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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
_______________
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ: Ανωγείων 
Τίτλος: Βελτιώσεις  Κτηνοτροφικής 
Οδοποιίας Δήμου Ανωγείων
Προϋπολογισμός: 500.000,00 ΕΥΡΩ
Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα 
"ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ"

                             

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

Έγγραφο Δήμου-Φορέα:
Τίτλος: Βελτιώσεις  Κτηνοτροφικής Οδοποιίας Δήμου 

Ανωγείων
Κωδ. Προϋπ/σμού:

Περιγραφή:
Η παρούσα μελέτη προϋπολογισμού έργου δαπάνης 500.000 ευρώ (με ΦΠΑ και Απρόβλεπτα) αφορά 
στη βελτίωση - εξασφάλιση βατότητας του δικτύου κτηνοτροφικής  οδοποιίας του Δήμου Ανωγείων. 
Αυτή συντάχθηκε μετά από διαλογή - αξιολόγηση των αιτήσεων από κτηνοτρόφους που κατά 
καιρούς υποβλήθηκαν στο Δήμο, στοχεύοντας στις εντελώς απαραίτητες τοπικές παρεμβάσεις στο 
δίκτυο κτηνοτροφικής οδοποιίας του Δήμου. Με τις παρεμβάσεις αυτές, θα εξασφαλιστεί- βελτιωθεί 
η βατότητα των κτηνοτροφικών δρόμων η οποία για την περιοχή των Ανωγείων είναι  θέμα ζωτικής 
σημασίας για τους κατοίκους δεδομένου ότι αυτοί, σχεδόν στο σύνολό τους, είναι 
αγροτοκτηνοτρόφοι.

Για τη σύνταξη της μελέτης ελήφθησαν υπόψη:

• Το πολύ μεγάλο μήκος του δικτύου κτηνοτροφικών δρόμων του Δήμου μας.

• Το με ΑΠ 125479/857/7-5-2003 έγγραφο  της Δ/νσης Περ/κου Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ, με 
βάση το οποίο δεν επιτρέπεται η κατασκευή χωματουργικών για βελτίωση των γεωμετρικών 
στοιχείων των κτηνοτροφικών  δρόμων  της περιοχής και επιτρέπεται η τμηματική τους 
τσιμεντόστρωση.

• Η μικρή διατομή και οι έντονες κλίσεις του υπάρχοντος δικτύου, στοιχεία τα οποία επιβάλλουν  
μικρή ταχύτητα κυκλοφορίας και δυσχεραίνουν τη χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού κατασκευής 
οδοστρωσίας ή ασφαλτοτάπητα.

• Η σύσταση του εδάφους, η οποία είναι κατά κανόνα βραχώδης.

Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν συνοψίζονται σε κατά τμήματα τσιμεντοστρώσεις  σε 
θέσεις όπου το χειμώνα  η βατότητα είναι δυσχερής ή και αδύνατη και σήμερα γίνεται συντήρηση 
αυτών σε συχνότητα δύο ή και τρεις φορές το χρόνο με διάστρωση σκυροδέματος C16/20, πάχους 
12 εκατοστών σε διατομές μέσου εύρους 4 μέτρων με τοποθέτηση δομικού πλέγματος Τ131 μετά 
από την εξομάλυνση του εδάφους με μηχανήματα εκσκαφέων τεχνικών έργων και διάστρωση 
υπόβασης 0150. 

Οι σχετικές προδιαγραφές των εργασιών περιλαμβάνονται σε: α)    Χωματουργικά: Πρότυπη Τεχνική 
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Προδιαγραφή - Χ1  του  ΥΠΕΧΩΔΕ β) Τεχνικά Έργα: Κανονισμός Σκυροδέματος, Κανονισμός 
τεχνολογίας χαλύβων οπλισμένου σκυροδέματος-ΦΕΚ 381/Β/24.3.2000 γ) Οδοστρωσία: Πρότυπη 
Τεχνική Προδιαγραφή - 0150.

Προς εξασφάλιση της ποιότητας του έργου ο ανάδοχος του έργου θα είναι υποχρεωμένος να τηρεί 
και να παραδίδει στην επιβλέπουσα υπηρεσία-πριν τη σύνταξη των ΠΠΑΕ, φάκελο ο οποίος θα 
περιέχει:  α) Αποδεικτικά καταλληλότητας των υλικών του έργου σύμφωνα με τις ισχύουσες 
προσφορές β) Δελτία εργαστηριακών ελέγχων καταλληλότητας των κατασκευασθέντων εργασιών 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις ισχύουσες εγκυκλίους του ΥΠΕΧΩΔΕ από κρατικά ή ιδιωτικά 
εργαστήρια εξουσιοδοτημένα & πιστοποιημένα.  Επίσης μετά την υπογραφή της σύμβασης και πριν 
την έναρξη λειτουργίας του εργοταξίου, ο ανάδοχος του έργου μεριμνά για την εκπόνηση του 
σχεδίου ασφαλείας και υγείας και για την κατάρτιση φακέλου ασφάλειας και υγείας (άρθρο 3 παρ 3 

του Π.Δ. 305/96).

                                             
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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