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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
_______________
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ: Ανωγείων 
Τίτλος: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΠΕΤΡΑΔΟΛΑΚΙΑ-ΣΚΙΝΑΚΑ ΔΗΜΟΥ 
ΑΝΩΓΕΙΩΝ 
Προϋπολογισμός: 655.000,00 ΕΥΡΩ
Χρηματοδότηση: 
Προγραμ.Δημ.Επενδύσεων(Π.Δ.Ε.)

                             

ΤΤΤ   ΕΕΕ   ΧΧΧ   ΝΝΝ   ΙΙΙ   ΚΚΚ   ΗΗΗ            ΕΕΕ   ΚΚΚ   ΘΘΘ   ΕΕΕ   ΣΣΣ   ΗΗΗ

Έγγραφο Δήμου-Φορέα:
Τίτλος: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΤΡΑΔΟΛΑΚΙΑ-
ΣΚΙΝΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 

Κωδ. Προϋπ/σμού:

Περιγραφή:
Με την παρούσα μελέτη ο Δήμος Ανωγείων επιθυμεί να επέμβει στο σύμπλεγμα των 

αγροτικών δρόμων της περιοχής ΠΕΤΡΑΔΟΛΑΚΙΑ-ΣΚΙΝΑΚΑΣ όπως αυτό φαίνεται 

στην συνημμένη ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ,με στόχο την αναβάθμιση ,βελτίωση και 

συντήρηση του υφιστάμενου αγροτικού δικτύου πού εξυπηρετεί τις ανάγκες πρόσβασης 

στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της περιοχής.

Το υπ όψιν αγροτικό δίκτυο παρουσιάζει σήμερα σοβαρά προβλήματα φθορών στο 

ασφαλτικό οδόστρωμα όπου υπάρχει(καταστροφή μεγάλων τμημάτων του 

οδοστρώματος παράλληλα με τις μη επενδεδημένες με μπετό τάφρους απορροής των 

ομβρίων),αλλά και στο κατάστρωμα των δρόμων πού δεν υπάρχει οδόστρωμα (έντονα 

ρυακοφαώματα) ως αποτέλεσμα των δυσμενών καιρικών συνθηκών πού επικρατούν 

στην περιοχή     κατά την διάρκεια του χειμώνα (υψόμετρα από 1500-1800μ-μεγάλης 

έντασης και διάρκειας βροχοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες, ισχυρές χιονοπτώσεις 

κλπ),όπως φαίνεται στις συνημμένες φωτογραφίες.

Επομένως η βατότητα των συγκεκριμένων δρόμων έχει καταστεί 

προβληματική ,ανασφαλής και επικίνδυνη και οπωσδήποτε αντιπαραγωγική για τους 

κτηνοτρόφους αλλά και για τους άλλους πολίτες πού χρησιμοποιούν το δίκτυο .

Στη μελέτη αυτή προβλέπονται να εκτελεστούν οι άκρως αναγκαίες εργασίες με σκοπό 

την αποκατάσταση της ασφαλούς και οικονομικής βατότητας του δικτύου.

Συγκεκριμένα προτείνονται οι παρακάτω παρεμβάσεις: 

1. Τοποθέτηση νέων χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας προκειμένου να 

αποφευχθούν ατυχήματα στους διερχόμενους οδηγούς .

2. Αρση καταπτώσεων , καθαρισμός τάφρων και τεχνικών

3. Σκυροδέτηση των τάφρων 

4. Αποκατασταση φθορών του οδοστρώματος λόγω των έντονων 
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ρυακοφαώματων , ως αποτέλεσμα των δυσμενών καιρικών συνθηκών πού 

επικρατούν στην περιοχή κατά την διάρκεια του χειμώνα .

5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας στα σημεία που λόγω του ορεινού 

ανάγλυφου της περιοχής παρουσιάζεται ολισθιρότητα στο οδόστρωμα

                                             
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

Ανώγεια 24/09/2020
Η Αν. Προϊστάμενη  ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ζαχαρένια Σκουλά

Ανώγεια  24/09/2020
Οι Συντάξαντες

Δασκαλάκη Καλλιόπη
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