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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ:ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε.
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2017
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Αρθρο 27
ΠΡΟΥΠ. : 74.000,00 € με ΦΠΑ 24%
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Α) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ :
1. Άθροισμα εργασιών

59.677,42 Ευρώ

2. Φ.Π.Α 24%

14.322,58 Ευρώ

3. Σύνολο Δαπάνης.

74.000,00 Ευρώ

Β) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:
Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε όπως προβλέπεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2017 του
Δήμου Χανίων και αναφέρεται σε εργασίες αποκατάστασης φθορών στα οδοστρώματα όλου
του οδικού δικτύου του Δήμου Χανίων, όπου αυτές απαιτηθούν, προκειμένου να
αποκατασταθεί άμεσα η οδική ασφάλεια των υποδομών των οδών και των στοιχείων
ασφαλείας της οδού, σε οδούς της αρμοδιότητας μας.
Επειδή η μελέτη αυτή καλείται να αντιμετωπίσει κάθε περίπτωση αποκατάστασης φθορών
στα οδοστρώματα του οδικού δικτύου της Δ.Ε. Ελ.Βενιζέλου - Κεραμειών 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 του αρθ.53 του
Ν.4412/2016 , για έργα που η προμέτρηση των εργασιών είναι δύσκολη έως αδύνατη. Γι'
αυτό το λόγο στα τμήματα των υποδομών οδών 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 συντηρήσεις γίνονται στα πλαίσια των Τεχνικών Οδηγιών που έχουν συνταχθεί
από το αρμόδιο Υπουργείο που αφορά οδηγίες για οδούς αρμοδιότητας των Ο.Τ.Α. Α'
βαθμού καθώς και μέρος της εργασίας “Φθορές οδοστρωμάτων και τεχνικές συντήρησης”
Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται στην παρούσα μελέτη οι οποίες πρέπει να εκτελεσθούν
είναι οι εξής:
1. Η εξυγίανση βάσεως και υποβάσεως των παλαιών και φθαρμένων οδοστρωμάτων με
κατάλληλο υλικό λατομείου (καθαρισμός λάκκων, συμπύκνωση υποστρώματος και
συμπλήρωση με κατάλληλο υλικό σύμφωνα με τις ισχύουσες ΕΤΕΠ).
2. Επισκευή κρασπέδων, κρασπεδορείθρων και πλακών πεζοδρομίων οδών.
3. Επισκευή
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Η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 43.977,47 €, ενώ μετά την
προσθήκη των εργολαβικού οφέλους 18%(7.915,94 €) , απροβλέπτων 15% (7.784,01 €)
και 24% ΦΠΑ (14.332,58 €) το γενικό σύνολο ανέρχεται στο ποσό των 74.000,00 € και θα
καλυφθεί από χρηματοδότηση του Άρθρου 27 του Δήμου Χανίων, από τον προϋπολογισμό
εξόδων με Κ.Α. 30-7333.062 με πίστωση του έτους 2017.
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.
Χανιά Μάρτιος 2017
Ο Μελετητής

Δημήτρης Ποντικάκης
Πολιτικός Μηχανικός τ.ε

Ελέγχθηκε
Ο Προϊστάμενος
Τμήματος Μελετών

Θεωρήθηκε
Ο Διευθυντής Τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Χανίων

Περικλής Βακάλης
Πολιτικός Μηχανικός

Σοφοκλής Τσιραντωνάκης
Πολιτικός Μηχανικός

