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 ΕΡΓΟ : “Εγνατία οδός: Αποκατάσταση οδοστρώματος σε επί 

μέρους περιοχές των τμημάτων από Α/Κ Κλειδίου έως 
Α/Κ Ευκαρπίας και από Α/Κ Καλοχωρίου έως το τέλος 
της οδού Α.Θ.Ε. (οδός Δάφνης)” 

  
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

 
 
ΣΑΕ 2019ΣΕ57100000 
 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 9.994.400,00 € (με ΦΠΑ) 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 

 

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο βρίσκεται στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας, ανήκει στον Ανατολικό τομέα του 
αυτοκινητοδρόμου Εγνατία οδός και διαχωρίζεται γεωγραφικά στα κάτωθι οδικά υποτμήματα: 

α)  Α/Κ Κλειδίου (Χ.Θ. 289+000) - Α/Κ Καλοχωρίου (Χ.Θ. 312+700), μήκους 23,7 χιλιομέτρων  
β) Α/Κ Καλοχωρίου (Χ.Θ. 312+700) - τέλος της οδού Α.Θ.Ε. (οδός Δάφνης), μήκους 6,5 

χιλιομέτρων και 
γ) Α/Κ Καλοχωρίου (Χ.Θ. 312+700) - Α/Κ Ευκαρπίας (Χ.Θ. 326+500), μήκους 14 χιλιομέτρων. 

Στα υποτμήματα (α) και (β), ο κλάδος προς Θεσσαλονίκη κατασκευάστηκε την δεκαετία του ’70 
και ο κλάδος προς Αθήνα την δεκαετία του ’80, χωρίς να συμπεριλάβουν αντιολισθηρό τάπητα. 

Η τυπική διατομή (εκτός κόμβων, διοδίων κλπ) των υποτμημάτων Α/Κ Κλειδιού – Α/Κ 
Καλοχωρίου – οδός Δάφνης [(α)& (β)] αποτελείται από δύο κλάδους, οι οποίοι διαχωρίζονται με 
κεντρική νησίδα, διαμορφωμένη με στηθαία σκυροδέματος τύπου New Jersey αλλά και μεταλλικά 
στηθαία. Στα τμήματα αυτά η οδός κατασκευάστηκε με τρεις (3) λωρίδες κυκλοφορίας, λωρίδα 
έκτακτης ανάγκης (Λ.Ε.Α) και λωρίδα καθοδήγησης (Λ.Κ.). Ο κλάδος προς Θεσσαλονίκη (δεξιός 
κλάδος) έχει πλάτος 13,25μ. (3×3,5μ.+Λ.Ε.Α. 2,00μ+Λ.Κ. 0,75μ.) και ο κλάδος προς Αθήνα 
(αριστερός κλάδος) έχει πλάτος 13,50-13,75μ. (3×3,50μ. +Λ.Ε.Α. 2,00-2,50μ.+Λ.Κ. 0,75μ.).  

Η τυπική διατομή του οδοστρώματος στα τελευταία 1.800μ. (αστικό τμήμα) της οδού Α.Θ.Ε. 
αλλάζει και διαμορφώνεται σε οδόστρωμα πλάτους 11-11,25μ. (0,5μ.+2x3,5μ.+3,25μ.+0,5μ.).  

Το υποτμήμα (γ) κατασκευάστηκε τη δεκαετία του ’90 και αποδόθηκε στην κυκλοφορία 
τμηματικά, χωρίς να συμπεριλάβει αντιολισθηρό τάπητα. Ειδικότερα, το οδικό τμήμα Κ1 
Καλοχωίου-Κ2 Ιωνίας δόθηκε στην κυκλοφορία το 2004 ενώ το οδικό τμήμα Κ2 Ιωνίας-Κ4 
Ευκαρπίας το 2003. 

Η τυπική διατομή (εκτός κόμβων) του υποτμήματος (γ) από Α/Κ Καλοχωρίου έως Α/Κ Ευκαρπίας 
αποτελείται από δύο κλάδους, οι οποίοι διαχωρίζονται με κεντρική νησίδα διαμορφωμένη με 
στηθαία σκυροδέματος τύπου New Jersey αλλά και μεταλλικά στηθαία. Στο τμήμα αυτό η οδός 
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κατασκευάστηκε με τρεις (3) λωρίδες κυκλοφορίας, λωρίδα έκτακτης ανάγκης (Λ.Ε.Α) και λωρίδα 
καθοδήγησης (Λ.Κ.). Το τυπικό πλάτος του οδοστρώματος ανά κλάδο είναι 14,45μ. 
(3x3,75μ.+Λ.Ε.Α. 2,5μ.+Λ.Κ. 0,70μ.). 

Λόγω της χρήσης τα μετέπειτα έτη άρχισαν να εμφανίζονται σταδιακά στο οδόστρωμα 
προβλήματα φθορών, ορισμένα από τα οποία αντιμετωπίστηκαν με αποξήλωση της φθαρμένης 
επιφάνειας και διάστρωση νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας σε διάφορες χρονικές φάσεις 
(2006, 2009 και 2013). Ειδικότερα, το 2009 υλοποιήθηκε εκτεταμένη αποκατάσταση σε ένα τμήμα 
περίπου πέντε (5) χιλιομέτρων με διάστρωση στρώσης κυκλοφορίας. 

Η σημερινή κατάσταση του οδοστρώματος παρουσιάζει πολλαπλές φθορές που εκτείνονται κατά 
μήκος των τμημάτων. Από τις οπτικές επιθεωρήσεις, τις μετρήσεις που έγιναν στη λωρίδα βαριάς 
κυκλοφορίας (δεξιά λωρίδα) και των δύο κλάδων με τα διαθέσιμα όργανα του εργαστηρίου της 
ΕΟΑΕ (FWD, αντιολισθηρόμετρο και προφιλόμετρο) και τις δειγματοληψίες ασφαλτικού, 
προέκυψε ότι τα προβλήματα του οδοστρώματος αφορούν κυρίως τις δύο ανώτερες στρώσεις του 
καταστρώματος (κυκλοφορίας και υποκείμενη αυτής).  

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η αποκατάσταση των σημαντικών φθορών της επιφάνειας 
κύλισης με αντικατάσταση της ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας και της υποκείμενης ασφαλτικής 
στρώσης από τον Α/Κ Κλειδίου έως τον Α/Κ Καλοχωρίου, από τον Α/Κ Καλοχωρίου έως το τέλος 
της οδού Α.Θ.Ε. (οδός Δάφνης) και από τον Α/Κ Καλοχωρίου έως τον Α/Κ Ευκαρπίας. Η 
αποκατάσταση των φθορών αφορά μέρος της διατομής των οδών και στους δύο κλάδους 
κυκλοφορίας των τμημάτων τους και ειδικότερα για το τμήμα: 

α) Α/Κ Κλειδίου – Α/Κ Καλοχωρίου, θα γίνουν επεμβάσεις στη δεξιά και μεσαία λωρίδα.  
β) Α/Κ Καλοχωρίου – τέλος Α.Θ.Ε., θα γίνουν επεμβάσεις στη δεξιά και μεσαία λωρίδα. 
γ) Α/Κ Καλοχωρίου – Α/Κ Ευκαρπίας, θα γίνουν επεμβάσεις στη δεξιά και μεσαία λωρίδα. 

Επεμβάσεις θα γίνουν και σε θέσεις των κόμβων Μαλγάρων, Αξιού, Σίνδου, Καλοχωρίου, Ν. 
Ιωνίας και Ευκαρπίας. 

Η γενική μέθοδος αποκατάστασης περιλαμβάνει την τομή του οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη 
στις θέσεις επέμβασης, την απόξεση των υφιστάμενων παλαιών ασφαλτικών στρώσεων 
τμηματικά για συνολικό μήκος 13,7 χλμ. και σε κατάλληλο βάθος ώστε να καταστεί δυνατή η 
κατασκευή δύο νέων ασφαλτικών στρώσεων, ισοπεδωτικής και κυκλοφορίας σε θέσεις που θα 
καθοριστούν επί τόπου από την επίβλεψη με βάση τη δυναμική εξέλιξης της κατάσταση του 
οδοστρώματος κατά το χρόνο υλοποίησης. Της κατασκευής κάθε ασφαλτικής στρώσης θα 
προηγηθεί εργασία εφαρμογής συγκολλητικής επάλειψης. Επιπλέον, με τα ίδια κριτήρια 
προβλέπεται η κατασκευή αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης πάχους τεσσάρων (4) εκατοστών 
ή δυόμιση (2,5) εκατοστών σε γέφυρες όπου απαιτείται. 

Τα ακριβή όρια εφαρμογής των τμημάτων αποκατάστασης των ασφαλτικών στρώσεων θα 
καθοριστούν κατά την φάση κατασκευής ανάλογα με την εξέλιξη των βλαβών κατά τον χρόνο 
αποκατάστασης. Σε επιμέρους θέσεις βαθύτερων φθορών (>10εκ.) θα εφαρμοστεί ενίσχυση με 
τοποθέτηση ασφαλτοπλέγματος οπλισμού ασφαλτικών στρώσεων στη βάση της ισοπεδωτικής 
στρώσης και των δύο κλάδων. 

Για την εκτέλεση των εργασιών θα απαιτηθεί τμηματική διευθέτηση της κυκλοφορίας, η οποία 
περιλαμβάνεται στο αντικείμενο του έργου. Για την εξασφάλιση ελεύθερου χώρου εργασιών θα 
αποκλείονται τμήματα της κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόμου επιτρέποντας κατ’ ελάχιστο την 
κυκλοφορία σε μία πλήρους πλάτους λωρίδα της διατομής κάθε κλάδου. Η διευθέτηση της 
κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί βάσει σχετικής εργοταξιακής μελέτης σήμανσης ασφάλισης, μετά 
από προηγούμενη έγκριση από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και σχετική απόφαση της αρμόδιας 
Τροχαίας.  



 

K:\SINTIRISI\2022_5977_07-08-56\cons\Tefhi\02_TΠ_5977.docx                                         0700-0810/20/30-0831-56.00/5977/Β02 

 
 

-4- 
 

Η ανωτέρω διευθέτηση θα υλοποιηθεί με βάση την εγκεκριμένη μελέτη εργοταξιακής σήμανσης 
από τον ανάδοχο, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τον συνεχής έλεγχο της ορθής εφαρμογής των 
προβλεπόμενων στην μελέτη, για την αποκατάσταση τυχόν αποκλίσεων που θα παρουσιαστούν 
κατά το χρονικό διάστημα εφαρμογής της καθώς και για την ασφαλή άρση της μετά την 
ολοκλήρωση των εργασιών. 

 

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

3.1.1. Ασφαλτικά 

Σε όλα τα τμήματα επέμβασης θα υλοποιηθεί τομή του οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη ώστε να 
προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα από φθορές κατά την διάρκεια των εργασιών, 
απόξεση της επιφάνειας των υφισταμένων ασφαλτικών σε βάθος έως 10εκ., προκειμένου να 
απομακρυνθούν οι στρώσεις προς αντικατάσταση και να επιτευχθεί κατάλληλη επιφάνεια για την 
συγκόλληση των ασφαλτικών στρώσεων με εφαρμογή συγκολλητικής επάλειψης επί αυτών.  

Η απόξεση της υφιστάμενης επιφάνειας θα εκτελεστεί σύμφωνα με την προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501-05-03-14-00:2009. 

Η κατασκευή της ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας με τροποποιημένη άσφαλτο συμπυκνωμένου 
πάχους 5εκ. θα εκτελεστεί σύμφωνα με την προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 05-03-11-04, τύπου ΑΣ12,5 
με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου 25/55-75 ή εναλλακτικά με χρήση ασφάλτου 50/70 και 
χρήση πλαστομερών (η ποσότητα των οποίων θα καθορίζεται από την εγκεκριμένη μελέτη 
σύνθεσης του ασφαλτομίγματος). 

Η κατασκευή της υποκείμενης ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους τύπου 
ΑΣ20 θα εκτελεστεί σύμφωνα με την προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 05-03-11-04. 

Η κατασκευή της αντιολισθηρής στρώσης κυκλοφορίας με τροποποιημένη άσφαλτο 
συμπυκνωμένου πάχους 4εκ. θα εκτελεστεί σύμφωνα με την προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 05-03-12-
01, τύπου 1 με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου 25/55-75 ή εναλλακτικά με χρήση ασφάλτου 
50/70 και χρήση πλαστομερών (η ποσότητα των οποίων θα καθορίζεται από την εγκεκριμένη 
μελέτη σύνθεσης του ασφαλτομίγματος). 

Η κατασκευή της λεπτής αντιολισθηρής στρώσης κυκλοφορίας με τροποποιημένη άσφαλτο 
συμπυκνωμένου πάχους 2,5εκ. θα εκτελεστεί σύμφωνα με την προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 05-03-12-
01, τύπου 1 με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου 25/55-75 ή εναλλακτικά με χρήση ασφάλτου 
50/70 και χρήση πλαστομερών (η ποσότητα των οποίων θα καθορίζεται από την εγκεκριμένη 
μελέτη σύνθεσης του ασφαλτομίγματος). 

Η απόθεση των πλεοναζόντων προϊόντων αποξέσεων θα γίνει σε ειδικά αδειοδοτημένους χώρους 
για τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) όπως καθορίζεται στην ΚΥΑ 
36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύεται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 
4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σύμφωνα με 
την ΕΣΥ και την ΑΕΠΟ του έργου. 

Απαγορεύονται αποθέσεις, έστω και προσωρινώς, σε χώρους προστασίας φυσικού 
περιβάλλοντος ή προστασίας πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Τα αδρανή προϊόντα κατασκευής, ασφαλτικών κ.λπ. μπορούν να εξασφαλιστούν είτε από 
λατομεία που λειτουργούν νόμιμα στην περιοχή, είτε από λατομεία που είναι δυνατόν να 
δημιουργηθούν κατόπιν όλων των νομίμων εγκρίσεων και αδειών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην Ε.Σ.Υ. .Τα τυχόν επιπλέον αδρανή που θα απαιτηθούν στο έργο θα ληφθούν σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στην ΑΕΠΟ. 
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Θα γίνουν όλες οι απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασης τοπίου, εργοταξίων κ.λπ. σύμφωνα με 
την Ε.Σ.Υ., την ΑΕΠΟ και τη σχετική νομοθεσία που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. 

Για την αποφυγή των ανακλαστικών ρωγμών όπου εντοπίζονται κατά το φρεζάρισμα ρωγμές, θα 
γίνεται χρήση όπου απαιτηθεί, διαξονικού ασφαλτοπλέγματος 50ΚΝ/m, σύμφωνα με τις οδηγίες 
της επίβλεψης. 

3.1.2. Έργα οριζόντιας σήμανσης 

Πριν την εκτέλεση των παραπάνω ασφαλτικών εργασιών ο ανάδοχος θα αποτυπώσει την 
υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά την οριζόντια σήμανση (διαγράμμιση), ώστε μετά το πέρας 
τους να εφαρμόσει την προβλεπόμενη από τις προδιαγραφές και το τιμολόγιο οριζόντια σήμανση 
(διαγράμμιση) με αντανακλαστικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης. Στο αντικείμενο των εργασιών 
συμπεριλαμβάνονται η αναδιαγράμμιση των οριογραμμών, των διακεκομμένων γραμμών 
καθοδήγησης, των οριογραμμών και διακεκομμένων γραμμών των ειδικών λωρίδων επιτάχυνσης 
και επιβράδυνσης, των βελών και των επιφανειών αποκλεισμού, των διαγραμμίσεων των κόμβων 
και των κλάδων τους και οποιαδήποτε άλλη υφιστάμενη διαγράμμιση. 

Κατά το διάστημα μετά την ολοκλήρωση των επιμέρους ασφαλτικών εργασιών και επαναπόδοση 
οδικών τμημάτων στην κυκλοφορία και πριν την εφαρμογή της οριζόντιας σήμανσης, ο ανάδοχος 
θα τοποθετεί σε εμφανή θέση δεξιά της οδού, κατακόρυφη πλήρως αντανακλαστική πινακίδα 
κίτρινου υπόβαθρου με την αναγραφή «Προσοχή Οδός χωρίς διαγράμμιση». Το κόστος 
προμήθειας και τοποθέτησης των συγκεκριμένων προσωρινών πινακίδων είναι ανηγμένο στον 
προϋπολογισμό του έργου. 

3.1.3. Σήμανση εκτελούμενων έργων 

Ο Ανάδοχος θα εκτελεί την προσωρινή σήμανση των εργασιών σύμφωνα με τις προδιαγραφές και 
οδηγίες “Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων σε οδούς” (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7), όπως αυτές 
εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. ΔΜΕΟ/0/613/16-2-2011 (ΦΕΚ Β 905 - 20.05.2011) Υπουργική 
Απόφαση του ΥΠ. Υ. Μ Ε.ΔΙ., τις λοιπές εγκεκριμένες τεχνικές οδηγίες και προδιαγραφές. Επίσης 
θα διαθέτει το σύνολο των μέσων που απαιτούνται για την εφαρμογή της εκάστοτε απαιτούμενης 
εργοταξιακής σήμανσης. 

Μετά την τοποθέτηση της σήμανσης και μέχρι το πέρας εφαρμογής της, ο Ανάδοχος οφείλει να 
προβαίνει σε τακτικούς ελέγχους προκειμένου να διαπιστώσει ότι όλα τα στοιχεία της σήμανσης 
και ασφάλισης είναι στη σωστή θέση και βρίσκονται σε καλή κατάσταση, ενώ μετά την 
ολοκλήρωση των εργασιών θα προβεί στην ασφαλή απομάκρυνσή της. 

Ο ανάδοχος θα εκπονεί τις προβλεπόμενες από τις ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ και τον Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας μελέτες προσωρινών μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας. Οι μελέτες θα ελέγχονται και 
εγκρίνονται από την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» και ακολούθως θα διαβιβάζονται στην αρμόδια 
Υπηρεσία της Τροχαίας για την έκδοση των προβλεπόμενων αστυνομικών αποφάσεων του 
Κ.Ο.Κ. Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση οιωνδήποτε εργασιών σε κυκλοφορούμενο οδικό τμήμα πριν 
την έκδοση των αστυνομικών αποφάσεων και την τοποθέτηση της σήμανσης εκτελούμενων 
έργων. 

4. ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΔΟΧΟ 

Ο Ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλει για έγκριση χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, διότι η αμοιβή τους 
περιλαμβάνεται ανηγμένη στην Προσφορά του, τις μελέτες που αναφέρονται στις παραγράφους 
6.2 και 6.3 του άρθρου Α-6 της Ε.Σ.Υ. 

Πριν την εκτέλεση των εργασιών ο ανάδοχος θα υποβάλει για έγκριση μελέτες σύνθεσης 
ασφαλτομιγμάτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. 
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Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει όλες τις μελέτες που θα εκπονήσει σε ψηφιακή 
μορφή συμβατή με DXF ή DXF files, ενώ τα κείμενα θα πρέπει να είναι συμβατά με ASCII files. 

5. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 Για το τμήμα Κλειδί - Α/Κ Κ1 ισχύει η υπ. αρ. πρωτ. 4402/3-7-2018 ΑΕΠΟ όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ. αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/6056/317/20-1-2020. 

 Για το τμήμα Α/Κ Κ1 - Α/Κ Κ4 της Εξωτερικής Περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης, ισχύει η υπ. 
αρ. πρωτ. 21417/20-12-1995 ΑΕΠΟ, όπως τροποποιήθηκε και ανανεώθηκε με τις 130576/28-
1-2003, 100078/5-1-2006, 170254/20-1-2014, ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/92043/6026/25-9-2020 αποφάσεις 

 Για το έργο "Σύνδεση του 6ου προβλήτα του Λιμένα Θεσσαλονίκης με τον αυτοκινητόδρομο 
ΠΑΘΕ και την Εγνατία Οδό", ισχύει η υπ. αρ. 120094/6-11-1997 ΑΕΠΟ όπως τροποποιήθηκε 
και ανανεώθηκε με τις 107021/16-11-1999, 130150/9-1-2003, 100203/15-12-2008 και 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/46336/746/23-4-2019 Αποφάσεις. 

Οι όροι των παραπάνω ΚΥΑ θα πρέπει να τηρούνται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. 

Οι προαναφερόμενες Αποφάσεις Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων συμπεριλαμβάνονται στο 
Παράρτημα της ΕΣΥ. 

6. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Στις απολογιστικές δαπάνες περιλαμβάνεται το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους (και της 
επέκεινα διαχείρισης τους), των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 
(ΑΕΚΚ),όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και 
εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

Οι παραπάνω εργασίες (καθώς και όποιες τυχόν άλλες προκύψουν) που θα απαιτηθεί να 
εκτελεστούν απολογιστικά ύστερα από σχετική εντολή της Ε.Ο.Α.Ε., θα πληρωθούν από το 
σχετικό κονδύλιο του Προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 και 
του Ν. 4782/2021. 
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