, παρ. 9 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ & ΜΙΚΡΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
10.00 τ.μ. ΕΝΤΟΣ 

2 10,00 30,00 κοντά σε κεντρική αποθήκη κτιριοδομικός κανονισμός: αρ. 4, παρ. 9 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟ 110,00 

 

 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ -  
ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  (τροποποιήσεις υφιστάμενου 
κτιρίου για ταυτόχρονη εξυπηρέτηση 3 οχημάτων) 

  300,00 - λειτουργικές απαιτήσεις υπηρεσίας 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (τύπου χλοοκοπτικό)   30,00 κοντά/εντός σε συνεργείο οχημάτων λειτουργικές απαιτήσεις υπηρεσίας 

ΛΙΠΑΝΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (εντός υφιστάμενου κτιρίου)    εντός συνεργείου οχημάτων λειτουργικές απαιτήσεις υπηρεσίας 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟ 330,00 

 

 
 

ΑΠΟΘΗΚ
Η 
ΥΛΙΚΩΝ 

ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (υλικά υδραυλικού, 
φυτόχωμα κτλ) 

  100,00 κοντά σε κεντρική αποθήκη λειτουργικές απαιτήσεις υπηρεσίας 

ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
(υφιστάμενο κτίριο)   630,00 κεντρική αποθήκη λειτουργικές απαιτήσεις υπηρεσίας 

ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (πχ κοιλοδοκοί, ξύλα) - 
(ζητήθηκαν επιπλέον από το τμήμα)   100,00 εντός κεντρικής αποθήκης λειτουργικές απαιτήσεις υπηρεσίας 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟ 830,00 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2 ΘΕΣΕΩΝ    
υπαίθριος , στεγασμένος χώρος λειτουργικές απαιτήσεις υπηρεσίας 

 

 
 

PARKING 

PARKING ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 10 ΘΕΣΕΩΝ 10 11,25 112,5 υπαίθριος χώρος λειτουργικές απαιτήσεις υπηρεσίας 

PARKING ΓΙΑ ΑΜΕΑ 3 17,50 52,5 υπαίθριος χώρος 
Ν. 4067 ΦΕΚ 79 Α’/09.04.2012, αρ. 26: ποσοστό 

5% αυτών ή τουλάχιστον μία θέση 

PARKING ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ 50 11,25 562,5 υπαίθριος χώρος λειτουργικές απαιτήσεις υπηρεσίας 
PARKING ΟΧΗΜΑΤΩΝ 105 ΘΕΣΕΩΝ 105   υπαίθριος χώρος λειτουργικές απαιτήσεις υπηρεσίας 

 

 
 

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ (ζητήθηκαν επιπλέον από το τμήμα)   
40,00 υπαίθριος, περιφραγμένος χώρος λειτουργικές απαιτήσεις υπηρεσίας 

ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ (πχ άμμος, ψυχρή άσφαλτος, πλάκες 
πεζοδρομίου)    υπαίθριος, περιφραγμένος χώρος 

λειτουργικές απαιτήσεις υπηρεσίας, σε αναμονή 
διευκρινήσεων 



   
 

   

 

ΣΤΕΓΑΣΜΕΝ
ΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΣ 

ΧΩΡΟΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (πχ κάδοι) - 
(ζητήθηκαν επιπλέον από το τμήμα) 

  500,00 υπαίθριος, περιφραγμένος χώρος  

λειτουργικές απαιτήσεις υπηρεσίας 

ΧΩΡΟΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ/ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ (ζητήθηκαν επιπλέον από το τμήμα) 

  200,00 υπαίθριος, περιφραγμένος χώρος 
 

λειτουργικές απαιτήσεις υπηρεσίας 

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ 
   

υπαίθριος , στεγασμένος χώρος λειτουργικές απαιτήσεις υπηρεσίας 



   
 

   

 



   

 

   

 

 Αρχιτεκτονική Μελέτη  

Σύμφωνα με το κεφάλαιο Ζ – Μελέτες Κτιριακών Έργων του ΦΕΚ 2519Β/20-07-2017 η προεκτιμώμενη αμοιβή των 
Αρχιτεκτονικών Μελετών, υπολογίζεται από τον τύπο:  

 

Αμοιβή Τευχών Δημοπράτησης: 18.076,34€ 

Συνεπώς προεκτίμηση αμοιβής αρχιτεκτονικής μελέτης: 

Α = 216550,10€ 
 Στατική Μελέτη 

  



   

 

   

 

Συνεπώς προεκτίμηση αμοιβής στατικής μελέτης: 

Α = 136.051,08 € 
 Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη 

 

Συνεπώς προεκτίμηση αμοιβής μελέτης Η/Μ: 

Α = 74643,03 € 
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