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Η παρούσα  μελέτη  συντάχθηκε  από την  Διεύθυνση  Τεχνικών  Υπηρεσιών του  Δήμου
Χανίων και  αφορά εργασίες συντήρησης -  επισκευής σε τμήμα εντός  οικισμού  της  οδού Νίκου
Καζαντζάκη στην Κοινότητα  Βαμβακόπουλου του Δήμου Χανίων. 

Σκοπιμότητα έργου:
Το  οδικό  δίκτυο  της  πόλεως  είναι  σε  πολλά  σημεία  απηρχαιωμένο  και  παρουσιάζει

πλείστα προβλήματα. Με το έργο αυτό επιδιώκεται η αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και
η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων . 

Στόχος του έργου είναι η βελτίωση του υφιστάμενου οδικού δικτύου , το οποίο σε πολλά
σημεία έχει υποστεί ζημιές είτε λόγω παλαιότητας, είτε  από επεμβάσεις διέλευσης δικτύων
άλλων οργανισμών, είτε  από καταστροφές από κακοκαιρίες προηγούμενων χρόνων. 

Αυτό θα πραγματοποιηθεί με την ανακατασκευή  του ασφαλτοτάπητα της οδού, ώστε να
παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια.

Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικειμένου:
 Η  ανακατασκευή  –  συντήρηση  της  υφιστάμενης  οδού,  με  αποξήλωση  του  παλαιού
ασφαλτικού   τάπητα  και  η  ανακατασκευή  του.  Συνοπτικά  θα  γίνει  απόξεση  του  παλαιού
οδοστρώματος, με χρήση αποξεστικού μηχανήματός (φρέζας), και κατασκευή νέας ασφαλτικής
στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου  πάχους 5εκ , προσαρμογές των υφιστάμενων φρεατίων
στη νέα στάθμη, χωρίς αλλαγή των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού.

Η αποκομιδή των προϊόντων καθαιρέσεων θα γίνεται άμεσα. Τα απαιτούμενα για την
εκτέλεση  του  έργου  υλικά,  θα  τοποθετούνται  σε  θέσεις    έτσι  ώστε  να  μην  δημιουργούν
πρόβλημα   και  θα   σηματοδοτούνται  ώστε  να  μην  υπάρχει  κίνδυνος  ατυχήματος.  Ειδικά  τα
αδρανή υλικά θα είναι τοποθετημένα έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να διασκορπιστούν.
Κατά το μήκος του έργου θα υπάρχουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και όπου απαιτείται
θα  γίνει η λήψη επιπρόσθετων μέτρων για την αποφυγή ατυχήματος. 

Όλες οι  εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις εγκεκριμένες  Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΦΕΚ 2221/Β/2012) όπως αυτές ισχύουν.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει έγκαιρα όλες τις απαραίτητες άδειες για την
παρεμπόδιση  της  κυκλοφορίας  και  την  έγκαιρη  τοποθέτηση  κατάλληλων  ενημερωτικών  και
πληροφοριακών πινακίδων ώστε να μην υπάρχουν εμπόδια που θα δημιουργούν προβλήματα
κατά την εκτέλεση των εργασιών. 

Ο  προϋπολογισμός  του  έργου  ανέρχεται  στο  ποσό  των  300.000,00  €  και  η
χρηματοδότηση του είναι  από Σ.Α.Τ.Α. με πίστωση 150.000  € για το έτος 2017 και 150.000 €
το έτος 2018.
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