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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Με τη μελέτη αυτή, η οποία συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Τεχνικού Προγράμματος  
του Δήμου Ανωγείων, προτείνεται η πραγματοποίηση  σημειακών παρεμβάσεων ανάπλασης και 
συντήρησης σε κοινόχρηστους χώρους στο ΔΔ Ανωγείων του Δήμου Ανωγείων.   
 
Στόχος της μελέτης είναι η βελτίωση των ήδη υπαρχουσών υποδομών  με την τοποθέτηση 
ακανόνιστων πλακών, όδευσης τυφλών, φωτισμού κ.λπ., οι οποίες θα γίνουν λειτουργικότερες και 
αισθητικά αναβαθμισμένες.  

Οι εν λόγω εργασίες θα λάβουν χώρα σε τέσσερα γραμμικά κατά τόπους σημεία του Δήμου. 

Βασικός στόχος του έργου είναι η τσιμεντόστρωση εύρους 2.50 μ. κατά μήκος του άξονα των 

γραμμικών σημείων και η τοποθέτηση όδευσης τυφλών παραλλήλως αυτού. Στο εναπομείναν 

εύρος θα τοποθετηθούν ακανόνιστες τοπικές λίθοι. Φωτισμός θα υπάρξει σε όλο το μήκος της εν 
λόγω όδευσης τυφλών για την απρόσκοπτη κυκλοφορία  στον ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο όλες 
τις ώρες. Σε μήκος περίπου 20 μ. θα γίνει η  καθαίρεση ενός υφιστάμενου πέτρινου τοίχου και η 
ταυτόχρονη διαπλάτυνση του χώρου αυτού κατά 1 μ. Όπου υπάρχουν πέτρινοι τοίχοι θα 
αρμολογηθούν και θα συντηρηθούν ενώ παράλληλα θα κατασκευαστούν νέοι, οι οποίοι θα είναι σε 

πλήρη αρμονία με τους υφιστάμενους. Επίσης θα τοποθετηθούν νέα κιγκλιδώματα  και  τα ήδη 

υπάρχοντα θα αντικατασταθούν. Τέλος, θα κατασκευαστούν τρεις λίθινες κλίμακες οι οποίες  θα 
εξυπηρετούν τις εσωτερικές ανάγκες των χώρων, αλλά και θα τους συνδέουν με το ευρύτερο 

δίκτυο της περιοχής, καθώς και ένα τεχνικό δύο σχαρών  για τη συλλογή και απομάκρυνση των 
όμβριων υδάτων.  
  

Το έργο είναι προϋπολογισμού 160.000,00 €  (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), έχει ενταχθεί 

στο Τεχνικό Πρόγραμμα  του Δήμου, με Κ.Α. 30-7323.029 και με τίτλο «Ανάπλαση οδών ήπιας 

κυκλοφορίας Δήμου Ανωγείων».  

Το έργο  θα χρηματοδοτηθεί από το Πράσινο Ταμείο και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό με το 

ποσό των 112.000,00€. Το υπόλοιπο ποσό έως αυτό του συμβατικού αντικειμένου θα βαρύνει το 
τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Ανωγείων. 

Το έργο θα εκτελεστεί με εργολαβία ύστερα από  δημοπράτηση και η εκτέλεση και η δημοπράτησή 
του θα διέπεται από τις διατάξεις του  Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Φορέας Υλοποίησης έχει ορισθεί μέσω της Προγραμματικής Σύμβασης ο Οργανισμός Ανάπτυξης 
Κρήτης Α.Ε., ο οποίος θα ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής – Διοικητικό 
Συμβούλιο  Ο.Α.Κ. Α.Ε. και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας – Διεύθυνση Υδραυλικών έργων  Ο.Α.Κ. 
Α.Ε. 
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