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φορέας : ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ     
 
έργο : ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ  
                                        ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΑΜΕΑ ΕΝΤΟΣ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 2021 
 
χρηματοδότηση : 74.000,00 €     Ι.Π. ΚΑΕ 02.30.7334.015 
 
χρήση :                   2021 
 
μελετητές   :                Ευανθία Τάτσιου, εργοδηγός δ. έργων Τ.Υ. Δήμου Χανίων 
     
αριθμός μελέτης :      30 /2021 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Το συγκεκριμένο έργο αφορά εργασίες για τις  επισκευές αποκαταστάσεις πεζοδρομίων της 

Δημοτικής Ενότητας Χανίων. 

Σκοπός  της μελέτης είναι  

α. να εξασφαλιστεί η συνεχής ,ανεμπόδιστη και ασφαλής κίνηση των πεζών    

β. η αναβάθμιση  της εικόνας και της καθημερινότητας των κατοίκων και των επισκεπτών. 

 

Όλα τα πεζοδρόμια θα  ανακατασκευαστούν  με καθαίρεση των υφιστάμενων πλακών ή άλλου 

είδους επιστρώσεις , την αποξήλωση των κρασπεδορείθρων . 

Θα κατασκευαστούν  νέα πρόχυτα  κράσπεδα πλάτους έως 15 εκ. 

Θα  πεζοδρόμια θα επιστρωθούν  με κυβόπλακες τσιμέντου διαστάσεων 20*40 εκ. πάχους από 

3-6 εκ. όπως περιγράφονται στο αναλυτικό τιμολόγιο της μελέτης.  

 

Στα πεζοδρόμια όπου το πλάτος τους καλύπτει τις προδιαγραφές, θα κατασκευαστεί όδευση 

ΑΜΕΑ, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στην υπ΄αρ.52907 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 

2621/Β΄/2009). 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 Μπροστά από υπόγειους χώρους στάθμευσης το κράσπεδο αλλά και το πεζοδρόμιο σε 

βάθος 40 εκ. υποβιβάζεται για την διευκόλυνση της εισόδου εξόδου των οχημάτων. 

 Πλάκες οδηγών όδευσης τυφλών τύπου Α (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) χρώματος κίτρινου διαστάσεων 

40*40 χρησιμοποιούνται για την κατασκευή της όδευσης. 

 Πλάκες οδηγών όδευσης τυφλών τύπου Β ( ΚΙΝΔΥΝΟΣ) χρώματος κίτρινου διαστάσεων 

40*40 τοποθετούνται στην απόληξη όλων των ραμπών προς το οδόστρωμα. 

 Πλάκες οδηγών όδευσης τυφλών τύπου Γ (ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) χρώματος κίτρινου 

διαστάσεων 40*40 τοποθετούνται στα σημεία αλλαγής κατεύθυνσης των πλακών τύπου Α. 

 Κατά την εκτέλεση των εργασιών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη  προσοχή στα δίκτυα κοινής 

ωφέλειας (οπτικές ίνες, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευση κλπ.) 

 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος  να λάβει έγκαιρα όλες τις απαραίτητες άδειες για την 

παρεμπόδιση της κυκλοφορίας. την έγκαιρη τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων.  

Κατά την πορεία εκτέλεσης  των παραπάνω εργασιών θα υπάρχουν όλα τα απαραίτητα μέτρα 

ασφάλειας και όπου απαιτείται, θα λαμβάνονται επιπρόσθετα μέτρα για την αποφυγή 

ατυχήματος. 

 

Για τα υλικά καθαιρέσεων κατεδαφίσεων και εκσκαφών εφαρμόζονται οι    διατάξεις της ΚΥΑ 

36259/1757/Ε103/23-8-2010 (ΦΕΚ Β’1312/24.08.2010 -"Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 

εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)". 

 

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις εγκεκριμένες Ελληνικές Τεχνικές 

Προδιαγραφές  (ΦΕΚ 2221 Β΄/2012) 

 



Το έργο δεν κατατάσσεται στην κατηγοριοποίηση της παραγράφου του άρθρου 1 του 

Ν.4014/21.09.2011 και σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 3  της Υ.Α.37674/2016 (ΦΕΚ 

2471Β/10-08-2016) απαλλάσσεται από τη διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης.   

 

Η δαπάνη των προτεινόμενων εργασιών ανέρχεται στο ποσό για εργασίες 60.000,00 ευρώ και 

με ΦΠΑ 24% 74.000,00 ευρώ. 

 

Η χρηματοδότηση του έργου είναι για το έτος 2021 74.000,00 ευρώ εγγεγραμμένη στον 

προϋπολογισμό με ΚΑΕ 02.30.7334.015. 

 

 

Χανιά Ιούλιος 2021 

 

   Συντάχθηκε                                  Ο  Προϊστάμενος 

 Η μελετητήρια                                                                                                         Τμήματος Μελετών  

 

 

Ευανθία Τάτσιου      Περικλής Βακάλης 

Εργοδηγός Δ.Εργων                    Πολιτικός Μηχανικός 

                                                                                                                                   

Θ ε ω ρ ή θ η κ ε  

Ο  Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς  Τ . Υ . Δ . Χ  

 

 

Σ ο φ ο κ λ ή ς  Τ σ ι ρ α ν τ ω ν ά κ η ς  

Π ο λ ι τ ι κ ό ς  Μ η χ α ν ι κ ό ς   
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