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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο Δήμος Ηρακλείου, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του για την εφαρμογή 

των διατάξεων περί επικινδύνων οικοδομών της κείμενης νομοθεσίας (άρθρα 268, 

421-433 ΚΒΠΝ /ΦΕΚ 580Δ’/27.07.1999)[1], αποφάσισε να ζητήσει τη συνδρομή του 

ΤΕΕ/ΤΑΚ για τον εντοπισμό και την καταγραφή με σύγχρονα μέσα τεχνολογιών 

πληροφορικής κι επικοινωνιών (ΤΠΕ) «επικινδύνων οικοδομών» στην εντός 

των τειχών περιοχή της πόλης του Ηρακλείου. Οι «επικίνδυνες οικοδομές» 

ορίζονται κατά την έννοια της παρ.2 του άρθρου 422 του ΚΒΠΝ (άρθρο 1 του Π.Δ. 

13/22.04.1929) από δομικής και στατικής άποψης.  

Η Προγραμματική Σύμβαση (άρθρο 100, Ν. 3852/2010)[2] που συνάφθηκε με-

ταξύ του Δήμου Ηρακλείου και του ΤΕΕ/ΤΑΚ με τίτλο «Αναβάθμιση αξιόλογου 

οικιστικού και μνημειακού αποθέματος του Δήμου Ηρακλείου» αφορά στον 

εντοπισμό και στην καταγραφή επικινδύνων οικοδομών εντός των τειχών της 

πόλης του Ηρακλείου και στη δημιουργία και τεκμηρίωση βάσης δεδομένων κα-

ταγραφής και συνόλου γεωχωρικών δεδομένων κατά την έννοια των διατάξεων 

του ν.3882/2010. 

Σε εφαρμογή της παραπάνω Προγραμματικής Σύμβασης και για την επίτευξη 

του σκοπού της αλλά και την υλοποίηση του αντικειμένου της, συστήνεται από 

το ΤΕΕ/ΤΑΚ, με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, Ομάδα Ερευνητικού 

Έργου που θα περιλαμβάνει:  

(α) Ομάδα Σχεδιασμού, Διαχείρισης και Υποστήριξης Ομάδων Έρευνας 

(β) ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Διμελείς Ομάδες Έρευνας και Καταγραφής Πεδίου 

Σημειώνεται ότι με άλλη Προγραμματική Σύμβαση του Δήμου Ηρακλείου με το 

Ε.Μ. Πολυτεχνείο, απολύτως συναφή με το αντικείμενο της ΟΕΕ, θα προσδιο-

ριστούν «κλίμακες βαθμονόμησης επικινδυνότητας», τυπολογίες βλαβών, 

τρόποι επέμβασης και αποκατάστασης κτλ. για τις «επικίνδυνες οικοδομές» 

από δομικής και στατικής άποψης. Με αυτό ως δεδομένο, είναι επιβεβλημένη η 

στενή συνεργασία των μελών της ΟΕΕ με τα στελέχη της αρμόδιας Δ/νσης 

Πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου και το ερευνητικό προσωπικό του Ε.Μ. 

Πολυτεχνείου που θα ασχοληθεί με το θέμα. 

                                                            

[1] Συνημμένο Α: Απόσπασμα ΦΕΚ 580Δ/27.07.199 Κωδικοποίηση Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας 
[2] Συνημμένο Β: Προγραμματική Σύμβαση Δήμου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΤΕΕ/ΤΑΚ (Αρ.Πρωτ. 117244/02.09.2015) 
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1. ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός της Ομάδας Ερευνητικού Έργου (ΟΕΕ) είναι η δημιουργία γνω-

σιακής και εμπειρικής βάσης καθώς και μεθοδολογιών για τον εντοπισμό, 

την αξιολόγηση και τη διαχείριση ενός κρίσιμου κτιριακού αποθέματος, το 

οποίο περιλαμβάνει δυνητικά επικίνδυνες ή/και επικινδύνως ετοιμόρροπες 

οικοδομές, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των ΤΠΕ. Ως «πεδίο Έρευνας και 

Καταγραφής» ορίστηκε η εντός τειχών περιοχή της πόλης του Ηρακλείου. 

Τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου θα ενισχύσουν σημαντικά τη συ-

νεργασία μεταξύ των δημοσίων αρχών (Υπηρεσία Δόμησης, Αστυνομία, Εφο-

ρείες Αρχαιοτήτων, Περιφέρεια, κ.ά.) που κατά περίπτωση έχουν αρμοδιότητα 

για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, για την αισθητική αναβάθμιση 

της πόλης και για τον αποτελεσματικό προγραμματισμό ενεργειών για την 

ασφάλεια των πολιτών που ζουν, κινούνται και δραστηριοποιούνται στον αστικό 

ιστό του κέντρου της πόλης.  

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείμενο της ΟΕΕ αποτελεί ο εντοπισμός και η καταγραφή με σύγχρονα 

μέσα ΤΠΕ «επικινδύνων οικοδομών» από άποψη δομικής και στατικής στην 

εντός των τειχών περιοχή της πόλης του Ηρακλείου. Στο έργο της καταγραφής 

περιλαμβάνονται: 

(α) κατάρτιση μεθοδολογίας και διαδικασιών συλλογής δεδομένων πεδίου με 

δυνατότητα μελλοντικής εφαρμογής από τη Δ/νση Πολεοδομίας, 

(β) προσδιορισμός των κατ’ ελάχιστο απαιτούμενων δεδομένων και μεταδε-

δομένων καταγραφής και των λοιπών δεδομένων/ μεταδεδομένων, 

(γ) κατάρτιση προτύπων δελτίων και εντύπων καταγραφής, 

(δ) οργάνωση της δομής και συμπλήρωση (καταχώριση δεδομένων) της βά-

σης δεδομένων, με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από την έρευνα πεδίου, 

(ε) δημιουργία ψηφιακών αρχείων και χαρτών, για την απόδοση και εποπτεία 

της καταγραφής σε περιβάλλον GIS και σε έντυπη μορφή και τέλος, 

(στ) διενέργεια ημερίδας προβολής του έργου καταγραφής για τους δημότες 

του Δήμου Ηρακλείου και τους μηχανικούς της Ανατολικής Κρήτης.  

Ειδικότερα το αντικείμενο έργου της «Ομάδας Σχεδιασμού, Διαχείρισης και 

Υποστήριξης» και των «Ομάδων Έρευνας και Καταγραφής Πεδίου» 

περιλαμβάνει: 
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(α) Ομάδα Σχεδιασμού, Διαχείρισης και Υποστήριξης 

 Χρονικό προγραμματισμό και παρακολούθηση της εξέλιξης του έργου. 

 Καταμερισμό του ερευνητικού πεδίου για τις «Ομάδες Έρευνας και Κατα-

γραφής Πεδίου» και προετοιμασία όλων των απαραίτητων υποβάθρων, 

χαρτών, εντύπων κτλ για την καταγραφή. 

 Σχεδιασμό και Οργάνωση Βάσεων Δεδομένων και κωδικοποίηση διαδι-

κασιών και πληροφοριών για την καταγραφή. 

 Συνεργασία και επαφές με τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ, την «Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης» του έργου, τα στελέχη του Δήμου Ηρακλείου, καθώς και 

το ερευνητικό προσωπικό του Ε.Μ. Πολυτεχνείου για το αντικείμενο του 

έργου. 

 Έλεγχο των πληροφοριών που καταχωρούνται στις βάσεις δεδομένων και 

επιμέλεια σύνταξης των παραδοτέων (ψηφιακών και εντύπων) σε συνερ-

γασία με τις «Ομάδες Έρευνας και Καταγραφής Πεδίου». 

 Παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων για τις απαραίτητες ενέργειες των 

«Ομάδων Έρευνας και Καταγραφής Πεδίου» και το περιεχόμενο της συλ-

λογής δεδομένων. 

 Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων για την παρουσίαση του ερευνητικού 

έργου και επιμέλεια σύνταξης σχετικών άρθρων για δημοσίευση σε 

επιστημονικά περιοδικά. 

(β) Ομάδες Έρευνας και Καταγραφής Πεδίου 

 Χρονικό προγραμματισμό και προετοιμασία εργασιών για την περιοχή 

ευθύνης τους. 

 Συνεργασία και επαφές με την Ομάδα Σχεδιασμού, Διαχείρισης και 

Υποστήριξης. 

 «Σάρωση» ολόκληρης της περιοχής ευθύνης μέσω των κοινόχρηστων 

διόδων (δρόμων), εντοπισμός πιθανών επικινδύνων οικοδομών, λήψη 

φωτογραφιών και επισήμανση της θέσης τους με συν/νες σε ΕΓΣΑ’87. 

 Καταγραφή και καταχώριση των χαρακτηριστικών όλων των επικινδύνων 

οικοδομών, αξιολόγηση επικινδυνότητας (κτιρίων και οδών) και συμπλή-

ρωση σχετικών δελτίων, σύμφωνα με τις οδηγίες καταγραφής. 
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 Καταχώρηση των δεδομένων που συλλέχθηκαν είτε απ’ ευθείας στις βά-

σεις δεδομένων (με ειδική διαδικτυακή εφαρμογή) ή εναλλακτικά σε φύλλα 

Excel και αρχεία AutoCAD, σύμφωνα με τις οδηγίες καταχώρησης. 

 Σύνταξη τεχνικής έκθεσης για τα ευρήματα της καταγραφής, προβλήματα 

και προτάσεις για την περιοχή ευθύνης τους. 

 Συμμετοχή στις ενημερωτικές ημερίδες με παρουσίαση του έργου τους για 

την περιοχή ευθύνης τους και συμμετοχή στη σύνταξη άρθρων για 

δημοσίευση σε επιστημονικά περιοδικά.  

3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Για την επεξεργασία και ολοκλήρωση του έργου θα ληφθούν υπόψη: 

(α) τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία περί «επικινδύνων κατασκευών», 

(β) οι οδηγίες και κατευθύνσεις που θα δοθούν από το ερευνητικό προσωπικό 

του Ε.Μ. Πολυτεχνείου και  

(γ) οι γενικές κατευθύνσεις - οδηγίες καταγραφής και καταχώρισης της Ομάδας 

Σχεδιασμού, Διαχείρισης και Υποστήριξης.  

Οι οδηγίες αυτές θα περιλαμβάνονται σε ένα τεύχος Γενικών Οδηγιών που θα 

διατεθεί εξ αρχής στις Ομάδες Καταγραφής. 

Τυχόν ειδικές προδιαγραφές ή/ και κατευθύνσεις που τυχόν προκύψουν θα 

οριστικοποιηθούν σε κοινή συνάντηση των μελών της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης και του συνόλου των μελών της Ομάδας Ερευνητικού Έργου, 

με συμμετοχή στελεχών της Πολεοδομίας και του Ε.Μ. Πολυτεχνείου ΠΡΙΝ από 

την έναρξη των εργασιών καταγραφής επί του πεδίου. 
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4. ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑΔΩΝ 

Η Ομάδα Ερευνητικού Έργου θα αποτελείται αποκλειστικά από μηχανικούς, 

τακτικά μέλη του ΤΕΕ/ΤΑΚ και η σύνθεση έχει ως εξής: 

(α) Ομάδα Σχεδιασμού, Διαχείρισης και Υποστήριξης 

Τα μέλη της, λόγω του συντονιστικού της χαρακτήρα, θα οριστούν απ’ ευθείας 

με απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ και η σύνθεσή της θα περιλαμβάνει: 

(i) ένα μέλος της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ (με τον αναπληρωτή του), ως επικεφαλής 

για το συντονισμό των απαραίτητων δράσεων της ΟΕΕ, 

(ii) ένα τακτικό μέλος του ΤΕΕ/ΤΑΚ με ειδικότητα Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού 

Μηχανικού με αποδεδειγμένη εμπειρία στη σύνταξη εκθέσεων επικινδύνων 

οικοδομών, 

(iii) ένα τακτικό μέλος του ΤΕΕ/ΤΑΚ με ειδικότητα Αγρονόμου Τοπογράφου 

Μηχανικού ή Μηχανικού Χωροταξίας – Πολεοδομίας & Περιφερειακής 

Ανάπτυξης με αποδεδειγμένη εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση 

χωρικών βάσεων δεδομένων με χρήση GIS και RDBMS συστημάτων και 

(iv) ένα τακτικό μέλος του ΤΕΕ/ΤΑΚ, μηχανικό του Δήμου Ηρακλείου (με τον 

αναπληρωτή του), εφόσον οριστεί με απόφαση του Δήμου Ηρακλείου 

σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 3 της Προγραμματικής Σύμβασης. 

(β) Ομάδες Έρευνας και Καταγραφής Πεδίου 

Όπως αναφέρθηκε, θα συσταθούν συνολικά ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) «Ομάδες 

Έρευνας και Καταγραφής Πεδίου». Τα μέλη τους θα οριστούν με απόφαση της 

Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ, ύστερα από Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, υποβολή αιτήσεων ανά ομάδα ή ανά μεμονωμένο μηχανικό 

και επιλογή των καλύτερων εμπρόθεσμων αιτήσεων σύμφωνα με τα κριτήρια που 

περιγράφονται στην ενότητα 5.Γ «Προαπαιτούμενα». Η σύνθεση κάθε ομάδας 

από τις τέσσερις που θα συσταθούν θα περιλαμβάνει: 

(i) Ένα τακτικό μέλος του ΤΕΕ/ΤΑΚ, ως υπεύθυνου ομάδας, με ειδικότητα 

Πολιτικού Μηχανικού, πενταετούς κατ’ ελάχιστον αποδεδειγμένης 

σχετικής εμπειρίας. 

(ii) Ένα τακτικό μέλος του ΤΕΕ/ΤΑΚ με ειδικότητα Αρχιτέκτονα, σχετικής 

εμπειρίας. 
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5. ΟΡΟΙ 

Α. Διάρκεια 

 Η διάρκεια για την ολοκλήρωση του έργου της «Ομάδας Σχεδιασμού, 

Διαχείρισης και Υποστήριξης» ορίζεται μέχρι την περαίωση και λύση της 

Προγραμματικής Σύμβασης του ΤΕΕ/ΤΑΚ με το Δήμο Ηρακλείου. 

 Η διάρκεια για την ολοκλήρωση του έργου των «Ομάδων Έρευνας και 

Καταγραφής Πεδίου» ορίζεται σε ΕΞΗΝΤΑ (60) ημερολογιακές ημέρες 

από την υπογραφή του ορισμού ανάθεσης του έργου στις Ομάδες. Η 

διάρκεια δύναται να παραταθεί σε περίπτωση δυσχερειών ή παράτασης 

του έργου της ΟΕΕ. 

Β. Αμοιβή 

Η αμοιβή για κάθε Ομάδα θα καθοριστεί με μεταγενέστερη απόφαση της Δ.Ε. 

του ΤΕΕ/ΤΑΚ και η κατανομή της αμοιβής μεταξύ των μελών των ομάδων θα γίνει 

με υπεύθυνη δήλωση τους κατά την υπογραφή του ορισμού ανάθεσης. Η αμοιβή 

θα καταβληθεί εφάπαξ ΜΕΤΑ την περαίωση του έργου της ΟΕΕ και την 

οριστική παραλαβή του έργου από το Δήμο Ηρακλείου. 

Γ. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ – Κριτήρια Επιλογής Ομάδων Καταγραφής 

1.α. Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ με 

σχετικό έντυπο αίτησης- δήλωσης [Έντυπο Αίτησης (α)] που διατίθεται 

μέσω της ιστοσελίδας του ΤΕΕ/ΤΑΚ. Η αίτηση-δήλωση υπογράφεται και 

σφραγίζεται και από τα δύο μέλη της ομάδας. Με την υπογραφή της 

αίτησης – δήλωσης γίνονται αποδεκτοί οι όροι της παρούσας προκήρυξης. 

Στην αίτηση – δήλωση θα επισυνάπτονται υποχρεωτικά σύντομα 

βιογραφικά σημειώματα και των δύο μελών της ομάδας με αναλυτική τεκ-

μηρίωση της εμπειρίας σύμφωνα με τα αναφερόμενα.  

1.β. Δεκτές γίνονται αιτήσεις Ομάδων που τα μέλη τους είναι ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

του ΤΕΕ/ΤΑΚ και υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα κατά την περίοδο της 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Μετά τη λήξη της προθεσμίας 

υποβολής αιτήσεων θα καταρτιστεί πίνακας υποψηφίων Ομάδων (κατά 

αριθμό πρωτοκόλλου) για τη σύσταση των «Ομάδων Έρευνας και Κατα-

γραφής Πεδίου» της ΟΕΕ. Με απόφαση της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ θα δημοσιευτεί 

ο τελικός πίνακας κατάταξης των Υποψηφίων Ομάδων και η επιλογή των 

τεσσάρων καλύτερων Ομάδων. 
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2.α. Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται και από μεμονωμέ-

νους μηχανικούς με σχετικό έντυπο αίτησης – δήλωσης [Έντυπο Αίτησης 

(β)] που διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας του ΤΕΕ/ΤΑΚ. Η αίτηση-δήλωση 

υπογράφεται και σφραγίζεται από το μηχανικό. Με την υπογραφή της 

αίτησης – δήλωσης γίνονται αποδεκτοί οι όροι της παρούσας προκήρυξης. 

Στην αίτηση – δήλωση θα επισυνάπτεται υποχρεωτικά σύντομο 

βιογραφικό σημείωμα με αναλυτική τεκμηρίωση της σχετικής εμπειρίας 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα. 

2.β. Δεκτές γίνονται αιτήσεις μεμονωμένων μηχανικών με ειδικότητα ΠΟΛΙΤΙ-

ΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ή/ και ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ που είναι ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ του 

ΤΕΕ/ΤΑΚ και υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα κατά την περίοδο της πρό-

σκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υπο-

βολής αιτήσεων θα καταρτιστούν πίνακες υποψηφίων μελών (κατά αριθμό 

πρωτοκόλλου και ανά ειδικότητα) για τη σύσταση των «Ομάδων Έρευνας 

και Καταγραφής Πεδίου» της ΟΕΕ. Με απόφαση της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ, θα 

δημοσιευτούν οι τελικοί πίνακες κατάταξης μεμονωμένων μηχανικών ανά 

ειδικότητα και η τυχόν επιλογή μηχανικών για τη σύσταση των Ομάδων. 

3.α. Είναι απαραίτητη η ευχέρεια στη χρήση των λογισμικών MS EXCEL, MS 

WORD και Autodesk AutoCAD τουλάχιστον για ένα από τα μέλη της κάθε 

Ομάδας Καταγραφής. Σχετική αναφορά πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά στο 

βιογραφικό σημείωμα. 

3.β. Προτάσσονται στην κατάταξη των υποψηφίων ομάδων (ή μεμονωμένων 

μηχανικών) και θα προτιμηθούν αιτήσεις ομάδων (ή αιτήσεις μηχανικών) 

τα μέλη των οποίων έχουν σχετική εμπειρία με το αντικείμενο διαχείρισης 

«επικίνδυνων οικοδομών». Σχετική αναφορά με τεκμηρίωση πρέπει να 

γίνεται στο βιογραφικό σημείωμα των υποψηφίων. 

3.γ. Προτάσσονται στην κατάταξη των υποψηφίων ομάδων (ή μεμονωμένων 

μηχανικών)και θα προτιμηθούν αιτήσεις ομάδων (ή αιτήσεις μηχανικών) 

τα μέλη των οποίων έχουν εξοικείωση με συστήματα GIS και τις έννοιες 

των γεωχωρικών δεδομένων. Σχετική αναφορά με τεκμηρίωση πρέπει να 

γίνεται στο βιογραφικό σημείωμα των υποψηφίων. 
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Δ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ, ΤΡΟΠΟΣ και ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

1. Ως καταληκτική Ημερομηνία για την υποβολή Αιτήσεων-Δηλώσεων από τις 

υποψήφιες Ομάδες (ή μεμονωμένους μηχανικούς) ορίζεται η Παρασκευή, 

17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017, ώρα 14:30’. 

2. Οι αιτήσεις-δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ 

μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, είτε (α) αυτοπρόσωπα με 

συμπληρωμένο το αντίστοιχο έντυπο αίτησης με τα βιογραφικά 

σημειώματα ή (β) με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση: 

Γραμματεία ΤΕΕ/ΤΑΚ, ΠΡΕΒΕΛΑΚΗ & ΓΡΕΒΕΝΩΝ – 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

ή (γ) με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση teetak@tee.gr 

στο οποίο θα επισυνάπτεται συμπληρωμένη η φόρμα αίτησης (σύμφωνα 

με τα υποδείγματα), τα βιογραφικά σημειώματα σε μορφότυπους αρχείων 

Microsoft WORD (.doc ή .docx) ή Acrobat Reader (.pdf) και απαραίτητα 

στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο ή κινητό) για την επιβεβαίωση λήψης του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αποστολής του αριθμού πρωτοκόλλου. 

3. Έντυπα των Αιτήσεων (τύπου α ή β) σε μορφότυπο MS Word (.doc), το 

παρόν τεύχος, η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η 

Προγραμματική Σύμβαση ΤΕΕ/ΤΑΚ – Δήμου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ θα διατίθενται 

στον διαδικτυακό χώρο του ΤΕΕ/ΤΑΚ στη διεύθυνση: www.teetak.gr  

4. Οι Αιτήσεις, ως έντυπα, θα διατίθενται και από τη Γραμματεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ 

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και πληροφορίες ή 

διευκρινήσεις σχετικά με την παρούσα προκήρυξη από τον κ. Κων/νο 

Χαμηλοθώρη (τηλ. 2810 342520 εσ.122). 

 

 
   



Π.Σ. Δ. Ηρακλείου – ΤΕΕ/ΤΑΚ 
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Συνημμένο Α 

Διατάξεις περί επικινδύνων οικοδομών της κείμενης νομοθεσίας 

Απόσπασμα του Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας 

(ΦΕΚ Δ’ 580/27.07.1999), άρθρο 268 και άρθρα 421 έως 433 

 

Συνημμένο Β 

Προγραμματική Σύμβαση ΤΕΕ/ΤΑΚ – Δήμου Ηρακλείου 

για την Πράξη: «Αναβάθμιση αξιόλογου οικιστικού και μνημειακού 

αποθέματος του Δήμου Ηρακλείου» 
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F
ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ

ÔÅÕ×ÏÓ ÔÅÔÁÑÔÏ Áñ. Öýëëïõ 580
27 Éïõëßïõ 1999

ÄÉÁÔÁÃÌÁÔÁ

Êþäéêáò âáóéêÞò ðïëåïäïìéêÞò íïìïèåóßáò.

Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ
ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ

¸÷ïíôáò õðüøç:

1. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 32 ôïõ Í. 1557/1985 «Ãåíé-
êüò Ïéêïäïìéêüò Êáíïíéóìüò» (Á~ 210).

2. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 29Á ôïõ Í. 1558/1985 «Êõ-
âÝñíçóç êáé ÊõâåñíçôéêÜ ¼ñãáíá» (Á~ 137) ðïõ ðñïóôÝ-
èçêå ìå ôï Üñèñï 27 ôïõ Í. 2081/1992 (Á~ 154) êáé áíôéêá-
ôáóôÜèçêå ìå ôçí ðáñáãñ. 2á ôïõ Üñèñïõ 1 ôïõ Í.
2469/1997 (Á~ 38).

3. Ôï ãåãïíüò üôé áðü ôéò êáíïíéóôéêÝò äéáôÜîåéò áõôÞò
ôçò áðüöáóçò äåí ðñïêáëåßôáé äáðÜíç óå âÜñïò ôïõ
êñáôéêïý ðñïûðïëïãéóìïý êáé ôïõ ïéêåßïõ Ï.Ô.Á. ìå ðñü-
ôáóç ôïõ Õðïõñãïý ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äç-
ìïóßùí ̧ ñãùí.

¢ñèñï ìüíï

Êùäéêïðïéïýíôáé óå åíéáßï êåßìåíï ìå ôßôëï «Êþäéêáò
âáóéêÞò ðïëåïäïìéêÞò íïìïèåóßáò» íïìïèåôéêÝò êáé êá-
íïíéóôéêÝò äéáôÜîåéò ðïõ ßó÷õáí ôçí 13.6.1997 (Ýíáñîç é-
ó÷ýïò ôïõ Í. 2508/1997). Ôï ðáñüí äéÜôáãìá óõíïäåýå-
ôáé áðü ÐáñÜñôçìá ìå áðáñßèìçóç õðïõñãéêþí áðïöÜ-
óåùí êáé äýï Ðßíáêåò ìå ôçí áíôéóôïé÷ßá ôùí Üñèñùí ôçò
êùäéêïðïßçóçò êáé ôùí ðçãþí. Ïé êùäéêïðïéïýìåíåò äéá-
ôÜîåéò ðåñéÝ÷ïíôáé óôïí Ðßíáêá 2.

Óôïí Õðïõñãü ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äçìï-
óßùí ̧ ñãùí áíáèÝôïõìå ôç äçìïóßåõóç êáé åêôÝëåóç ôïõ
ðáñüíôïò äéáôÜãìáôïò.

ÁèÞíá, 14 Éïõëßïõ 1999

Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ

ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÓÔÅÖÁÍÏÐÏÕËÏÓ

Ï ÕÐÏÕÑÃÏÓ
ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ, ×ÙÑÏÔÁÎÉÁÓ ÊÁÉ ÄÇÌÏÓÉÙÍ ÅÑÃÙÍ

ÊÙÓÔÁÓ ËÁËÉÙÔÇÓ

5329*04005802707990328*
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Õðï÷ñåþóåéò ãéá ôç óõíôÞñçóç áêéíÞôùí

(Üñèñï 1 í. 1512/1985)

1. Ïé êýñéïé, íïìåßò Þ åðéêáñðùôÝò êôéñßùí ïöåßëïõí íá
ôá äéáôçñïýí óå ôÝôïéá êáôÜóôáóç þóôå íá ìçí áðïôå-
ëïýí êßíäõíï áíèñþðùí Þ îÝíùí ðñáãìÜôùí Þ êßíäõíï
ãéá ôç äçìüóéá õãåßá, íá ìçí ðñïóâÜëïõí ôï öõóéêü, ôï
ðïëéôéóôéêü êáé ôï ðïëåïäïìéêü ðåñéâÜëëïí êáé ãåíéêüôå-
ñá íá ìçí õðïâáèìßæïõí ôçí ðïéüôçôá æùÞò ôçò ðåñéï÷Þò
ôïõò. Áí ôá ðñïáíáöåñüìåíá ðñüóùðá ðáñáëåßðïõí ôçí
õðï÷ñÝùóÞ ôïõò áõôÞ, ìðïñåß íá åðåìâáßíåé ôï Äçìüóéï
Þ ï ïéêåßïò ÏÔÁ êáé íá åêôåëåß ôéò åñãáóßåò, êáôáëïãßæï-
íôáò ôç ó÷åôéêÞ äáðÜíç óå âÜñïò ôùí õðï÷ñÝùí. Ïé êÜ-
ôï÷ïé ôùí áêéíÞôùí õðï÷ñåïýíôáé íá áíÝ÷ïíôáé ôéò ðáñá-
ðÜíù åðåìâÜóåéò.

Ôï Äçìüóéï Þ ï ïéêåßïò ÏÔÁ áíáëáìâÜíåé ôï óýíïëï Þ
ìÝñïò ôçò äáðÜíçò äéáôÞñçóçò êáé áíÜðëáóçò ôùí êôé-
ñßùí, áíÜëïãá ìå ôï ìÝãåèïò ôçò äáðÜíçò êáé ôçí ïéêï-
íïìéêÞ êáôÜóôáóç ôïõ õðü÷ñåïõ ðñïóþðïõ. Ç áýîçóç
ôçò ïéêïíïìéêÞò áîßáò ôïõ êôéñßïõ êáé ç áýîçóç ôùí ðñï-
óüäùí áðü ôçí ïéêïíïìéêÞ ôïõ åêìåôÜëëåõóç, ðïõ ïöåß-
ëïíôáé óôéò åñãáóßåò äéáôÞñçóçò êáé áíÜðëáóçò ôïõ êôé-
ñßïõ, óõìøçößæïíôáé óôçí ïéêïíïìéêÞ åíßó÷õóç ôçí ïðïßá
äéêáéïýôáé ï êýñéïò, íïìÝáò Þ åðéêáñðùôÞò.

2. Ìå ð. ä/ãìá ðïõ åêäßäåôáé ìå ðñüôáóç ôùí Õðïõñãþí
Ïéêïíïìéêþí êáé ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äçìï-
óßùí ̧ ñãùí, êáèïñßæåôáé óå ðïéåò ðåñéðôþóåéò ïé êýñéïé,
íïìåßò Þ åðéêáñðùôÝò ôùí êôéñßùí ïöåßëïõí íá ðñáãìá-
ôïðïéïýí åñãáóßåò ãéá ôç äéáôÞñçóç Þ áíÜðëáóÞ ôïõò êáé
ï ôñüðïò êáé ç äéáäéêáóßá åðÝìâáóçò ôïõ Äçìïóßïõ Þ ôùí
ÏÔÁ ãéá ôçí åêôÝëåóç ôùí åñãáóéþí áõôþí. Ìå üìïéï äéÜ-
ôáãìá êáèïñßæïíôáé ï ôñüðïò êÜëõøçò ôçò äáðÜíçò äéá-
ôÞñçóçò êáé áíÜðëáóçò ôùí êôéñßùí, ôï ðïóïóôü óõììå-
ôï÷Þò ôïõ Äçìïóßïõ Þ ôùí ÏÔÁ óôç óõíïëéêÞ äáðÜíç
óýìöùíá ìå ôá êñéôÞñéá ôçò ðñïçãïýìåíçò ðáñáãñÜ-
öïõ, ï ôñüðïò õðïëïãéóìïý, ïé üñïé, ïé ðñïûðïèÝóåéò êáé
ï ôñüðïò óõìøçöéóìïý ôçò áýîçóçò ôçò ïéêïíïìéêÞò á-
îßáò ôïõ áêéíÞôïõ êáé ôùí ðñïóüäùí áðü ôçí ïéêïíïìéêÞ
ôïõ åêìåôÜëëåõóç êáé êÜèå Üëëç áíáãêáßá ñýèìéóç ãéá
ôçí åöáñìïãÞ ôùí äéáôÜîåùí ôïõ Üñèñïõ áõôïý. Ìå ôï ß-
äéï äéÜôáãìá ìðïñåß íá ðñïâëÝðåôáé üôé ç êÜëõøç ôçò
äáðÜíçò äéáôÞñçóçò Þ áíÜðëáóçò ôïõ êôéñßïõ åðéôõã÷Ü-
íåôáé ìå ôçí ðáñá÷þñçóç ôçò ïéêïíïìéêÞò åêìåôÜëëåõ-
óçò ôïõ êôéñßïõ óôï Äçìüóéï Þ ôïí ÏÔÁ êáé íá êáèïñßæï-
íôáé ïé üñïé êáé ïé ðñïûðïèÝóåéò ôçò ðáñá÷þñçóçò áõ-
ôÞò.
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Õðï÷ñÝùóç áðïêáôÜóôáóçò ðáñáäïóéáêþí êôéñßùí

(Üñèñï 32 ðáñ. 4 í. 1337/1983)

1. Ïé êýñéïé, íïìåßò Þ åðéêáñðùôÝò ôùí êôéñßùí ðïõ Ý-
÷ïõí ÷áñáêôçñéóôåß Þ ÷áñáêôçñßæïíôáé äéáôçñçôÝá óýì-
öùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 79 ðáñ. 6 ôïõ í. ä/ôïò
8/1973 Þ ôïõ Üñèñïõ 110 ðáñ. 2 ïöåßëïõí íá äéáôçñïýí
ôá áñ÷éôåêôïíéêÜ, êáëëéôå÷íéêÜ êáé óôáôéêÜ óôïé÷åßá áõ-
ôþí êáé óå ïðïéáäÞðïôå ðåñßðôùóç êáôáóôñïöÞò ôïõò íá
ôá áíáêáôáóêåõÜæïõí óýìöùíá ìå ôéò õðïäåßîåéò ôçò áñ-
ìüäéáò ÅÐÁÅ, Ýóôù êáé áí ç êáôáóôñïöÞ ïöåßëåôáé óå á-
íþôåñç âßá. Áí ïé êýñéïé, íïìåßò Þ åðéêáñðùôÝò ðáñáëåß-
ðïõí ôçí õðï÷ñÝùóÞ ôïõò áõôÞ ìðïñåß íá åðåìâáßíåé ôï
Äçìüóéï Þ ï ïéêåßïò ÏÔÁ êáé íá åêôåëåß ôéò åñãáóßåò êá-

ôáëïãßæïíôáò ôç ó÷åôéêÞ äáðÜíç óå âÜñïò ôùí õðï÷ñÝ-
ùí.

2. Áõôïß ðïõ ìå üðïéï ôñüðï êáôÝ÷ïõí ôá áêßíçôá Ý÷ïõí
ôçí õðï÷ñÝùóç íá äÝ÷ïíôáé ôéò ðéï ðÜíù ðáñåìâÜóåéò.
Ôï óýíïëï Þ ìÝñïò ôçò äáðÜíçò åðéóêåõþí Þ áíáêáôá-
óêåõþí ìðïñåß íá áíáëçöèåß áðü ôï Äçìüóéï Þ ôïí ïéêåßï
ÏÔÁ, áí ïé õðü÷ñåïé âñßóêïíôáé óå áäõíáìßá íá áíôéìå-
ôùðßóïõí ôéò äáðÜíåò áõôÝò óå ó÷Ýóç ìå ôçí áðüäïóç á-
ðü ôçí åêìåôÜëëåõóç ôïõ êôéñßïõ êáé áí ôáõôü÷ñïíá ç
âëÜâç äåí Ýãéíå áðü óêüðéìç åíÝñãåéÜ ôïõò, óýìöùíá ìå
üóá ïñßæïíôáé ìå ð. ä/ãìá ðïõ åêäßäåôáé ìå ðñüôáóç ôïõ
Õðïõñãïý ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äçìïóßùí
¸ñãùí. Ìå üìïéá ð. ä/ôá ìðïñåß íá ñõèìéóôïýí ïé äéáäé-
êáóßåò ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôçò ðáñáãñÜöïõ áõôÞò, ôá áñ-
ìüäéá ãéá êÜèå ðåñßðôùóç üñãáíá, ïé äéïéêçôéêÝò êõñþ-
óåéò ãéá ðñÜîåéò Þ ðáñáëåßøåéò ðïõ áíôéâáßíïõí óôéò ðéï
ðÜíù äéáôÜîåéò êáé êÜèå ó÷åôéêÞ Þ óõìðëçñùìáôéêÞ ëå-
ðôïìÝñåéá.
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ÄéáôÞñçóç, åðéóêåõÞ Þ áíáêáôáóêåõÞ áñ÷éôåêôïíéêþí,
êáëëéôå÷íéêþí êáé óôáôéêþí óôïé÷åßùí 

äéáôçñçôÝùí êôéñßùí

(ð.ä. 15/28.4.1988)

1. Óå ðåñßðôùóç êáôáóôñïöÞò Þ áëëïßùóçò ôùí áñ÷é-
ôåêôïíéêþí êáé êáëëéôå÷íéêþí óôïé÷åßùí äéáôçñçôÝùí êôé-
ñßùí ôçò ðáñ. 2 ôïõ Üñèñïõ 110, êáèþò êáé ôùí êôéñßùí
ðïõ âñßóêïíôáé óå ðáñáäïóéáêïýò ïéêéóìïýò êáôÜ ôçí
ðáñ. 1 ôïõ ßäéïõ Üñèñïõ, ç áñìüäéá ðïëåïäïìéêÞ õðçñå-
óßá Þ ï äÞìïò Þ ç êïéíüôçôá, åöüóïí ôá ðáñáðÜíù êôßñéá
äåí áíÞêïõí êáôÜ ðëÞñç êõñéüôçôá óôï Äçìüóéï Þ óå íï-
ìéêü ðñüóùðï äçìïóßïõ äéêáßïõ, ôÜóóåé åýëïãç ðñïèå-
óìßá óôïí õðü÷ñåï ãéá ôçí Ýíáñîç êáé ëÞîç ôùí åñãáóéþí
ãéá ôçí áíáêáôáóêåõÞ ôïõò.

Óå ðåñßðôùóç êáôáóôñïöÞò ôùí óôáôéêþí óôïé÷åßùí
ôùí ðáñáðÜíù êôéñßùí, ôá áñìüäéá, óýìöùíá ìå ôéò äéá-
ôÜîåéò ðåñß åðéêßíäõíùí ïéêïäïìþí, üñãáíá ôÜóóïõí åý-
ëïãç åðßóçò ðñïèåóìßá ãéá ôçí Ýíáñîç êáé ëÞîç åñãáóéþí
õðïóôýëùóçò êáé áíôéóôÞñéîçò ôùí êôéñßùí þóôå íá áñèåß
ï êßíäõíïò.

2. ÊÜèå åñãáóßá ãéá ôçí áíáêáôáóêåõÞ ôùí óôïé÷åßùí
ôçò ðñïçãïýìåíçò ðáñáãñÜöïõ, ãßíåôáé óýìöùíá ìå ôéò
õðïäåßîåéò ôçò ÅÐÁÅ, ç ïðïßá óå ðåñßðôùóç åðéêßíäõíùí
ïéêïäïìþí áðïöáßíåôáé ìÝóá óå ðÝíôå åñãÜóéìåò çìÝ-
ñåò.

3. Óå ðåñßðôùóç ðïõ ïé õðü÷ñåïé äåí áñ÷ßóïõí ôéò åñ-
ãáóßåò áðïêáôÜóôáóçò ôïõ êôéñßïõ Þ áñ÷ßóïõí ôéò åñãá-
óßåò áðïêáôÜóôáóçò áëëÜ äåí ôéò ðåñáôþóïõí ìÝóá óôéò
ðñïèåóìßåò ðïõ ôïõò Ý÷ïõí ôá÷èåß, åðéâÜëëïíôáé ïé êõ-
ñþóåéò ôçò ðáñáãñÜöïõ 18 ôïõ ðáñüíôïò Üñèñïõ êáé
ôáõôü÷ñïíá ç ðïëåïäïìéêÞ õðçñåóßá Þ ï äÞìïò Þ ç êïé-
íüôçôá ìðïñåß íá ÷ïñçãÞóïõí íÝá ðñïèåóìßá ãéá ôçí á-
ðïðåñÜôùóç ôùí åñãáóéþí.

4. Áí ðáñÝëèïõí Üðñáêôåò ïé ðñïèåóìßåò ôùí ðáñ. 1 êáé
3 ìðïñåß ôï Äçìüóéï Þ ï äÞìïò Þ ç êïéíüôçôá íá áíáëÜ-
âïõí ôçí åêôÝëåóç ôùí åñãáóéþí ðïõ áðáéôïýíôáé, êáôá-
ëïãßæïíôáò üëç Þ ìÝñïò ôçò ó÷åôéêÞò äáðÜíçò óå âÜñïò
ôùí õðï÷ñÝùí.

5. ¼ôáí ïé õðü÷ñåïé åßíáé Üãíùóôïé Þ äéáìÝíïõí óå Ü-
ãíùóôç äéåýèõíóç, ç êïéíïðïßçóç ôùí ó÷åôéêþí ìå ôçí á-
ðïêáôÜóôáóç ôïõ êôéñßïõ åããñÜöùí ãßíåôáé áðü ôçí á-
óôõíïìéêÞ áñ÷Þ óôï íüìéìï ðëçñåîïýóéü ôïõò Þ óå êÜ-
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ðéóôïðïéçôéêü ôùí áñìüäéùí ãéá ôéò ðïëåïäïìéêÝò åöáñ-
ìïãÝò õðçñåóéþí, èåùñïýíôáé Ýãêõñåò Ýóôù êáé áí êá-
ôáñôßóôçêáí ÷ùñßò ôï ðéóôïðïéçôéêü áõôü. Ðåéèáñ÷éêÜ á-
äéêÞìáôá óõìâïëáéïãñÜöùí ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ôçí áíù-
ôÝñù ðáñÜâáóç ðáñáãñÜöïíôáé.

5. Ìå ðñïåäñéêÜ äéáôÜãìáôá ðïõ åêäßäïíôáé ìå ðñüôá-
óç ôïõ Õðïõñãïý ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äçì.
¸ñãùí ìðïñåß íá êáèïñßæïíôáé ðåñéï÷Ýò áðïìáêñõóìÝ-
íåò áðü áóôéêÜ êÝíôñá êáé êáèáñÜ áãñïôéêÝò êáèþò êáé
ïéêéóìïß ðïõ âñßóêïíôáé ìÝóá óôéò ðåñéï÷Ýò áõôÝò, åíôüò
ôùí ïðïßùí ïé ðùëÞóåéò áêéíÞôùí åîáéñïýíôáé áðü ôçí õ-
ðï÷ñÝùóç ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 ôïõ ðáñüíôïò Üñèñïõ.

ÊÅÖÁËÁÉÏ  Ã~

ÅÐÉÊÉÍÄÕÍÅÓ ÏÉÊÏÄÏÌÅÓ

¢ñèñï 421

Õðï÷ñÝùóç Üñóçò êéíäýíïõ

(Üñèñá 61 ðáñ. 3 êáé 62 ðáñ. 1 êáé 3 í.ä. 17.7/16.8.1923)

1. ÅÜí óå ïðïéáäÞðïôå ïéêïäïìÞ êáé ãåíéêÜ ïðïéáäÞðï-
ôå åñãáóßá äüìçóçò, êáôáóêåõÞ êáé åãêáôÜóôáóç ðá-
ñïõóéáóôåß, ìåôÜ ôçí åêôÝëåóÞ ôïõò ãéá ëüãïõò ðáëáéü-
ôçôáò Þ áðü ïðïéáäÞðïôå Üëëç áéôßá, êßíäõíïò ùò ðñïò ôç
óôåñåüôçôá Þ ôçí õãéåéíÞ, ï éäéïêôÞôçò ôïõ Ýñãïõ õðï-
÷ñåïýôáé óôçí Üìåóç Üñóç ôïõ êéíäýíïõ áõôïý.

2. Ï éäéïêôÞôçò ôïõ Ýñãïõ ðïõ Ý÷åé ÷áñáêôçñéóôåß åðé-
êßíäõíï åõèýíåôáé ãéá ôçí ðëçñùìÞ ôùí äáðáíþí êáé æç-
ìéþí ðïõ áðáéôïýíôáé ãéá ôçí Üñóç ôïõ êéíäýíïõ.

3. Ãéá ðáñáâÜóåéò ðïõ áíÜãïíôáé óôç óôåñåüôçôá, åÜí
ôá óôïé÷åßá ôïõ Ýñãïõ ðïõ åðéäñïýí ó� áõôÞ åêôåëÝóôç-
êáí ìå âÜóç ôç ìåëÝôç ðïõ åãêñßèçêå áðü ôçí õðçñåóßá
êáé óôçí åêôÝëåóç áõôÞ åîáêñéâþèçêå üôé õðÜñ÷ïõí ïé
ðñïûðïèÝóåéò ôçò ìåëÝôçò, õðåýèõíïò ãéá ôçí ðëçñùìÞ
ôùí äáðáíþí êáôåäÜöéóçò êáé æçìéþí åßíáé ï óõíôÜêôçò
ôçò åãêåêñéìÝíçò ìåëÝôçò. Óå ðåñßðôùóç áìöéâïëéþí ùò
ðñïò ôï åßäïò ôùí ðáñáâÜóåùí ðïõ óõíåðÜãïíôáé ôç ìå-
ôáôüðéóç ôçò åõèýíçò óôï ìåëåôçôÞ áðïöáßíåôáé áíåê-
êëÞôùò ï Õðïõñãüò ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äç-
ìïóßùí ̧ ñãùí ýóôåñá áðü óýìöùíç ãíþìç ôïõ ÊÓ×ÏÐ.

¢ñèñï 422

Ðåñéðôþóåéò åðéêßíäõíùí ïéêïäïìþí êáé êñéôÞñéá 
÷áñáêôçñéóìïý ôïõò

(Üñèñï 1 ð.ä. 13/22.4.1929)

1. Äéáêñßíïíôáé ôÝóóåñéò ðåñéðôþóåéò åðéêßíäõíùí ïé-
êïäïìþí: Åðéêßíäõíåò áðü Üðïøç óôáôéêÞò êáé äïìéêÞò,
áðü Üðïøç õãéåéíÞò, áðü Üðïøç áóöÜëåéáò êáôÜ ôïõ ðõ-
ñüò êáé áðü Üðïøç êõêëïöïñßáò ôïõ êïéíïý óôï åóùôå-
ñéêü ÷þñùí óõíÜèñïéóçò .

2. ÏéêïäïìÞ êáé åí ãÝíåé êáôáóêåõÞ èåùñåßôáé åðéêßíäõ-
íç áðü Üðïøç óôáôéêÞ êáé äïìéêÞ (êïéíþò åôïéìüññïðç)
üôáí ëüãù áíåðáñêïýò Þ êáêÞò èåìåëßùóçò, êáêÞò ðïéü-
ôçôáò Þ óýíèåóçò ôùí õëéêþí áðü ôá ïðïßá áðïôåëåßôáé,
êáêüôå÷íçò åñãáóßáò äüìçóçò, õðïóêáöÞò Þ äéÜâñù-
óçò áðü ýäáôá Þ Üëëá õãñÜ, áêáôÜëëçëçò äéÜôáîçò Þ
óýíäåóçò Þ áíåðáñêþí äéáóôÜóåùí ôùí óôïé÷åßùí ôçò
äåí ðáñïõóéÜæåé åí üëù Þ åí ìÝñåé ôçí áðáéôïýìåíç ãéá ôá
öïñôßá ðïõ èá âáóôÜæåé êáé ãåíéêÜ ãéá ôïí ðñïïñéóìü ôçò
áóöÜëåéá. Ãéá üðïéåò ðåñéðôþóåéò äåí Ý÷åé åêäïèåß åéäé-
êüò êáíïíéóìüò áóöÜëåéáò (äçëáäÞ üñéá áóöÜëåéáò õëé-
êþí, ôçñçôÝïé êáíüíåò õðïëïãéóìïý, üñïé ðïéüôçôáò, å-
ðåîåñãáóßáò êáé åöáñìïãÞò õëéêþí, êáíüíåò äüìçóçò

êáé äïêéìÝò õëéêþí êáé êáôáóêåõþí), ëáìâÜíïíôáé õðüøç
ôá ãåíéêþò óôçí åðéóôÞìç éó÷ýïíôá óå ó÷Ýóç ðñïò ôçí åé-
äéêÞ öýóç êáé åðåîåñãáóßá ôùí õëéêþí êáé ôïí ôñüðï äü-
ìçóçò ôçò õðü Ýëåã÷ï êáôáóêåõÞò. ¼ôáí õðÜñ÷ïõí óá-
öåßò åíäåßîåéò ôïõ êéíäýíïõ ðïõ åêäçëþíïíôáé ìå óçìá-
íôéêÝò êáèéæÞóåéò, ðáñåêêëßóåéò, áðïóýíèåóç ìáæþí
ôïé÷ïðïéßáò, ñùãìÝò äçëùôéêÝò óôáôéêÞò áíåðÜñêåéáò óå
óçìåßï åðéêßíäõíï, ï êßíäõíïò èåùñåßôáé ùò Üìåóïò êáé ç
êáôáóêåõÞ ÷áñáêôçñßæåôáé êïéíþò ùò åðéêéíäýíùò åôïé-
ìüññïðç. Ôï ßäéï éó÷ýåé êáé üôáí äåí õðÜñ÷ïõí ïé ðáñá-
ðÜíù åîùôåñéêÝò åíäåßîåéò, áëëÜ áðü ôïí õðïëïãéóìü Þ
ôïí ôñüðï äüìçóçò (ãéá ôá õðü åêôÝëåóç Ýñãá) Þ ôçí å-
ðåíÝñãåéá ïñéóìÝíùí ãíùóôþí áéôßùí ðñïêý-ðôåé áíáì-
öéóâÞôçôá ç ýðáñîç ôïõ êéíäýíïõ.

Óôçí ðåñßðôùóç ôïõ ðáñüíôïò Üñèñïõ õðÜãïíôáé êáé
ôá æçôÞìáôá áóöÜëåéáò ôïõ êïéíïý ðïõ êõêëïöïñåß
óôïõò êïéíü÷ñçóôïõò ÷þñïõò, óå ü,ôé áöïñÜ âáèìßäåò åé-
óüäùí, åîþóôåò êáé åí ãÝíåé åðéêßíäõíåò áñ÷éôåêôïíéêÝò
ðñïåîï÷Ýò.

3. Êôßñéï Þ äéáìÝñéóìÜ ôïõ èåùñåßôáé åðéêßíäõíï áðü Ü-
ðïøç õãéåéíÞò, üôáí äåí ðëçñåß ôïõò ó÷åôéêïýò üñïõò
ôïõò ïðïßïõò êáèïñßæåé ï ïéêïäïìéêüò êáé ï êôéñéïäïìéêüò
êáíïíéóìüò.

4. ÊáôáóêåõÞ Þ äéáìÝñéóìÜ ôçò èåùñåßôáé åðéêßíäõíï á-
ðü Üðïøç áóöÜëåéáò êáôÜ ôïõ ðõñüò, üôáí äåí ðëçñåß
ôïõò ó÷åôéêïýò üñïõò ôïõò ïðïßïõò êáèïñßæåé ï êáíïíé-
óìüò ðõñïðñïóôáóßáò. ÅîáéñåôéêÜ ãéá ôïõò ÷þñïõò óõ-
íÜèñïéóçò ôïõ êïéíïý, åöüóïí äåí Ý÷åé åêäïèåß åéäéêüò
êáíïíéóìüò áóöÜëåéáò êáôÜ ôïõ ðõñüò, åöáñìüæïíôáé ôá
êáôÜ ôçí êñßóç ôçò áñìüäéáò õðçñåóßáò åíäåéêíõüìåíá
ìÝôñá êáô' áíáëïãßá ìå ôá éó÷ýïíôá áëëïý. 

5. ×þñïò óõíÜèñïéóçò ôïõ êïéíïý èåùñåßôáé åðéêßíäõ-
íïò áðü Üðïøç êõêëïöïñßáò ôïõ êïéíïý, üôáí äåí ðëçñåß
ôïõò áðáéôïýìåíïõò üñïõò ãéá ôçí Üíåôç êáé áóöáëÞ êõ-
êëïöïñßá ôïõ êïéíïý ìÝóá ó' áõôüí, ôçí Üíåôç ðáñáêï-
ëïýèçóç ôùí èåáìÜôùí êáé áêñïáìÜôùí êëð. êáé ôçí ôá-
÷åßá êáé áóöáëÞ åêêÝíùóç óå ðåñßðôùóç áéöíßäéáò áíÜ-
ãêçò. Åöüóïí üëá áõôÜ äåí ôá ðñïâëÝðåé åéäéêüò
êáíïíéóìüò, ç áñ÷Þ äéêáéïýôáé íá ðñïâáßíåé êÜèå öïñÜ
óôç ñýèìéóÞ ôïõò êáôÜ ôçí êñßóç ôçò.

¢ñèñï 423

¸ëåã÷ïò åðéêéíäõíüôçôáò ïéêïäïìþí

(Üñèñï 2 ð.ä. 13/22.4.1929)

1. ÊÜèå ðïëßôçò äéêáéïýôáé íá êáôáããÝëëåé ôçí ðéèáíï-
ëïãïýìåíç ýðáñîç êéíäýíïõ óôéò ïéêïäïìÝò, ç äå áóôõ-
íïìéêÞ áñ÷Þ êáé ç áñìüäéá ðïëåïäïìéêÞ õðçñåóßá äéêáé-
ïýíôáé íá èÝóïõí õðü Ýëåã÷ï ãéá åîáêñßâùóç õðÜñ÷ï-
íôïò ôõ÷üí êéíäýíïõ êÜèå êáôáóêåýáóìá, åßôå
áðïðåñá-ôùìÝíï åßôå õðü êáôáóêåõÞ.

2. Óå êÜèå ðåñßðôùóç áñìüäéá ãéá ôçí Üóêçóç ôïõ å-
ëÝã÷ïõ ùò ðñïò ôïí õöéóôÜìåíï êßíäõíï êáôáóêåõþí åß-
íáé ç ðïëåïäïìéêÞ õðçñåóßá, óôçí ïðïßá êáé ðñÝðåé íá ðá-
ñáðÝìðåôáé êÜèå ó÷åôéêÞ êáôáããåëßá Þ áßôçóç, ç äå á-
óôõíïìéêÞ áñ÷Þ ïöåßëåé íá åðéâÜëëåé ôçí åêôÝëåóç áõôþí
ðïõ áðïöáóßæïíôáé áðü ôçí ðïëåïäïìéêÞ õðçñåóßá êáôÜ
ôï ðáñüí êåöÜëáéï.

3. ¼ôáí ï éäéïêôÞôçò Þ ìéóèùôÞò áêéíÞôïõ æçôÜ ôïí Ý-
ëåã÷ü ôïõ áðü ôçí ðïëåïäïìéêÞ õðçñåóßá áðü Üðïøç á-
óöÜëåéáò ãéá ìåëåôþìåíåò åñãáóßåò äüìçóçò (üðùò
ðñïóèÞêåò ïñüöùí, ìåôáññõèìßóåéò, êáôåäáößóåéò ìå-
óïôïß÷ùí êëð.) Þ ãéá åðáýîçóç ôçò öüñôùóÞò ôïõ, ïöåß-
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ëåé íá óõíõðïâÜëëåé ìáæß ìå ôçí áßôçóÞ ôïõ êáé ó÷åôéêÞ Ýê-
èåóç åîÝôáóçò ôçò êáôáóêåõÞò áðü äýï éäéþôåò ðïëéôé-
êïýò ìç÷áíéêïýò, äéðëùìáôïý÷ïõò áíþôáôùí ó÷ïëþí, á-
íáãíùñéóìÝíùí áðü ôï ÊñÜôïò, êáé üóá ó÷åôéêÜ äéá-
ãñÜììáôá èåùñÞóåé áíáãêáßá ç õðçñåóßá. Åöüóïí
ðáñáóôåß áíÜãêç ï éäéïêôÞôçò åêôåëåß ìå äéêÞ ôïõ äáðÜ-
íç êáé öñïíôßäá êÜèå áðáéôïýìåíç äïêéìáóôéêÞ åñãáóßá.

¢ñèñï 424

Áíôéìåôþðéóç åðéêßíäõíùí ïéêïäïìþí êáôÜ ðåñßðôùóç

(Üñèñï 3 ð.ä. 13/22.4.1929)

Óå êôßñéá åðéêßíäõíá áðü Üðïøç õãéåéíÞò Þ áóöÜëåéáò
êáôÜ ôïõ ðõñüò åðéâÜëëåôáé ç Üñóç ôïõ êéíäýíïõ Þ ôá á-
íáãêáóôéêÜ ìÝôñá áðü ôçí ôõ÷üí ìç Üñóç áõôïý, åöüóïí
ïé ó÷åôéêïß êáíïíéóìïß ôï ðñïâëÝðïõí ñçôÜ ãéá ôçí õðü Ý-
ëåã÷ï ðåñßðôùóç. ÅÜí üìùò ï êßíäõíïò õößóôáôáé ùò
ðñïò ôçí áóöÜëåéá ôçò êáôáóêåõÞò áðü Üðïøç óôáôéêÞ Þ
äïìéêÞ Þ áðü ïðïéáäÞðïôå Üðïøç óå ÷þñïõò óõãêÝ-
íôñùóçò ôïõ êïéíïý, ç Üñóç áõôïý êáé ôá ìÝôñá áðü ôçí
ôõ÷üí ìç Üñóç ôïõ åðéâÜëëïíôáé áìÝóùò óå êÜèå ðåñß-
ðôùóç ÷ùñßò êáìßá åîáßñåóç. 

¢ñèñï 425

Äéáäéêáóßá äéáðßóôùóçò êáé Üñóçò åðéêéíäõíüôçôáò

(Üñèñï 4 ð.ä. 13/22.4.1929)

1. Ç áñìüäéá ãéá ôïí Ýëåã÷ï ôïõ êéíäýíïõ ðïëåïäïìéêÞ
õðçñåóßá, ýóôåñá áðü êáôáããåëßá Þ áßôçóç Þ åéäïðïßçóç
ôçò áóôõíïìßáò Þ êáé áõôåðÜããåëôá, ðñïâáßíåé óå áõôï-
øßá ãéá ôçí åîáêñßâùóç ôïõ êéíäýíïõ êáé óõíôÜóóåé ó÷å-
ôéêÞ Ýêèåóç (ðñùôüêïëëï). Áí ðñüêåéôáé ãéá ðïëý áðïìá-
êñõóìÝíç áðü ôçí Ýäñá ôçò ðáñáðÜíù õðçñåóßáò ðåñéï-
÷Þ êáé ç óõãêïéíùíßá åßíáé äõó÷åñÞò, ï ðñüåäñïò ôçò
êïéíüôçôáò ìðïñåß íá áíáèÝóåé ôïí Ýëåã÷ï êáé óå ïðïéïí-
äÞðïôå Üëëï ìç÷áíéêü, áí äå äåí õðÜñ÷åé ìç÷áíéêüò êáé
óå äïêéìáóìÝíçò éêáíüôçôáò åìðåéñïôÝ÷íç, áðü áõôïýò
ðïõ âñßóêïíôáé ðëçóéÝóôåñá óôï áêßíçôï. Áõôïß õðï÷ñå-
ïýíôáé íá óõíôÜîïõí ôçí Ýêèåóç êáé íá ôçí ðáñáäþóïõí
óôïí ðñüåäñï, ï ïðïßïò, áöïý êïéíïðïéÞóåé áíôßãñáöü
ôçò óôïõò åíäéáöåñüìåíïõò óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò
ôïõ Üñèñïõ 426, äéáâéâÜæåé ôï ðñùôüôõðï óôçí ðáñáðÜ-
íù áñìüäéá ãéá ôïí Ýëåã÷ï ôïõ êéíäýíïõ õðçñåóßá. Ôá
ó÷åôéêÜ ìå ôéò åíóôÜóåéò êáé ôçí áíáèåþñçóç ôùí ðáñá-
ðÜíù åêèÝóåùí õðÜãïíôáé óôéò ãåíéêÝò äéáôÜîåéò ôïõ Üñ-
èñïõ 426 êáé åðüìåíá ôïõ ðáñüíôïò êåöáëáßïõ.

2. Ç ðáñáðÜíù Ýêèåóç ðñÝðåé íá ðåñéãñÜöåé óáöþò ôï
áêßíçôï ðïõ åîåôÜóôçêå êáé íá êáèïñßæåé ôï åßäïò êáé ôçí
Ýêôáóç ôïõ êéíäýíïõ, êáèþò åðßóçò êáé ëåðôïìåñþò ôá å-
öáñìïóôÝá ãéá ôçí Üñóç ôïõ ìÝôñá, ôï áíáãêáßï Þ ü÷é ôçò
åí üëù Þ åí ìÝñåé åêêÝíùóçò ôùí äéáìåñéóìÜôùí ãéá ôçí
ðñáãìáôïðïßçóç ôùí ìÝôñùí áõôþí êáé ôçí ðñïèåóìßá
ìÝóá óôçí ïðïßá ðñÝðåé áõôÜ íá áñèïýí (áíÜëïãá ìå ôïí
êßíäõíï). Áí ìå ôçí áõôïøßá äéáðéóôùèåß üôé ðñüêåéôáé ãéá
êßíäõíï ðïõ áíÜãåôáé óôçí áóöÜëåéá êáôÜ ôïõ ðõñüò Þ
óôçí êõêëïöïñßá ÷þñùí óõíÜèñïéóçò ôïõ êïéíïý êáé ôá
ìÝôñá ðïõ ðñÝðåé íá åðéâëçèïýí äåí ðñïâëÝðïíôáé áðü
åéäéêü êáíïíéóìü, ôüôå ç Ýêèåóç ðáñáðÝìðåé ôçí åîÝôáóç
ôïõ æçôÞìáôïò óôçí åðéôñïðÞ ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 ôïõ Üñ-
èñïõ 429. Ç Ýêèåóç, åêôüò ôùí Üëëùí, ðñÝðåé íá ìíçìï-
íåýåé, áí ç êáôåäÜöéóç åðéâÜëëåôáé åðåéäÞ áðïêëåßïíôáé
ïé åðéóêåõÝò (âëÝðå åðüìåíç ðáñÜãñáöï 3), êáèþò åðß-
óçò íá ïñßæåé óáöþò êáé ëåðôïìåñþò ôéò óõíÝðåéåò ôùí õ-

ðïäåéêíõüìåíùí áðü áõôÞ ìÝôñùí (ðáñÜãñáöïò 4 ôïõ
ðáñüíôïò Üñèñïõ).

3. Ãéá ôçí áðïôñïðÞ ôïõ êéíäýíïõ ðñÝðåé íá õðïäåé-
êíýïíôáé êáôÜ ðñïôßìçóç ôá çðéüôåñá ìÝôñá, üðùò åðé-
óêåõÝò, åíéó÷ýóåéò, ìåôáññõèìßóåéò, ðñïóèÞêåò êëð. êáé
óå Ýó÷áôç ðåñßðôùóç ïñéóôéêÝò êáôåäáößóåéò. ÐÜíôùò ïé
õðïäåéêíõüìåíåò åñãáóßåò ðñÝðåé íá åðéôñÝðïíôáé áðü
ôéò êåßìåíåò äéáôÜîåéò (ð.÷. ðåñßðôùóç ìç åðéóêåõÞò áëëÜ
êáôåäÜöéóçò åðéóêåõÜóéìïõ ìåí áëëÜ ñõìïôïìïýìåíïõ
åðéêßíäõíïõ ôìÞìáôïò êôéñßïõ). Óå ðåñßðôùóç  êáôåäÜöé-
óçò ìåóüôïé÷ïõ ãéá áíïéêïäüìçóç áóöáëÝóôåñïõ êáé ãéá
ôéò óõíÝðåéåò ôçò êáôåäÜöéóçò áõôÞò ðñÝðåé íá åðéâÜë-
ëåôáé ìüíéìïò ôñüðïò áðïóüâçóçò ôïõ êéíäýíïõ êáé ü÷é
ðñü÷åéñá ìÝôñá. Ï éäéïêôÞôçò õðï÷ñåïýôáé íá åöáñìüæåé
ôá÷Ýùò êáé åìðñïèÝóìùò ôá õðïäåéêíõüìåíá óôçí Ýêèå-
óç áõôïøßáò ìÝôñá, äéêáéïýìåíïò íá ðñáãìáôïðïéåß êáé
ñéæéêüôåñá. Åöüóïí ôï áêßíçôï äéáôåëåß õðü áíáãêáóôé-
êïýò üñïõò ìßóèùóçò, ôá ñéæéêüôåñá êáè' õðÝñâáóç ôùí
õðïäåéêíõïìÝíùí ìÝôñá åöáñìüæïíôáé åöüóïí åðéôñÝ-
ðåôáé áðü ôïõò áíáãêáóôéêïýò áõôïýò üñïõò êáé óýìöù-
íá ìå ôéò ó÷åôéêÝò ãéá áõôïýò äéáôÜîåéò. 

4. Áí äåí ðñáãìáôïðïéÞóåé ï éäéïêôÞôçò åìðñüèåóìá
ôçí åöáñìïãÞ ôùí õðïäåéêíõüìåíùí áðü ôçí Ýêèåóç ìÝ-
ôñùí, ôüôå ç ðïëåïäïìéêÞ õðçñåóßá ðñïâáßíåé óôçí Üñóç
ôïõ êéíäýíïõ, ìå ôçí: áíáãêáóôéêÞ åêêÝíùóç êáé á÷ñçóßá
ôùí åðéêßíäõíùí äéáìåñéóìÜôùí ìÝ÷ñé ôçí ïñéóôéêÞ Üñóç
ôïõ êéíäýíïõ áðü ôïí éäéïêôÞôç, åöüóïí ðñüêåéôáé ãéá êßí-
äõíï áðü ôïõò ðñïâëåðüìåíïõò áðü ôéò ðáñáãñÜöïõò 2,
3, 4 êáé 5 ôïõ Üñèñïõ 422, êáé ç á÷ñçóßá êñßíåôáé ùò å-
ðáñêÝò ìÝôñï ãéá ôçí áðïóüâçóç ôïõ êéíäýíïõ ãéá êßíäõ-
íï ðñïâëåðüìåíï áðü ôçí ðáñÜãñáöï 2 ôïõ Üñèñïõ 422
Þ êáé ôùí õðüëïéðùí ðáñáãñÜöùí ôïõ ßäéïõ Üñèñïõ. Áí ç
êáôÜ ôá ðáñáðÜíù á÷ñçóßá äåí êñßíåôáé åðáñêÞò ãéá ôçí
áðïóüâçóç ôïõ êéíäýíïõ ç ðïëåïäïìéêÞ õðçñåóßá ðñï-
âáßíåé óôçí êáôåäÜöéóç ôùí åðéêßíäõíùí ìåñþí ôçò êáôá-
óêåõÞò. Áí ôï åðéêßíäõíï ôçò êáôáóêåõÞò ïöåßëåôáé óå
ðáñÜâáóç ñçôþí äéáôÜîåùí ôùí ïéêïäïìéêþí  êáíïíé-
óìþí, ôùí ïðïßùí ç ôÞñçóç åßíáé õðï÷ñåùôéêÞ, ôüôå ç ðá-
ñáðÜíù á÷ñçóßá äåí åßíáé åðáñêÞò êáé åðéâÜëëåôáé ç êá-
ôåäÜöéóç ôïõ åðéêßíäõíïõ ìÝñïõò êáé ç ðñïóáñìïãÞ
ðñïò ôïõò êáíïíéóìïýò áõôïýò.

Ãéá ôçí ðáñáðÜíù áðïóüâçóç ôïõ êéíäýíïõ áðü ôçí
áñìüäéá õðçñåóßá äåí áðáéôåßôáé åéäéêÞ äéáôýðùóç, äé-
êáéïýôáé äå áõôÞ íá á÷ñçóôåýåé Þ êáé êáôåäáößæåé êáé ìç
åðéêßíäõíá ôìÞìáôá ôçò êáôáóêåõÞò, åöüóïí áõôü áðáé-
ôåßôáé êáôÜ ôçí êñßóç ôçò ãéá ôçí áðïóüâçóç êáé Üñóç ôïõ
êéíäýíïõ áðü ôá åðéêßíäõíá äéáìåñßóìáôá Þ áðïôåëåß óõ-
íÝðåéá ôçò êáôåäÜöéóÞò ôïõò. Ç áñìüäéá õðçñåóßá äåí Ý-
÷åé ïðïéáäÞðïôå õðï÷ñÝùóç ãéá ôçí õðïóôÞëùóç, åíß-
ó÷õóç êáé åðéóêåõÞ ôçò êáôáóêåõÞò. Åöüóïí ðñüêåéôáé
ãéá ïéêïäïìÞ ðïõ êáôáóêåõÜæåôáé Þ åðéóêåõÜæåôáé ç óý-
íôáîç ôçò ðáñáðÜíù Ýêèåóçò óõíåðÜãåôáé åí ãÝíåé ôçí á-
íáóôïëÞ ôùí åñãáóéþí ìÝ÷ñé ôçí ïñéóôéêÞ Üñóç ôïõ êéí-
äýíïõ. 

¢ñèñï 426

(Üñèñï 5 ð.ä. 13/22.4.1929)

1. Áíôßãñáöï ôçò Ýêèåóçò ôïõ ðñïçãïýìåíïõ Üñèñïõ
êïéíïðïéåßôáé áðü ôçí ðïëåïäïìéêÞ õðçñåóßá óôïí éäéï-
êôÞôç êáé ôïõò ôõ÷üí Ýíïéêïõò. Áí ðñüêåéôáé ãéá æçôÞìáôá
ðïõ áíáöÝñïíôáé óå ìåóüôïé÷ï êáé ôéò óõíÝðåéåò áðü ôçí
ôõ÷üí êáôåäÜöéóÞ ôïõ ãéá áíïéêïäüìçóç, ç Ýêèåóç êïé-
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íïðïéåßôáé êáé óôïõò äýï ãåßôïíåò éäéïêôÞôåò êáé ôïõò ôõ-
÷üí åíïßêïõò. Ïé åíäéáöåñüìåíïé äéêáéïýíôáé íá õðïâÜ-
ëïõí åíóôÜóåéò êáôÜ ôçò Ýêèåóçò ôçò ðïëåïäïìéêÞò õðç-
ñåóßáò åíôüò ïñéóìÝíçò áíáôñåðôéêÞò ðñïèåóìßáò ðïõ
ïñßæåôáé óôçí ßäéá Ýêèåóç. Ãéá ôïí êáèïñéóìü ôçò ðñïèå-
óìßáò áõôÞò ëáìâÜíåôáé õðüøç ï âáèìüò ôïõ êéíäýíïõ
êáé ç áðüóôáóç ôïõ ôüðïõ üðïõ âñßóêåôáé ôï åðéêßíäõíï
áêßíçôï áðü ôçí Ýäñá ôçò ðïëåïäïìéêÞò õðçñåóßáò. Ç Ýí-
óôáóç ðñÝðåé íá õðïâÜëëåôáé ðÜíôïôå óôçí õðçñåóßá
ðïõ óõíÝôáîå ôçí Ýêèåóç áðåõèåßáò. Ùò ÷ñïíïëïãßá õ-
ðïâïëÞò ôçò Ýíóôáóçò ëïãßæåôáé ç çìåñïìçíßá ðáñÜäï-
óÞò ôçò óôçí ðïëåïäïìéêÞ õðçñåóßá. Ç åìðñüèåóìç õ-
ðïâïëÞ ôùí åíóôÜóåùí áíáóôÝëëåé áõôåðÜããåëôá ôçí å-
êôÝëåóç ôçò Ýêèåóçò (ðñùôïêüëëïõ) ìÝ÷ñé ôçí Ýêäïóç
íåüôåñçò áðüöáóçò. ÅíóôÜóåéò ðïõ õðïâÜëëïíôáé óôï
Õðïõñãåßï Þ Üëëåò áñ÷Ýò äåí ìðïñåß íá ëçöèïýí õðüøç
êáé äéáâéâÜæïíôáé áðëþò óôçí ðïëåïäïìéêÞ õðçñåóßá
ðïõ óõíÝôáîå ôçí Ýêèåóç, ç ïðïßá åíåñãåß ó÷åôéêÜ åöü-
óïí ðåñéÝëèïõí ó' áõôÞí ìÝóá óôçí áíáôñåðôéêÞ ðñïèå-
óìßá ðïõ Ý÷åé ôá÷èåß ìå ôçí Ýêèåóç. Óôçí Ýêèåóç åðéêßí-
äõíçò ïéêïäïìÞò ðñÝðåé, åêôüò ôùí Üëëùí, íá êáèïñßæå-
ôáé ï ôñüðïò õðïâïëÞò ôùí åíóôÜóåùí  êáé íá ôïíßæåôáé
ðþò ðñÝðåé íá õðïâëçèïýí, ãéá íá ëçöèïýí õðüøç.

2. ¼ôáí õðïâëçèïýí åíóôÜóåéò êáíïíéêÜ, óýìöùíá ìå
ôá ðáñáðÜíù, óôçí ðïëåïäïìéêÞ õðçñåóßá ðïõ Ý÷åé óõ-
íôÜîåé ôçí Ýêèåóç, áõôÞ åðéìåëåßôáé ãéá ôçí áíáèåþñçóÞ
ôçò. Ç áíáèåþñçóç ôçò áñ÷éêÞò Ýêèåóçò ðñÝðåé íá åíåñ-
ãåßôáé ðÜíôá áðü áíþôåñï ôå÷íéêü õðÜëëçëï ôçò ðïëåï-
äïìéêÞò õðçñåóßáò, äéðëùìáôïý÷ï ðïëéôéêü ìç÷áíéêü. Áí
äåí õðçñåôåß äéðëùìáôïý÷ïò ðïëéôéêüò ìç÷áíéêüò óôçí
ðïëåïäïìéêÞ õðçñåóßá ðïõ Ý÷åé óõíôÜîåé ôçí áñ÷éêÞ Ýê-
èåóç, ôüôå ç áíáèåþñçóç ðáñáðÝìðåôáé óôçí ðñïúóôÜ-
ìåíç áõôÞò ðïëåïäïìéêÞ õðçñåóßá. Áí ï ìç÷áíéêüò ðïõ å-
íåñãåß ôçí áíáèåþñçóç êáôáëÞîåé óôç óýíôáîç Ýêèåóçò
ìå óõìðåñÜóìáôá ðïõ äéáöÝñïõí áðü áõôÜ ôçò áñ÷éêÞò,
ôüôå êáé ïé äýï åêèÝóåéò ôßèåíôáé õðüøç ôïõ ðñïúóôáìÝ-
íïõ ôçò ðïëåïäïìéêÞò õðçñåóßáò ôçò íïìáñ÷ßáò, ï ïðïß-
ïò ýóôåñá áðü áõôïøßá ðñïâáßíåé ï ßäéïò óôçí áíáèåþ-
ñçóç, åêôüò áí óôåñåßôáé ôùí êáôÜ ôá ðáñáðÜíù ðñïóü-
íôùí, ïðüôå ôçí áíáèåþñçóç åíåñãåß ï áñ÷áéüôåñïò óôçí
õðçñåóßá ðïëéôéêüò ìç÷áíéêüò. Åðßóçò åíåñãåßôáé ðÜíôï-
ôå ç áíáèåþñçóç üôáí ðñüêåéôáé ãéá åíóôÜóåéò ðïõ áíá-
öÝñïíôáé óå êßíäõíï áóöÜëåéáò áðü óôáôéêÞ êáé äïìéêÞ Ü-
ðïøç óôéò ðåñéðôþóåéò: á) êáôáóêåõÞò ìïíïëéèéêþí áðü
óêõñïêïíßáìá Þ áðü ïðëéóìÝíï óêõñïêïíßáìá Þ áðü óß-
äçñï, â) óïâáñþí èåìåëéþóåùí êáé õðïèåìåëéþóåùí, ã)
ôçò ðáñ. 3 ôïõ Üñèñïõ 423 êáé ä) ìåóüôïé÷ùí êáé óôçí ðå-
ñßðôùóç áíåðÜñêåéáò ôùí ó÷åôéæïìÝíùí æçôçìÜôùí á-
óöáëåßáò êáôÜ ôçí êáôåäÜöéóç êáé áíïéêïäüìçóÞ ôïõò.

3. Ç áíáèåùñçôéêÞ Ýêèåóç óõíôÜóóåôáé êáé êïéíïðïéåß-
ôáé ìå ôïí ßäéï ôñüðï üðùò êáé ç áñ÷éêÞ. Êáô' áõôÞò åðé-
ôñÝðïíôáé åíóôÜóåéò ìüíï åöüóïí ðñüêåéôáé ãéá ôéò áíá-
öåñüìåíåò óôçí ðñïçãïýìåíç ðáñÜãñáöï ôÝóóåñéò ðå-
ñéðôþóåéò áóöÜëåéáò áðü äïìéêÞ êáé óôáôéêÞ Üðïøç. Ï
ôñüðïò õðïâïëÞò ôùí åí-óôÜóåùí êáôÜ ôçò äåýôåñçò Ýê-
èåóçò åßíáé ï ßäéïò üðùò ðáñáðÜíù êáé ðáñáðÝìðïíôáé
áõôÝò áðü ôçí ðïëåïäïìéêÞ õðçñåóßá óôçí ïðïßá õðï-
âÜëëïíôáé óôïí ïéêåßï Ãåí. ÃñáììáôÝá ÐåñéöÝñåéáò, ï ï-
ðïßïò êáé áðïöáóßæåé ôåëéêÜ. 

4. Ï ïéêåßïò Ãåí. ÃñáììáôÝáò ÐåñéöÝñåéáò äéêáéïýôáé
êáé áõôåðÜããåëôá íá åëÝã÷åé ôéò ðñÜîåéò ôùí ôå÷íéêþí õ-
ðçñåóéþí ôçò ðåñéöÝñåéÜò ôïõ ðïõ áöïñïýí ôçí áíá-
ãíþñéóç åðéêßíäõíùí ïéêïäïìþí êáé íá ðñïâáßíåé óôçí á-

íáèåþñçóç ôùí ó÷åôéêþí åêèÝóåùí, áðïöáóßæïíôáò ôå-
ëéêÜ.

5. Óôéò ôÝóóåñéò ðåñéðôþóåéò áóöÜëåéáò áðü óôáôéêÞ
êáé äïìéêÞ Üðïøç ðïõ ìíçìïíåýïíôáé óôçí ðáñáðÜíù ðá-
ñÜãñáöï 2 ïé åíäéáöåñüìåíïé äéêáéïýíôáé íá åöåóéâÜ-
ëïõí ôçí áðüöáóç ôïõ Ãåí. ÃñáììáôÝá ÐåñéöÝñåéáò óôï
Õðïõñãåßï ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äçì. ̧ ñãùí,
ôïõ ïðïßïõ ôçí åðÝìâáóç ìðïñåß íá æçôÞóåé êáé ï ôåëåõ-
ôáßïò, áí ôï êñßíåé áíáãêáßï, áí ç áðüöáóÞ ôïõ áíôéôßèå-
ôáé óå Ýêèåóç äýï éäéùôþí ðïëéôéêþí ìç÷áíéêþí äéðëùìá-
ôïý÷ùí áíþôáôùí áíáãíùñéóìÝíùí ôå÷íéêþí ó÷ïëþí, ç
ïðïßá óõíôÜóóåôáé ìå öñïíôßäá ôùí åíäéáöåñïìÝíùí. Ôï
Õðïõñãåßï áðïöáóßæåé, áöïý åîåôÜóåé ôçí õðüèåóç ìå å-
ðéôñïðÞ êáé äïêéìÝò Þ êáôÜ ïðïéïäÞðïôå Üëëï êáôÜëëçëï
ôñüðï íïìßóåé. 

¢ñèñï 427

Êáôáëïãéóìüò äáðÜíçò - êõñþóåéò

(Üñèñï 6 ð.ä. 13/22.4.1929)

1. ÏðïéáäÞðïôå äáðÜíç ãéá ôïí Ýëåã÷ï ôùí ïéêïäïìþí
áðü Üðïøç êéíäýíïõ âáñýíåé ôïí éäéïêôÞôç, ï ïðïßïò ï-
öåßëåé íá ðñïâáßíåé óå êÜèå åñãáóßá êáé êÜèå äïêéìÞ, ôçí
ïðïßá ç ðïëåïäïìéêÞ õðçñåóßá èá èåùñïýóå áíáãêáßá
ãéá ôïí Ýëåã÷ï. ¼ôáí, óå ðåñßðôùóç áìÝëåéáò ôïõ éäéï-
êôÞôç, ðñïâåß ç áñ÷Þ óôçí áíáãêáóôéêÞ Üñóç ôïõ êéíäý-
íïõ, áõôüò åðéâáñýíåôáé ìå ôéò ó÷åôéêÝò äáðÜíåò, ïé ï-
ðïßåò åéóðñÜôôïíôáé áðü ôïí éäéïêôÞôç ìå áðëÝò êáôá-
óôÜóåéò, óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ãéá ôçí åßóðñáîç ôùí
äçìüóéùí åóüäùí.

2. Óå ðåñßðôùóç áíáãêáóôéêÞò Üñóçò ôïõ êéíäýíïõ ìå
ðáñÝìâáóç ôçò áñ÷Þò, ïé äÞìïé êáé ïé êïéíüôçôåò ðñÝðåé
íá ðñïêáôáâÜëëïõí ôéò áíáãêáßåò ó÷åôéêÝò äáðÜíåò êáé
èá ôéò åéóðñÜôôïõí óýìöùíá ìå ôá ïñéæüìåíá ðáñáðÜíù.
Óôçí áíÜãêç åßíáé äõíáôü íá êáôáâÜëëåé ôéò äáðÜíåò êáé
ôï Äçìüóéï. ÐÜíôùò ç áíáãêáóôéêÞ Üñóç ôïõ êéíäýíïõ á-
ðü ôçí áñ÷Þ ðñÝðåé íá åðéäéþêåôáé ìå ôïí ïéêïíïìéêüôåñï
ôñüðï.

3. Ï éäéïêôÞôçò ôçò åðéêßíäõíçò ïéêïäïìÞò åßíáé õðåý-
èõíïò ãéá êÜèå öèïñÜ êáé æçìßá, ç ïðïßá èá ðñïîåíçèåß
óôçí ßäéá Þ ôéò ãåéôïíéêÝò éäéïêôçóßåò Þ óôï ðåñéå÷üìåíü
ôïõò óå ðåñßðôùóç ðáñÝìâáóçò ôçò áñ÷Þò ãéá ôçí Üñóç
ôïõ êéíäýíïõ.

4. Áí ï êßíäõíïò ïöåßëåôáé óå ðáñÜâáóç ôùí ïéêïäïìé-
êþí êáíïíéóìþí, ïé ïðïßïé Ýðñåðå íá ôçñçèïýí êáôÜ ôçí
åêôÝëåóç ôïõ Ýñãïõ, åêôüò áðü ôçí ðáñÝìâáóç ôçò áñ-
÷Þò ãéá ôçí Üñóç ôïõ êáôÜ ôéò äéáôÜîåéò ôïõ ðáñüíôïò êå-
öáëáßïõ åöáñìüæïíôáé êáé ïé äéáôÜîåéò ôïõ êåöáëáßïõ Á~
ìÝñïõò IV ãéá ôéò áõèáßñåôåò êáôáóêåõÝò.

5. Óôéò ðåñéðôþóåéò ôçò ðñïçãïýìåíçò ðáñáãñÜöïõ,
êáèþò êáé óå êÜèå Üëëç ðåñßðôùóç åðéêßíäõíçò ïéêïäï-
ìÞò, ðïõ ï éäéïêôÞôçò äåí áßñåé ôïí êßíäõíï ìÝóá óôçí
ðñïèåóìßá ðïõ ôÜóóåôáé áðü ôçí ôåëéêÞ Ýêèåóç, ç áñìü-
äéá ðïëåïäïìéêÞ õðçñåóßá, áóêåß ôçí ðïéíéêÞ äßùîç êáôÜ
ôïõ ðáñáâÜôç óýìöùíá ìå ôéò êåßìåíåò äéáôÜîåéò. ÐÜ-
íôùò ç ðïéíéêÞ äßùîç áðáéôåß åßôå íá Ý÷åé êáôáóôåß åêôåëå-
óôÞ ç Ýêèåóç ãéá ôïí êßíäõíï ëüãù ìç åìðñüèåóìçò õðï-
âïëÞò Þ ìç õðïâïëÞò åíóôÜóåùí åßôå íá Ý÷åé åêäïèåß ç ôå-
ëéêÞ áðüöáóç óå ðåñßðôùóç õðïâïëÞò åíóôÜóåùí. Ïé
ðïéíéêÝò áõôÝò óõíÝðåéåò ðñÝðåé íá óçìåéþíïíôáé óôç
ó÷åôéêÞ Ýêèåóç ëåðôïìåñþò, ãéá íá ëÜâïõí ãíþóç ïé åí-
äéáöåñüìåíïé.
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¢ñèñï 428

Äéáäéêáóßá Üñóçò ôïõ êéíäýíïõ óå åðéêéíäýíùò 
åôïéìüññïðåò êáôáóêåõÝò

(Üñèñï 7 ð.ä. 13/22.4.1929)

1. Óå ðåñßðôùóç åðéêéíäýíùò åôïéìüññïðùí êáôáóêåõ-
þí (Üñèñï 422 ðáñ. 2) ôçí Ýêèåóç óõíôÜóóåé åðéôñïðÞ
ðïõ êáôáñôßæåôáé óýìöùíá ìå ôá ðáñáêÜôù ïñéæüìåíá.
Ôñåéò çìÝñåò ìåôÜ ôçí êïéíïðïßçóç áíôßãñáöïõ ôçò Ýê-
èåóçò áõôÞò óôïí éäéïêôÞôç êáé ôïõò åíïßêïõò ç ðïëåï-
äïìéêÞ õðçñåóßá ðñïâáßíåé åõèýò áìÝóùò óôçí êáôåäÜ-
öéóç ôçò åðéêßíäõíçò êáôáóêåõÞò, áðïêëåéüìåíçò ïðïé-
áóäÞðïôå Ýíóôáóçò Þ ðáñÝìâáóçò. Áí ç åðéôñïðÞ
äéáðéóôþóåé óïâáñü êáé Üìåóï êßíäõíï, ýóôåñá áðü ó÷å-
ôéêÞ ìíåßá óôçí ÝêèåóÞ ôçò ãéá ôçí áìåóüôçôá ôïõ êéíäý-
íïõ åßíáé äõíáôü ç åêêÝíùóç êáé êáôåäÜöéóç íá óõíôåëå-
óôåß áìÝóùò.

2. Ç åðéôñïðÞ åßíáé ôñéìåëÞò êáé áðïôåëåßôáé áðü ôñåéò
õðáëëÞëïõò ðïëéôéêïýò ìç÷áíéêïýò ôçò Íïìáñ÷ßáò, ïé ï-
ðïßïé õðçñåôïýí óôïí ôüðï üðïõ âñßóêåôáé ç åðéêéíäýíùò
åôïéìüññïðç êáôáóêåõÞ. Óôçí áíÜãêç ôá äýï ìÝëç ôçò å-
ðéôñïðÞò ìðïñåß íá åßíáé ìç÷áíéêïß ôùí äÞìùí Þ êïéíïôÞ-
ôùí Þ óôçí áíÜãêç êáé éäéþôåò. Óå ðåñßðôùóç åðåßãïõóáò
áíÜãêçò êáé Ýëëåéøçò ðïëéôéêþí ìç÷áíéêþí óôçí ðåñéï÷Þ
ôá äýï ìÝëç ôçò åðéôñïðÞò ìðïñåß íá åßíáé êáé áñ÷éôÝêôï-
íåò Þ êáé ìç÷áíéêïß Üëëùí åéäéêïôÞôùí, óå Ýó÷áôç äå áíÜ-
ãêç êáé åìðåéñïôÝ÷íåò áðü ôïõò ðéï äüêéìïõò.

3. Ôçí åðéôñïðÞ äéïñßæåé ï íïìÜñ÷çò óå óõíåííüçóç ìå
ôïí ðñïúóôÜìåíï ôçò ðïëåïäïìéêÞò õðçñåóßáò ôçò íï-
ìáñ÷éáêÞò áõôïäéïßêçóçò. Åßíáé äõíáôü íá ïñßæåôáé åðé-
ôñïðÞ ãéá êÜèå ðåñéï÷Þ ôïõ íïìïý áíÜëïãá ìå ôéò áðï-
óôÜóåéò êáé ôá óõãêïéíùíéáêÜ ìÝóá, êáèþò êáé íá ïñßæï-
íôáé ðåñéóóüôåñá ìÝëç ôçò, þóôå óå ðåñßðôùóç áíÜãêçò
ç óýíèåóÞ ôçò íá åßíáé ðÜíôá ôá÷åßá êáé åîáóöáëéóìÝíç.
Ï íïìÜñ÷çò, óå óõíåííüçóç ìå ôïí ðáñáðÜíù ðñïúóôÜ-
ìåíï ôçò ðïëåïäïìéêÞò õðçñåóßáò ðñÝðåé íá ôçñïýí ðÜ-
íôá ðßíáêá ôùí êáôáëëçëüôåñùí ðñïóþðùí ôçò ðåñéöÝ-
ñåéÜò ôïõò ðïõ ìðïñïýí íá áðïôåëÝóïõí ìÝëç ôùí åðé-
ôñïðþí áõôþí êáé íá åðéìåëïýíôáé ãéá ôïí Ýãêáéñï
ïñéóìü ôùí ìåëþí, ãéá ôçí áíôéêáôÜóôáóç Üëëùí ðïõ Ý-
öõãáí Þ ãéá ôïí ïñéóìü êáôáëëçëüôåñùí.

4. Ôá ìÝëç ôùí åðéôñïðþí ðñÝðåé íá ãíùóôïðïéïýíôáé
óôéò áñìüäéåò ðïëåïäïìéêÝò õðçñåóßåò êáé óôéò êáôÜ ôü-
ðïõò áóôõíïìéêÝò áñ÷Ýò. Ôá ìÝëç ôçò åðéôñïðÞò êáëïý-
íôáé ãéá ôçí Üóêçóç ôùí êáèçêüíôùí ôïõò áðü ôçí ðïëå-
ïäïìéêÞ õðçñåóßá ðïõ åíåñãåß åßôå áõôåðÜããåëôá åßôå ý-
óôåñá áðü åéäïðïßçóç. ¼ôáí üìùò ðñüêåéôáé ãéá
ðåñéï÷Ýò ðïëý áðïìáêñõóìÝíåò áðü ôçí Ýäñá ôçò ðïëå-
ïäïìéêÞò õðçñåóßáò êáé ìå äõó÷åñÞ óõãêïéíùíßá êáé ç
êáèõóôÝñçóç áðü ôç ìåôÜâáóç õðáëëÞëïõ ôçò ðïëåïäï-
ìéêÞò õðçñåóßáò ãéá ôç äéáðßóôùóç ôçò áíÜãêçò óýãêëç-
óçò ôçò åðéôñïðÞò ìðï-ñåß, êáôÜ ôçí êñßóç ôïõ ðñïÝäñïõ
ôçò êïéíüôçôáò, íá êáôáóôÞóåé áíáðüöåõêôç ôçí ðôþóç
ôïõ ðñïöáíþò åðéêßíäõíïõ êáôáóêåõÜóìáôïò, ôüôå ç ïé-
êåßá êïéíüôçôá, ìðïñåß íá ðñïóêáëåß ôçí åðéôñïðÞ êáé ìå-
ôÜ íá åêôåëåß ôéò áðïöÜóåéò ôçò. Óôéò ðåñéðôþ-óåéò áõôÝò
åßíáé äõíáôü êáé ôá ôñßá ìÝëç ôçò åðéôñïðÞò íá áðïôå-
ëïýíôáé áðü éäéþôåò ìç÷áíéêïýò Þ êáé åìðåéñïôÝ÷íåò óôçí
áíÜãêç. Ï éäéïêôÞôçò ôïõ åðéêßíäõíïõ êáôáóêåõÜóìáôïò
äéêáéïýôáé íá áîéþóåé ôçí åîÝôáóç ôïõ êáôáóêåõÜóìáôïò
áðü ôçí åðéôñïðÞ, óôçí ïðïßá ìåôÝ÷åé êáé åêðñüóùðïò
ôçò õðçñåóßáò, áí ðñïâåß ïéêåéïèåëþò óôçí åêêÝíùóç

ôïõ åðéêßíäõíïõ êáé óôçí áóöáëÞ ðåñßöñáîç êáé ðñïóù-
ñéíÞ õðïóôÞëùóÞ ôïõ, þóôå óå ðåñßðôùóç ðôþóçò íá ìç
äéáôñÝîïõí êßíäõíï ïé åíôüò áõôïý êáé ïé äéáâÜôåò.

5. Ãéá íá åßíáé åêôåëåóôÝò ïé áðïöÜóåéò ôùí åðéôñïðþí
ðñÝðåé íá åßíáé ïìüöùíåò. Ôõ÷üí äéáöùíßá óõíåðÜãåôáé
Üìåóç åðáíåîÝôáóç áðü ôçí åðéôñïðÞ ìåôÜ ôçí áíôéêáôÜ-
óôáóç ôïõëÜ÷éóôïí ôùí äýï ìåëþí ôçò (óå ðåñßðôùóç äå
éäéùôþí, ôùí äýï éäéùôþí). Áí êáé ç äåýôåñç åðéôñïðÞ äéá-
öùíÞóåé ôï æÞôçìá ðáñáðÝìðåôáé óôï Ãåí. ÃñáììáôÝá
ÐåñéöÝñåéáò, ï ïðïßïò áðïöáóßæåé ôåëéêÜ óýìöùíá ìå ôéò
äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 426 ðáñ. 3.

¢ñèñï 429

Ðåñéðôþóåéò Üñóçò êéíäýíïõ óå ÷þñïõò 
óõíÜèñïéóçò êïéíïý

(Üñèñï 8 ð.ä. 13/22.4.1929)

1. ¼ôáí ðñüêåéôáé ãéá ÷þñïõò óõíÜèñïéóçò ôïõ êïéíïý
êáé ôá ìÝôñá áóöÜëåéáò ãéá ôçí êõêëïöïñßá êáé êáôÜ ôïõ
ðõñüò ðïõ ðñÝðåé íá åðéâëçèïýí äåí ðñïâëÝðïíôáé áðü
åéäéêü êáíïíéóìü, áðïöáßíåôáé ãéá áõôÜ, åéäéêÜ ãéá êÜèå
ðåñßðôùóç åðéôñïðÞ ðïõ êáôáñôßæåôáé áðü ôçí áóôõíïìé-
êÞ äéåýèõíóç êáé áðáñôßæåôáé: á) áðü ôï äéåõèõíôÞ ôçò á-
óôõíïìßáò, â) áðü ôïí ðñïúóôÜìåíï ôçò ðïëåïäïìéêÞò õ-
ðçñåóßáò, ã) áðü Ýíáí áñ÷éôÝêôïíá ôïõ Äçìïóßïõ, ä) áðü
Ýíá ìç÷áíéêü çëåêôñïëüãï Þ ìç÷áíïëüãï ôïõ ÊñÜôïõò
êáé å) áðü Ýíáí áíôéðñüóùðï ôçò õãåéïíïìéêÞò õðçñå-
óßáò ôïõ ÊñÜôïõò. Áí ç åðß ôüðïõ óýíèåóç ôçò åðéôñïðÞò
áðü ôïõò ðáñáðÜíù åßíáé äõó÷åñÞò, åßíáé äõíáôü íá ôñï-
ðïðïéåßôáé, ùò ðñïò ôá ìÝëç ã êáé ä, ìå ïñéóìü Üëëùí ìç-
÷áíéêþí ôïõ Äçìïóßïõ áíô' áõôþí (êáôÜ ðñïôßìçóç ôïõ Õ-
ðïõñãåßïõ ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äçìïóßùí
¸ñãùí). Åí áíÜãêç ðñïóëáìâÜíåôáé êáé ìç÷áíéêüò ôïõ
äÞìïõ êáé ôÝëïò óõìðôýóóïíôáé ôá ìÝëç óå Ýíá.

2. Ç áóôõíïìéêÞ áñ÷Þ êáíïíßæåé ôéò åíÝñãåéÝò ôçò ìå âÜ-
óç ôéò áðïöÜóåéò ôçò ðáñáðÜíù åðéôñïðÞò. Ïé áðïöÜ-
óåéò áõôÝò ìðïñåß íá áíáèåùñçèïýí áðü ôçí åðéôñïðÞ
ðïõ áðïôåëåßôáé áðü ôá ßäéá Þ Üëëá ìÝëç, ýóôåñá áðü ó÷å-
ôéêÞ áðüöáóç ôçò áóôõíïìéêÞò äéåýèõíóçò. ÊáôÜ ôùí á-
ðïöÜóåùí ôçò åðéôñïðÞò äåí åðéôñÝðåôáé ðÜíôùò ïðïéá-
äÞðïôå ðñïóöõãÞ óôï Õðïõñãåßï.

¢ñèñï 430

Ðåñéðôþóåéò Üñóçò êéíäýíïõ ìå åíÝñãåéåò 
ôçò áóôõíïìéêÞò áñ÷Þò

(Üñèñï 9 ð.ä. 13/22.4.1929)

1. ÅéäéêÜ óôéò ðáñáêÜôù ðåñéðôþóåéò ç áñìüäéá ðïëåï-
äïìéêÞ õðçñåóßá, ïöåßëåé íá ðñïâáßíåé óôçí õðüäåéîç ôùí
áíáãêáßùí ìÝôñùí. Áí ï éäéïêôÞôçò ðáñáëåßøåé íá óõì-
ìïñöùèåß åìðñüèåóìá óôéò õðïäåßîåéò ôçò ðïëåïäïìé-
êÞò õðçñåóßáò, áõôÞ êáé ç áóôõíïìéêÞ áñ÷Þ ðñïâáßíïõí
óôçí áíáãêáóôéêÞ Üñóç ôïõ êéíäýíïõ óýìöùíá ìå ôá ï-
ñéæüìåíá óôï Üñèñï 425 ðáñ. 4 êáé ëïéðÜ Üñèñá ôïõ ðá-
ñüíôïò êåöáëáßïõ ãéá ðáñáâÜóåéò ôùí ïéêïäïìéêþí êá-
íïíéóìþí á) ó÷åôéêÜ ìå ôçí ôïðïèÝôçóç áðïèçêþí ýäá-
ôïò Þ öõôåéþí äßðëá óôïõò ìåóüôïé÷ïõò, ôçí åðßóôñùóç
áêÜëõðôùí åêôÜóåùí ôùí ïéêïðÝäùí, ôçí êáôáóêåõÞ á-
ðï÷åôåõôéêþí áõëÜêùí êáé ôçí åðßóôñùóç ôùí êïéíþí áõ-
ëþí â) ó÷åôéêÜ ìå ôçí åãêáôÜóôáóç êáðíáãùãþí ìÝóá óå
êáôïéêÞóéìá äéáìåñßóìáôá ã) ó÷åôéêÜ ìå ôçí ïßêçóç õðü-
ãåéùí äéáìåñéóìÜôùí êáé ôçí åðéêïéíùíßá ôùí õðïãåßùí ìå
ôïõò õðüëïéðïõò ÷þñïõò ä) ó÷åôéêÜ ìå ôá áðï÷ùñçôÞ-
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ñéá, ôïõò âüèñïõò, ôïõò áãùãïýò äéï÷Ýôåõóçò ôùí õ-
ãñþí ôùí ïéêïäïìþí êáé ôùí ïìâñßùí õäÜôùí, ôçí ý-
äñåõóç êáé ôéò áðïèÞêåò ýäáôïò êáé ôïõò âüèñïõò ôùí
æþùí å) ó÷åôéêÜ ìå ôçí åãêáôÜóôáóç îýëéíùí ðáñáðçã-
ìÜôùí åíôüò ôùí ïéêïðÝäùí, ôçí åãêáôÜóôáóç åóôéþí óå
ìåóüôïé÷ïõò, ôçí áðïìüíùóç ôùí ÷þñùí óôïõò ïðïßïõò
ãßíåôáé ÷ñÞóç ðõñüò óå êáôáóôÞìáôá ðïõ äåí ÷ñçóéìï-
ðïéïýí åýöëåêôá õëéêÜ êáé ôçí åãêáôÜóôáóç èåñìáóôñþí
óô) ó÷åôéêÜ ìå ôéò áíéïýóåò êáé êáôéïýóåò âáèìßäåò, ôïõò
åîþóôåò (ãéá ôçí ðñïåîï÷Þ ôïõò Ýîù áðü ôçí ïéêïäïìéêÞ
ãñáììÞ), ôá ðñïóôåãÜóìáôá, ôïõò öùôáãùãïýò õðïãåß-
ùí óôïõò êïéíü÷ñçóôïõò ÷þñïõò êáé ãåíéêÜ ôç ñïÞ ôùí
õäÜôùí óôïõò ìåóüôïé÷ïõò. æ) ó÷åôéêÜ ìå ôéò åðåíäýóåéò
ôçò ðåñéï÷Þò ôùí ïéêïðÝäùí, óôá ïðïßá åêôåëïýíôáé ïé-
êïäïìéêÝò åñãáóßåò, ôçí åãêáôÜóôáóç ôùí åñãïôáîßùí,
ôçí áðüèåóç ôùí ðñïúüíôùí åêóêáöÞò êáé ôùí õëéêþí äü-
ìçóçò, ôçí õðïóôÞñéîç ôùí ïñõãìÜôùí êáé ôç äéÜñêåéá
ðáñáìïíÞò ôïõò, ôçí åîáóöÜëéóç ôùí ãåéôüíùí áðü ï-
÷ëÞóåéò êáé æçìéÝò áðü êáðíïýò, áíáèõìéÜóåéò, èïñý-
âïõò, áðï÷åôåýóåéò, åêñÞîåéò êëð. ç) ó÷åôéêÜ ìå ðáñáâÜ-
óåéò ôùí äéáôáóóüìåíùí ìå ôï ó÷åôéêü Üñèñï ãéá ôçí á-
óöÜëåéá êáôÜ ôïõ ðõñüò êáé áðü Üðïøç åóùôåñéêÞò
êõêëïöïñßáò óå ÷þñïõò óõíÜèñïéóçò ôïõ êïéíïý.

2. Ï õðü÷ñåïò ãéá ôçí Üñóç ôïõ êéíäýíïõ êáôÜ ôéò ðá-
ñáðÜíù ðåñéðôþóåéò, áìÝóùò ìåôÜ ôçí åéäïðïßçóÞ ôïõ
êáé ìÝóá óôçí ïñéæüìåíç óôçí åéäïðïßçóç ðñïèåóìßá äé-
êáéïýôáé íá õðïâÜëåé Ýíóôáóç, ç ïðïßá ãßíåôáé äåêôÞ êáé
åîåôÜæåôáé ìüíï åöüóïí õðïâëçèåß óôçí áñ÷Þ ðïõ ôïí åé-
äïðïßçóå, áëëéþò åßíáé áðáñÜäåêôç. Ãéá ôéò êáíïíéêÜ õ-
ðïâëçèåßóåò åíóôÜóåéò áðïöáßíåôáé ç áñìüäéá ðïëåïäï-
ìéêÞ õðçñåóßá áíÝêêëçôá êáé óýìöùíá ìå ôçí áðüöáóÞ
ôçò åíåñãïýíôáé ôá ðåñáéôÝñù ãéá ôçí Üñóç ôïõ êéíäýíïõ
áðü ôïí õðü÷ñåï. ÊáôÜ ôùí åéäïðïéÞóåùí ôùí åíåñãåéþí
áõôþí êáé ôùí ó÷åôéêþí áðïöÜóåùí ôçò ðïëåïäïìéêÞò õ-
ðçñåóßáò áðïêëåßåôáé ïðïéáäÞðïôå ðñïóöõãÞ óå ïðïéá-
äÞðïôå ðñïúóôÜìåíç áñ÷Þ ôçò ðïëåïäïìéêÞò õðçñåóßáò
êáé ôçò áóôõíïìßáò êáé óôï Õðïõñãåßï áêüìá.

3. Óôéò ðáñáðÜíù ðåñéðôþóåéò ç ìåôáîý áóôõíïìßáò êáé
ðïëåïäïìéêÞò õðçñåóßáò óõíåííüçóç ðñÝðåé íá äéåîÜãå-
ôáé êáôÜ ôïí áðëïýóôåñï êáé óõíôïìüôåñï ôñüðï, ðÜ-
íôùò äå ç ðïëåïäïìéêÞ õðçñåóßá ïöåßëåé êáé áõôåðÜã-
ãåëôá íá õðïäåéêíýåé óôçí áóôõíïìéêÞ áñ÷Þ ôéò ðåñéðôþ-
óåéò áõôÝò êáé ôïí ôñüðï ôçò åðÝìâáóÞò ôçò.

¢ñèñï 431

Ðåñéðôþóåéò áðáãüñåõóçò õðïâïëÞò åíóôÜóåùí

(Üñèñï 10 ð.ä. 13/22.4.1929)

1. Ãéá ðáñáâÜóåéò ôùí ïéêïäïìéêþí êáíïíéóìþí ðïõ á-
íÜãïíôáé óôçí êáôáóêåõÞ äéåîüäùí ãéá ôçí åðéêïéíùíßá
ôùí åóùôåñéêþí ïéêïäïìþí, ó÷åôéêÜ ìå ôéò äéáóôÜóåéò êáé
ôï Üöëåêôï áõôþí, ôçí êáôÜëëçëç äéáìüñöùóç ôùí õðï-
ãåßùí ãéá ôç äéáìïíÞ áíèñþðùí êáôÜ ôçí çìÝñá, ôçí åéäé-
êÞ äéáìüñöùóç ôïõ äáðÝäïõ êáé ôùí ôïé÷ùìÜôùí ôùí õ-
ðïãåßùí ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ãéá áðïèÞêåò Þ êáôáóôÞ-
ìáôá êáé ôùí õðïãåßùí êÜôù áðü êáôáóôÞìáôá êëð., ôïí
ôñüðï êáôáóêåõÞò ôùí éóüãåéùí äéáìåñéóìÜôùí, ôá äéá-
ìåñßóìáôá êáé ôéò åéäéêÝò åãêáôáóôÜóåéò ôùí æþùí, ôçí
êáôáóêåõÞ Üöëåêôùí ôïß÷ùí, ôçí åðéêÜëõøç ôùí óôåãþí
ìå Üöëåêôï õëéêü, ôç äéÜôáîç ôùí êáðíïäü÷ùí áðü Üðï-
øç áóöÜëåéáò êáôÜ ôïõ ðõñüò, ôçí õðåñýøùóç ôùí ìå-
óüôïé÷ùí ðÜíù áðü ôéò óôÝãåò, ôá áíïßãìáôá êáé ôéò å-
íôïé÷ßóåéò óôïõò ìåóüôïé÷ïõò, ôïí ôñüðï êáôáóêåõÞò

ôùí êëéìÜêùí, êëéìáêïóôáóßùí êáé äéáäñüìùí êáé ôéò äéá-
óôÜóåéò ôïõò, ôá ðáôþìáôá êáé ôéò óôÝãåò, ôá åëÜ÷éóôá ý-
øç ïñüöùí, ôéò áñ÷éôåêôïíéêÝò êáé ôéò õðüëïéðåò ãåíéêÜ
ðñïåîï÷Ýò ôùí êôéñßùí (åêôüò áðü áõôÝò ðïõ áíáöÝñï-
íôáé óôï Üñèñï 430 ðáñ. 1 óôïé÷åßï óô), ôá áðï÷ùñçôÞñéá
óôïõò êïéíü÷ñçóôïõò ÷þñïõò êáé ôéò õðüëïéðåò åðéôñå-
ðüìåíåò êáôáóêåõÝò (áðü Üðïøç õãéåéíÞò êáé áóöÜëåé-
áò), ôá éêñéþìáôá ãåíéêÜ, ôç äéÜñêåéá ôùí éêñéùìÜôùí êëð.
óôïõò êïéíü÷ñçóôïõò ÷þñïõò, ôçí Üíôëçóç ôùí õäÜôùí,
ôç ÷ñÞóç åêñçêôéêþí õëþí êáôÜ ôéò åîïñýîåéò, ôçí åãêá-
ôÜóôáóç êéíçôÞñùí êáôÜ ôçí åêôÝëåóç ïéêïäïìéêþí Ýñ-
ãùí, ôçí ðïóüôçôá öùôéóìïý êáé áåñéóìïý ôùí äéáìåñé-
óìÜôùí äéçìÝñåõóçò êáé äéáíõêôÝñåõóçò êáé ôá åëÜ÷éóôá
üñéá åðéöÜíåéáò êáé üãêïõ áõôþí êáé ôçí åðéêÜëõøç ôùí
åóùôåñéêþí áõëþí, áðïêëåßåôáé ïðïéáäÞðïôå ôñßôç áíá-
èåþñçóç óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 426 ðáñ. 3 êáé èåùñïý-
íôáé áðáñÜäåêôåò ïðïéåóäÞðïôå åíóôÜóåéò êáôÜ ôçò á-
íáèåùñçôéêÞò Ýêèåóçò ôçò ðáñáãñÜöïõ 2 ôïõ ßäéïõ Üñ-
èñïõ 426, ç ïðïßá åßíáé áíÝêêëçôç.

2. Ãéá ðáñáâÜóåéò ôùí ïéêïäïìéêþí êáíïíéóìþí, Þ üóùí
äéáôÜóóï-íôáé óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 429 ãéá ôçí áóöÜ-
ëåéá áðü Üðïøç óôáôéêÞ êáé äïìéêÞ ÷þñùí óõíÜèñïéóçò
ôïõ êïéíïý, åðéôñÝðåôáé êáô' åîáßñåóç ç Üìåóç åöáñìïãÞ
ôïõ ìÝôñïõ ôçò á÷ñçóßáò ìå âÜóç ôçí êáôÜ ôï Üñèñï 425
ðáñ. 1 áñ÷éêÞ Ýêèåóç, ìå ôçí åðéöýëáîç ôçò åöáñìïãÞò
ôùí ñéæéêüôåñùí ìÝôñùí ìåôÜ ôçí ðëÞñç åîÜíôëçóç ôçò
äéáäéêáóßáò êáé åëÝã÷ïõ ðïõ ïñßæïíôáé áðü ôï ðáñüí êå-
öÜëáéï.

¢ñèñï 432

ÕðïâïëÞ óôïé÷åßùí åðéêßíäõíùí êáôáóêåõþí 
óôï Õðïõñãåßï

(Üñèñï 11 ðáñ. 1 ð.ä. 13/22.4.1929)

1. ÊÜèå ðåñéöåñåéáêÞ õðçñåóßá ðïõ äéá÷åéñßæåôáé ôá æç-
ôÞìáôá ôïõ ðáñüíôïò êåöáëáßïõ, ïöåßëåé íá õðïâÜëåé
óôï Õðïõñãåßï ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äçì. ̧ ñ-
ãùí, ôçí ðñþôç êÜèå ìÞíá, ðßíáêá äçëùôéêü ôùí åíåñãåé-
þí ôçò ãéá ôéò åðéêßíäõíåò ïéêïäïìÝò êáôÜ ôïí ðñïçãïý-
ìåíï ìÞíá. Óôïí ðßíáêá áõôü èá ðåñéëáìâÜíïíôáé óå ðå-
ñßëçøç êáé êáôÜ ðüëåéò: á) ôï ïíïìáôåðþíõìï ôïõ
éäéïêôÞôç ôçò åðéêßíäõíçò êáôáóêåõÞò. â) ç èÝóç ôçò êá-
ôáóêåõÞò áõôÞò (ïäüò, áñéèìüò êëð.), ã) ôï åßäïò ôçò êá-
ôáóêåõÞò (êáôïéêßá, êáôÜóôçìá, ðåñéôïß÷éóìá, åîþóôçò
êëð), ä) ôï åßäïò ôïõ êéíäýíïõ (ð.÷. êßíäõíïò ðôþóçò ëü-
ãù êáêüôå÷íçò äüìçóçò Þ ëüãù áíåðáñêþí äéáóôÜóåùí,
êßíäõíïò õãåßáò ëüãù ïßêçóçò ôïõ õðïãåßïõ, êßíäõíïò
ðõñêáúÜò ëüãù îýëéíïõ ìåóüôïé÷ïõ êëð.), å) ïé åíÝñãåéåò
ðïõ Ýãéíáí (ð.÷. êáôáñôßóôçêå êáé êïéíïðïéÞèçêå ç áñ÷éêÞ
Ýêèåóç Þ ëüãù õðïâïëÞò åíóôÜóåùí äéáôÜ÷ôçêå áíáèå-
þñçóç Þ ðáñáðÝìöèçêå óå Ãåí. ÃñáììáôÝá ÐåñéöÝñåéáò
ãéá Ýëåã÷ï Þ Ý÷åé áñèåß ï êßíäõíïò áðü ôïí éäéïêôÞôç Þ å-
ðåéäÞ äåí óõììïñöþèçêå ï õðü÷ñåïò ðñïò ôéò õðï÷ñåþ-
óåéò ôïõ Ý÷åé áñèåß ï êßíäõíïò áðü ôçí áñ÷Þ ìå êáôåäÜöé-
óç êëð). 

ÐñïêåéìÝíïõ ãéá ðåñéðôþóåéò ãéá ôéò ïðïßåò ðñïâëÝðå-
ôáé áðü ôéò äéáôÜîåéò ôïõ ðáñüíôïò êåöáëáßïõ ðñïóöõãÞ
óôï Õðïõñãåßï, ç ïéêåßá õðçñåóßá ìåôÜ áðü ôçí Ýêäïóç
ôçò áðüöáóçò ôïõ ïéêåßïõ Ãåí. ÃñáììáôÝá ÐåñéöÝñåéáò
(Üñèñï 426 ðáñ. 4) êáé áíåîÜñôçôá áðü ôïí ðáñáðÜíù ðß-
íáêá ïöåßëåé íá õðïâÜëåé åõèýò áìÝóùò óôï Õðïõñãåßï
áíôßãñáöá ôçò áñ÷éêÞò Ýêèåóçò êáé ôùí ìåôÝðåéôá áíá-
èåùñçôéêþí, ôçò ðáñáðÜíù áðüöáóçò êáé ôéò åíóôÜóåéò
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ôùí åíäéáöåñïìÝíùí ìáæß ìå ôéò ôõ÷üí åêèÝóåéò éäéùôþí
ìç÷áíéêþí.

¢ñèñï 433

ÃåíéêÝò äéáôÜîåéò

(Üñèñï 12 ð.ä. 13/22.4.1929)

1. Ïé äéáôÜîåéò ôïõ ðáñüíôïò êåöáëáßïõ åöáñìüæïíôáé
áíåîÜñôçôá áðü ôï áí õðÜñ÷åé Þ ü÷é åãêåêñéìÝíï ó÷Ýäéï
ñõìïôïìßáò.

2. Ï Õðïõñãüò ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äçìï-
óßùí ̧ ñãùí ìå áðïöÜóåéò ôïõ ðïõ åêäßäïíôáé êÜèå öïñÜ
êáíïíßæåé êÜèå ëåðôïìÝñåéá ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôùí äéáôÜ-
îåùí ôïõ ðáñüíôïò êåöáëáßïõ, äéêáéïýìåíïò óôçí áíÜ-
ãêç íá õðáãÜãåé óôçí áðëÞ äéáäéêáóßá ôùí Üñèñùí 430
êáé 431 êáé Üëëåò ðåñéðôþóåéò, êáèþò åðßóçò êáé íá á-
ðëïðïéåß áêüìá ðåñéóóüôåñï ôç äéáäéêáóßá ðïõ ðñïâëÝ-
ðåôáé áðü ôï ðáñüí êåöÜëáéï.

5598 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÔÅÔÁÑÔÏ)

Constantine
Highlight
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ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Τμήμα Ανατολικής Κρήτης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010

Μεταξύ

«Δήμου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»
και

«Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
Τμήμα Ανατολικής Κρήτης»

για την Πράξη:

«Αναβάθμιση αξιόλογου οικιστικού και μνημειακού
αποθέματος του Δήμου Ηρακλείου»

Ηράκλειο 02/09/2015

αρ. πρωτ.  117244/  02  ΣΕΠ. 2015
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Για την Πράξη:

«Αναβάθμιση αξιόλογου οικιστικού και μνημειακού αποθέματος
του Δήμου Ηρακλείου»

Στο Ηράκλειο, σήμερα την 02/09/2015, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:

1. του Δήμου Ηρακλείου, που εδρεύει στο Ηράκλειο, Αγίου Τίτου 1, ο
οποίος εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Βασίλη Λαμπρινό
και θα αποκαλείται στο εξής, χάριν συντομίας, ως «Αποδέκτης της
Πράξης»

2. του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ειδικότερα του Τμήματος
Ανατολικής Κρήτης, που εδρεύει στο Ηράκλειο, Πρεβελάκη &
Γρεβενών, το οποίο εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο της
Διοικούσας Επιτροπής κ. Ιωάννη Χαρωνίτη και θα αποκαλείται στο
εξής, χάριν συντομίας, «Φορέας Υλοποίησης»

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις
παρακάτω διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά:

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’
87/07.06.2010) και ειδικότερα το άρθρο 100

2. Το Β.Δ/γμα 321/ 1960 (ΦΕΚ Α΄ 67/20-05-60) περί ιδρύσεως του ΤΕΕ/ΤΑΚ

3. Τη με αριθμ. 191/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου
(πρακτικό αρ. 9) για την έγκριση σύναψης της παρούσας Προγραμματικής
Σύμβασης, καθώς και η υπ’ αρ. 4855/23-04-2015 απόφαση του Γ.Γ.
Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί εγκρίσεως

4. Τη με αριθμ. 64/19-03-2015 απόφαση της Δ.Ε του Τεχνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδας - Τμήματος Ανατολικής Κρήτης για την έγκριση σύναψης της
παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης

5. καθώς και το γεγονός ότι για την αναβάθμιση του αξιόλογου οικιστικού και
μνημειακού αποθέματος του Δ.Η., απόλυτη προϋπόθεση αποτελεί η
διασφάλιση αποτροπής κινδύνου στους κοινόχρηστους χώρους της πόλης
από το υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
ορίζονται διαδικασίες για τον προσδιορισμό και την άρση τέτοιου είδους
κινδύνων. Κατά συνέπεια ο εντοπισμός και η καταγραφή επικινδύνων
οικοδομών αποτελεί αυτονόητη προτεραιότητα για οποιαδήποτε δράση του
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Δήμου στην κατεύθυνση ανάδειξης του αξιόλογου οικιστικού και μνημειακού
αποθέματος

6. το γεγονός ότι στο εντός τειχών τμήμα της πόλης του Ηρακλείου απαντάται
ολόκληρη η κλίμακα και ποικιλία κτιριακής τυπολογίας (δομική, χρονική,
χρήσης, κ.ά.), καθώς και η ανάγκη κωδικοποίησης διαδικασιών με
σύγχρονες τεχνολογίες και μέσα, στις οποίες οφείλει να προβεί ο Δήμος για
την αναβάθμιση του αξιόλογου και μνημειακού αποθέματος καθιστούν το
τμήμα αυτό της πόλης ιδανικό πεδίο έρευνας και εφαρμογής,

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει τα εξής άρθρα:

1. Περιεχόμενα

2. Προοίμιο

3. Αντικείμενο Προγραμματικής Σύμβασης

4. Σκοπός και Περιεχόμενο

5. Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των Συμβαλλομένων

6. Προϋπολογισμός - Ποσά και Πόροι Χρηματοδότησης

7. Διάρκεια - Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης Προγραμματικής Σύμβασης

8. Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

9. Ρήτρες

10. Ειδικοί Όροι

11. Τελικές Διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 2
ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο «Αποδέκτης της Πράξης», στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του για την
εφαρμογή των διατάξεων περί επικινδύνων οικοδομών της ισχύουσας
νομοθεσίας (Π.Δ. 13/22.04.1929) και ειδικότερα των άρθρων 268 και 421 ως
433 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΚΒΠΝ), αποφάσισε να
ζητήσει τη συνδρομή του ΤΕΕ/ΤΑΚ (Φορέα Υλοποίησης), στο πλαίσιο του
θεσμοθετημένου ρόλου του, αυτού του Τεχνικού Συμβούλου της Πολιτείας, για
τον εντοπισμό και την καταγραφή με σύγχρονα μέσα Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) επικινδύνων οικοδομών από άποψη
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δομικής και στατικής κατά την έννοια της παρ.2 του άρθρου 422 του ΚΒΠΝ
(άρθρο 1 του Π.Δ. 13/22.04.1929) στην εντός των τειχών περιοχή της πόλης
του Ηρακλείου.

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση αναφέρεται στην Πράξη «Αναβάθμιση
αξιόλογου οικιστικού και μνημειακού αποθέματος του Δήμου Ηρακλείου» και
ειδικότερα στον εντοπισμό και καταγραφή επικινδύνων οικοδομών εντός των
τειχών της πόλης του Ηρακλείου, δημιουργία και τεκμηρίωση βάσης δεδομένων
καταγραφής και συνόλου γεωχωρικών δεδομένων, το οποίο θα αναφέρεται στο
εξής, χάριν συντομίας, «η Καταγραφή».

Πρέπει να σημειωθεί και να ληφθεί υπόψη ότι το ΤΕΕ/ΤΑΚ έχει αποδείξει,
ότι μπορεί με αμεσότητα και πλήρη επάρκεια διοικητικά, τεχνικά και
επιστημονικά να ανταποκριθεί στο έργο που του ανατίθεται με βάση την
παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, αφού μέλη του είναι όλοι οι Διπλωματούχοι
Μηχανικοί που προβλέπεται να γνωμοδοτούν στις διαδικασίες που σχετίζονται
με την εφαρμογή των διατάξεων περί επικινδύνων οικοδομών.

ΑΡΘΡΟ 3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ

Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης αποτελεί ο εντοπισμός και η
καταγραφή με σύγχρονα μέσα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(ΤΠΕ) «επικινδύνων οικοδομών» από άποψη δομικής και στατικής στην εντός
των τειχών περιοχή της πόλης του Ηρακλείου. Στο έργο της καταγραφής
περιλαμβάνονται:

Ο εντοπισμός και η καταγραφή «επικινδύνων οικοδομών» από άποψη
δομικής και στατικής, σε ολόκληρη την εντός των τειχών περιοχή της πόλης του
Ηρακλείου.

Οι εργασίες θα υλοποιηθούν με σύγχρονα μέσα Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Στο έργο της καταγραφής
περιλαμβάνονται:

(α) κατάρτιση μεθοδολογίας και διαδικασιών συλλογής δεδομένων πεδίου από
την ομάδα εργασίας, με δυνατότητα μελλοντικής χρήσης από τη Δ/νση
Πολεοδομίας

(β) προσδιορισμός των κατ’ ελάχιστο απαιτούμενων δεδομένων και
μεταδεδομένων καταγραφής και των λοιπών δεδομένων/ μεταδεδομένων

(γ) κατάρτιση προτύπων δελτίων και εντύπων καταγραφής
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(δ) οργάνωση - συμπλήρωση της δομής της βάσης δεδομένων (σε
συνεργασία με τη Δ/νση Πολεοδομίας και το τμήμα Πληροφορικής του
Δήμου Ηρακλείου),  τη δημιουργία ψηφιακών αρχείων και χαρτών, για την
απόδοση και εποπτεία της καταγραφής

(ε) καταχώριση και οργάνωση των δεδομένων που συλλέχθηκαν από τις
εργασίες πεδίου

(στ) διενέργεια ημερίδας προβολής του έργου καταγραφής για τους δημότες
του Δήμου Ηρακλείου και τους μηχανικούς της Ανατολικής Κρήτης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 422 του ΚΒΠΝ «Οικοδομή
και εν γένει κατασκευή θεωρείται επικίνδυνη από άποψη στατική και δομική (κοινώς
ετοιμόρροπη) όταν λόγω ανεπαρκούς ή κακής θεμελίωσης, κακής ποιότητας ή σύνθεσης
των υλικών από τα οποία αποτελείται, κακότεχνης εργασίας δόμησης, υποσκαφής ή
διάβρωσης από ύδατα ή άλλα υγρά, ακατάλληλης διάταξης ή σύνδεσης ή ανεπαρκών
διαστάσεων των στοιχείων της δεν παρουσιάζει εν όλω ή εν μέρει την απαιτούμενη για
τα φορτία που θα βαστάζει και γενικά για τον προορισμό της ασφάλεια. Για όποιες
περιπτώσεις δεν έχει εκδοθεί ειδικός κανονισμός ασφάλειας (δηλαδή όρια ασφάλειας
υλικών, τηρητέοι κανόνες υπολογισμού, όροι ποιότητας, επεξεργασίας και εφαρμογής
υλικών, κανόνες δόμησης και δομικές υλικών και κατασκευών), λαμβάνονται υπόψη τα
γενικώς στην επιστήμη ισχύοντα σε σχέση προς την ειδική φύση και επεξεργασία των
υλικών και τον τρόπο δόμησης της υπό έλεγχο κατασκευής».

1. Για την εκτέλεση του έργου της καταγραφής συστήνεται ομάδα εργασίας
του ΤΕΕ/ΤΑΚ με επικεφαλής ένα μέλος της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ αρμόδιο για
το συντονισμό των απαραίτητων δράσεων, ένα μηχανικό ειδικότητας
αρχιτέκτονα ή πολιτικού μηχανικού αποδεδειγμένης εμπειρίας στη σύνταξη
εκθέσεων επικινδύνων κατασκευών, ένα μηχανικό ειδικότητας Αγρονόμου
Τοπογράφου Μηχανικού ή μηχανικό χωροταξίας-πολεοδομίας &
περιφερειακής ανάπτυξης, με αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάπτυξη
χωρικών βάσεων δεδομένων με χρήση GIS και DBMS συστημάτων και
οκτώ (8) μηχανικούς, τακτικά μέλη του ΤΕΕ, ειδικότητας και εμπειρίας που
αναλυτικά προσδιορίζεται παρακάτω.

2. Στην ομάδα εργασίας μπορεί να συμμετέχει πέραν των ανωτέρω και ένας
μηχανικός, υπάλληλος του Δήμου Ηρακλείου που θα οριστεί με τον
αναπληρωτή του με απόφαση του Δήμου.

3. Για την υλοποίηση της καταγραφής η ομάδα εργασίας του ΤΕΕ/ΤΑΚ θα
συνεργαστεί σε όλα τα στάδια με την αρμόδια Υπηρεσία της Δ/νσης
Πολεοδομίας, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αξιοποίηση του
αποτελέσματος της καταγραφής.



Σελ. 6/13

4. Για τις ανάγκες της καταγραφής η Ομάδα Εργασίας θα καταρτίσει δελτία και
έντυπα και θα προσδιορίσει τα κατ’ ελάχιστο απαιτούμενα δεδομένα που
πρέπει να συλλεχθούν από την εργασία πεδίου καθώς και τη μεθοδολογία
και διαδικασία συλλογής δεδομένων. Θα οργανώσει και θα προετοιμάσει
επίσης βάση δεδομένων και αρχείων προκειμένου να καταχωρηθούν τα
δεδομένα της καταγραφής.

5. Για τον εντοπισμό και την καταγραφή κτιρίων που συγκεντρώνουν τα
χαρακτηριστικά της § 2 του άρθρου 422 του ΚΒΠΝ που αναφέρθηκαν, θα
προσπελαστεί ολόκληρο το δίκτυο κοινοχρήστων δρόμων και διόδων της
εντός των τειχών περιοχής της πόλης από τέσσερα (4) συνεργεία
εξειδικευμένων μηχανικών τα οποία θα διενεργήσουν αυτοψίες και
μακροσκοπικό έλεγχο κτιρίων για τον εντοπισμό όσων δυνητικά εμπίπτουν
στην κατηγορία των επικινδύνων οικοδομών, θα καταχωρίσουν στη βάση
δεδομένων όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που προσδιορίζουν τον
κίνδυνο και τη φύση των βλαβών για κάθε κτίριο που πληροί τις
προϋποθέσεις της § 2 του άρθρου 422 του ΚΒΠΝ.

6. Στην παραπάνω καταγραφή θα περιληφθούν υποχρεωτικά και όσα κτίρια
υποδειχθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου.

7. Το κάθε συνεργείο θα απαρτίζεται από δύο (2) διπλωματούχους
μηχανικούς εκ των οποίων ο ένας θα είναι υποχρεωτικά ειδικότητας
πολιτικού μηχανικού πενταετούς τουλάχιστον σχετικής με το
αντικείμενο εμπειρίας κι ο δεύτερος ειδικότητας πολιτικού μηχανικού ή
αρχιτέκτονα μηχανικού.

8. Προοδευτικά με την εξέλιξη της καταγραφής θα καταχωρούνται δεδομένα
και θα γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές στη μεθοδολογία, στις
διαδικασίες συλλογής, στα δελτία καταγραφής και στη βάση δεδομένων,
αξιοποιώντας παρατηρήσεις και υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών, ώστε
να αποκτήσουν την οριστική μορφή και δομή.

9. Μετά το πέρας της καταγραφής, θα ολοκληρωθεί η καταχώριση δεδομένων
και στοιχείων και αφού ελεγχθούν, θα συνταχθούν τα οριστικά παραδοτέα
της καταγραφής.

10. Τα παραδοτέα της καταγραφής θα περιλαμβάνουν τα παρακάτω και θα
υποβληθούν:

Α) σε ψηφιακή μορφή αποθηκευμένα σε δύο (2) σειρές οπτικών δίσκων:

(α) τεύχος Τεχνικής Έκθεσης των πεπραγμένων της Ομάδας Εργασίας σε
μορφότυπο *.pdf  και *.doc, που θα περιλαμβάνει (i) τη μεθοδολογία
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εντοπισμού επικινδύνων οικοδομών, (ii) τις διαδικασίες συλλογής
δεδομένων πεδίου, (iii) τα κατ’ ελάχιστο απαιτούμενα δεδομένα και
μεταδεδομένα καταγραφής, καθώς και τα πρότυπα δελτία και έντυπα,
(iv) τη δομή της βάσης δεδομένων και της αρχειοθέτησης ψηφιακών
αρχείων, (v) τη δομή και το περιεχόμενο θεματικών χαρτών και (vi)
διαπιστώσεις και προτάσεις της Ομάδας Εργασίας

(β) το σύνολο των δελτίων και εντύπων καταγραφής των επικινδύνων
κτισμάτων – κατασκευών που εντοπίστηκαν, βάσει των προτύπων
δελτίων – εντύπων καταγραφής που καθορίστηκαν, σε μορφότυπο
*.pdf  και *.doc

(γ) τη βάση δεδομένων σε μορφότυπο *.mdb, συμπληρωμένη με τις
εγγραφές των κτιρίων της καταγραφής

(δ) τα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων σε μορφότυπο *.shp και σύστημα
συντεταγμένων ΕΓΣΑ ‘87, από τα οποία θα μπορούν να παραχθούν
θεματικοί χάρτες με στοιχεία θέσης, κύριας χρήσης, βαθμού κινδύνου,
χαρακτηρισμού μνημείων ή διατηρητέων κ.ά.

(ε) χάρτες σε μορφότυπο *.pdf με θέμα (i) «Θέσεις, βαθμός κινδύνου και
κύρια χρήση των επικινδύνων οικοδομών» κλίμακας 1:2.000 και (ii)
«Διασπορά επικινδύνων οικοδομών και ζώνες επικινδυνότητας
οδών» κλίμακας 1:5.000, οι οποίοι θα αποδοθούν σε υπόβαθρα
ορθοφωτοχαρτών ΟΚΧΕ που διαθέτει το ΤΕΕ/ΤΑΚ ή άλλα που θα
χορηγηθούν από το Δήμο Ηρακλείου.

(στ) το λοιπό υποστηρικτικό ψηφιακό υλικό καταγραφής (ψηφιακές
φωτογραφίες και λοιπά αρχεία),

Β) σε έντυπη μορφή εις διπλούν, υπογεγραμμένα αρμοδίως κατά
περίπτωση, τα παραπάνω αναφερόμενα παραδοτέα (α) και (ε).

11. Μετά την παράδοση και την οριστική παραλαβή της «Καταγραφής» ο
Δήμος Ηρακλείου και το ΤΕΕ/ΤΑΚ θα οργανώσουν ενημερωτική ημερίδα για
τους πολίτες και τους μηχανικούς, στην οποία θα παρουσιαστεί το έργο της
Ομάδας Εργασίας, η μεθοδολογία καταγραφής και τα ευρήματα σε χώρο
και χρόνο που θα καθοριστεί μετά από συνεννόηση των φορέων.
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ΑΡΘΡΟ 4
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Σκοπός της παρούσας σύμβασης είναι η δημιουργία γνωσιακής και
εμπειρικής βάσης για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και τη διαχείριση ενός
κρίσιμου κτιριακού αποθέματος, το οποίο περιλαμβάνει δυνητικά επικίνδυνες
ή/και επικινδύνως ετοιμόρροπες οικοδομές. Για το σκοπό αυτό, ορίστηκε ως
πεδίο έρευνας και καταγραφής η εντός των τειχών περιοχή της πόλης του
Ηρακλείου. Αυτή η τεχνογνωσία και τα σύγχρονα μέσα ΤΠΕ είναι απαραίτητα
ώστε οι εμπλεκόμενες δημόσιες αρχές (Υπηρεσία Δόμησης, Εφορείες
Αρχαιοτήτων, Περιφέρεια, κ.ά.) να ενισχύσουν τη μεταξύ τους συνεργασία στην
κατεύθυνση προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, της αισθητικής
αναβάθμισης της πόλης, του αποτελεσματικού προγραμματισμού ενεργειών για
την ασφάλεια των πολιτών που ζουν και κινούνται στην πόλη.

Οι δράσεις προβολής και η δημοσίευση του έργου των υπηρεσιών στο
διαδίκτυο ενισχύει την κουλτούρα λογοδοσίας προς τους πολίτες και
παράλληλα τους καθιστά κοινωνούς και μετόχους του έργου της Δημοτικής
Αρχής. Βασική επιδίωξη αποτελεί η επιτάχυνση των διαδικασιών για τη λήψη
αποφάσεων με από κοινού δράση για τις διαδικασίες που προβλέπει σχετικά η
νομοθεσία. Η συνδρομή μηχανικών υψηλής επιστημονικής κατάρτισης και η
συνεργασία με το ΤΕΕ/ΤΑΚ μπορεί να έχει καταλυτική συμβολή σε αυτή την
προσπάθεια του Δήμου Ηρακλείου.

ΑΡΘΡΟ 5
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και
δικαιώματα:

6.1. Ο «Αποδέκτης της Πράξης» αναλαμβάνει:

 Να διευκολύνει και να συνδράμει με κάθε τρόπο το επιστημονικό
προσωπικό που θα υλοποιήσει το αντικείμενο της παρούσας
σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και
πληροφοριών.

 Να ορίσει τους εκπροσώπους του στην «Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης» της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 8 της
παρούσας.
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 Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία
πληροφόρηση για θέματα που τυχόν επηρεάζουν την υλοποίηση της
«Καταγραφής».

 Να συνεργάζεται με το «Φορέα Υλοποίησης» για την ενημέρωση του
κοινού και την προβολή του Αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης.

6.2. Ο «Φορέας Υλοποίησης» αναλαμβάνει:

 Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα
απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η
αρτιότητα υλοποίησης και η περαίωση της «Καταγραφής».

 Να συντάσσει και να κοινοποιεί στον «Αποδέκτη της Πράξης»
αναφορές προόδου για την εξέλιξη του αντικειμένου της
«Καταγραφής».

 Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή της
«Καταγραφής», σε συνεργασία με τον «Αποδέκτη της Πράξης».

 Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην «Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης» της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 8 της
παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 6
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της παρούσας
Προγραμματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων €
(12.000 €).

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Ηρακλείου (ΚΑ:
00-6736.018 π/υ Δ.Η. έτους 2015).

Η πληρωμή θα γίνει σε δύο δόσεις και θα καταβληθεί ως εξής:

(α) Ποσοστό 30% του συνολικού προϋπολογισμού ήτοι ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
τρεις χιλιάδες εξακόσια (3.600,00 €) με την υπογραφή της παρούσας
σύμβασης

(β) Ποσοστό 70% του συνολικού προϋπολογισμού ήτοι ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
οκτώ χιλιάδες τετρακόσια (8.400,00 €) με την οριστική παραλαβή των
παραδοτέων της «Καταγραφής» από τον «Αποδέκτη της Πράξης»,
όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσας.



Σελ. 10/13

Η διαχείριση των πιστώσεων θα γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
και για την διενέργεια των πληρωμών, θα προσκομίζονται τα νόμιμα
παραστατικά στοιχεία.

Ο «Φορέας Υλοποίησης» δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις
έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη
έγγραφη έγκριση από τον «Αποδέκτη της Πράξης», ο οποίος δεν έχει καμιά
οικονομική υποχρέωση πέραν του ως άνω αναφερόμενου εγκεκριμένου ποσού.

ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία
υπογραφής της και λήγει σε διάρκεια οκτώ (8) μηνών, με την ολοκλήρωση της
«Καταγραφής», την παράδοσή του από το «Φορέα Υλοποίησης» στον
«Αποδέκτη της Πράξης» και την οριστική παραλαβή του.

Οποιαδήποτε τροποποίηση στο χρόνο υλοποίησης του έργου, γίνεται μετά
από σύμφωνη γνώμη της «Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης».

ΑΡΘΡΟ 8
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται
όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα το
Ηράκλειο. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από:

 ένα (1) εκπρόσωπο του «Αποδέκτη της Πράξης», ο οποίος ορίζεται
Πρόεδρος της Επιτροπής, με τον αναπληρωτή του,

 ένα (1) εκπρόσωπο του «Αποδέκτη της Πράξης» από τη Διεύθυνση
Πολεοδομίας με τον αναπληρωτή του,

 κι ένα (1) εκπρόσωπο του «Φορέα Υλοποίησης», με τον αναπληρωτή του

Οι συμβαλλόμενοι φορείς, με απόφαση του νόμιμου εκπροσώπου τους,
ορίζουν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, το αργότερο εντός
επτά (7) ημερών από την υπογραφή της παρούσας.

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός
και η παρακολούθηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την εκτέλεση
της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων
της, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η



Σελ. 11/13

εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου
μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη
εισήγηση τροποποίησης της παρούσας σύμβασης, η εισήγηση για παράταση
του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των
συμβαλλομένων μερών, που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της
παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της.
Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ
εγκαίρως ειδοποιούνται τα μέλη της εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη
αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που
θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί
μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της
συνεδρίαση.  Η Επιτροπή συνεδριάζει όπου ορισθεί από τον Πρόεδρο.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από
ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και
εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό
δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των
ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου,
αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή
απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται και έκτακτα όταν το
ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις
υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι
εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη, αφού
υπογραφούν.

Οι αποφάσεις της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης πρέπει να είναι
αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των μελών και δεσμεύουν
τους συμβαλλόμενους φορείς.

Για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου της παρούσας σύμβασης
θα συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο.

Άλλες λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της
Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.
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ΑΡΘΡΟ 9
ΡΗΤΡΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι
οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή/και η παράβαση των διατάξεων του νόμου
και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει
στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε
θετική ή αποθετική ζημία του.

ΑΡΘΡΟ 10
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

10.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο «Φορέα Υλοποίησης» η
υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση της «Καταγραφής». Σε
περίπτωση υποκατάστασης, τότε ο «Φορέας Υλοποίησης» ευθύνεται για
κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του «Αποδέκτη της Πράξης», ενώ
συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του «Φορέα
Υλοποίησης».

10.2 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα, ψηφιακά τεκμήρια και συναφή
στοιχεία, που παράγονται ή συντάσσονται ή διαχειρίζονται από το
«Φορέα Υλοποίησης» (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους
του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων
που θα υπογράψει ο «Φορέας Υλοποίησης» στο πλαίσιο υλοποίησης της
«Καταγραφής» θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του «Αποδέκτη της Πράξης»,
ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι
πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια
ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον «Αποδέκτη της Πράξης»
κατά το χρόνο παράδοσης της «Καταγραφής» ή αλλιώς κατά την καθ’
οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και
συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον «Αποδέκτη της Πράξης»
χωρίς την καταβολή αμοιβής.

10.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και
μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο «Φορέας Υλοποίησης» (και οι
προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε
τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και
διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του
«Αποδέκτη της Πράξης», οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα
περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση της «Καταγραφής» και την
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
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ΑΡΘΡΟ 11
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

11.1. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής
σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των
συμβαλλομένων μερών, μετά από σχετική έγκριση των αρμοδίων
οργάνων.

11.2. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από
οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων
προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη
μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο
μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων
μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση
δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή
την προγραμματική σύμβαση.

11.3. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην
εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα
επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας
σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια Ηρακλείου.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα
συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και
υπογράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, έλαβαν δε δύο (2) ο «Αποδέκτης της
Πράξης» και δύο (2) ο «Φορέας Υλοποίησης».

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ο Δήμαρχος

Βασίλης Λαμπρινός

ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΕ/ΤΑΚ

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε

Ιωάννης Χαρωνίτης
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