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Τ  Ε  Χ  Ν  Ι  Κ  Η       Ε  Κ Θ  Ε  Σ Η

Α) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ :

    1.Ποσό   εργασιών                56.451,61 Ευρώ

    2. Φ.Π.Α 24%                13.548,39 Ευρώ

    3. Σύνολο Δαπάνης                70.000,00 Ευρώ

   

  Β) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε όπως προβλέπεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2016 &

στον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  Χανίων  και  αναφέρεται  σε  εργασίες  αποκατάστασης

φθορών στα πλαίσια συντήρησης των πεζοδρομίων όλου του οδικού δικτύου του Δήμου

Χανίων, όπου αυτές απαιτηθούν, προκειμένου να αποκατασταθεί άμεσα η ασφάλεια στην

διέλευση των πεζών  σε πεζοδρόμια οδών της αρμοδιότητας μας, όπως προβλέπεται  στο

άρθρο 7 του Ν.3481/2006 “Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την

ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις”  (ΦΕΚ 162/τ.

Α'/02.08.2006).Οι  παρεμβάσεις  αποκατάστασης  των  φθορών  που  θα  προκύψουν  θα

εκτελούνται  με  γνώμονα  τη  συντήρηση  αλλά  και  τη  βελτίωση  της  προσβασιμότητας

πεζοδρομίων  (για  άτομα  ΑΜΕΑ)  αλλά  και  οδικής  ασφάλειας  σε  περιοχές  σχολικών

συγκροτημάτων όπου καταστεί ανάγκη  μέχρι την εξάντληση του οικονομικού αντικειμένου

του έργου.

Επειδή η μελέτη αυτή καλείται να αντιμετωπίσει κάθε περίπτωση αποκατάστασης φθορών

πεζοδρομίων όλου του οδικού δικτύου του Δήμου Χανίων, των οποίων δεν είναι γνωστός ο

αριθμός, η ακριβής θέση, το είδος και η ποσότητα των εργασιών, η μελέτη συντάχθηκε

σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8, του άρθρου 17, του Ν.3669/2008, για έργα

που η προμέτρηση των εργασιών είναι δύσκολη έως αδύνατη. Γι' αυτό το λόγο στα τμήματα

των πεζοδρομίων στα οποία θα γίνονται  παρεμβάσεις  στα πλαίσια  αυτή της μελέτης θα

πρέπει να φωτογραφίζονται πριν, κατά την διάρκεια και μετά την αποκατάστασή τους. 

Επίσης,  οι  παρεμβάσεις  αυτές  θα  κατασκευάζονται  σύμφωνα  με  τις  πρόσφατα

θεσμοθετημένες προδιαγραφές :

1. Την υπ. αρ. 52907/28-12-2009 απόφαση ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 2621Β/31.12.2009) “Ειδικές

ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των

οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών” 



2. Προδιαγραφές  Οργανισμού  Σχολικών  Κτιρίων  Έτους  2011,  “Προδιαγραφές

επεμβάσεων για μέτρα οδικής ασφάλειας στις περιοχές των σχολείων”

3. Την  υπ.  αρ.  ΔΜΕΟ/Ο/3050  απόφαση  του  Υπουργού  Υποδομών,  Μεταφορών  &

Δικτύων  (ΦΕΚ  2302Β/16.09.2013)   “Έκδοση  Τεχνικών  οδηγιών  κυκλοφοριακών

παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών

συγκροτημάτων και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής

ασφάλειας.

Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται στην παρούσα μελέτη οι οποίες πρέπει να εκτελεσθούν

άμεσα αφορούν βασικά την επισκευή – βελτίωση κρασπέδων, κρασπεδορείθρων και πλακών

πεζοδρομίων οδών.

Η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 41.500,00 €, ενώ μετά την προσθήκη των

εργολαβικού οφέλους, απροβλέπτων, αναθεώρησης και ΦΠΑ το γενικό σύνολο ανέρχεται

στο  ποσό  των  70.000,00  €  και  θα  καλυφθεί  από  ΣΑΤΑ  του  Δήμου  Χανίων,  από  τον

προϋπολογισμό εξόδων του έτους 2016 εις βάρος του  Κ.Α.Ε. 30-7333.056.
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