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ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου Γαύδου ύστερα από
θεομηνίες 2020

Υποέργο: Αποκατάσταση τσιμεντόστρωσης σε τμήματα, επισκευή
ρείθρων και τάφρων στην Δημοτική Οδό «ΔΕΗ – ΜΕΤΟΧΙ
ΣΓΟΥΔΙΑΝΑ»

        
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων και  αφορά
εργασίες  αποκατάστασης φθορών  της δημοτικής οδού ΔΕΗ -ΜΕΤΟΧΙ ΣΓΟΥΔΙΑΝΑ. 

Σκοπιμότητα έργου:
Στις  19/09/2020 κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας ΙΑΝΟΣ υπήρξαν ραγδαίες βροχοπτώσεις  σε πολύ

σύντομο χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις, αυτοκίνητα
και στο οδικό δίκτυο του νησιού. Η βροχόπτωση της 20/10/2020  είχε σωρευτικά αρνητικές συνέπειες στο οδικό
δίκτυο του νησιού με τις μεγαλύτερες ζημιές να υπάρχουν στο οδικό δίκτυο ΔΕΗ-Μετόχι Σγουδιανών. Η οδός αυτή
είναι εκτός των άλλων και η μοναδική πρόσβαση στο ΣΜΑ (Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων) του νησιού απ΄
όπου είναι  διέρχονται το απορριμματοφόρο του Δήμου αλλά και βαρέου τύπου οχήματα που μεταφέρουν τα
containers των απορριμμάτων.  

Με  το  έργο  αυτό  θα  αποκατασταθεί  η  βατότητα  της  οδού,  με  σκοπό  την  ασφαλή  κυκλοφορία  των
οχημάτων,

Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικειμένου:
 Αντικατάσταση κατεστραμμένης τσιμεντόστρωσης των ήδη τσιμεντοστρωμένων τμημάτων, με κατά μήκος
κλίση, όπου παρατηρήθηκαν έντονα φαινόμενα διάβρωσης από τα απορρέοντα όμβρια ύδατα. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των  49.995,70 € , με  Φ.Π.Α. 24%  .
Η  χρηματοδότηση  του  έργου  είναι  από  Πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων   στη   ΣΑΕΠ  055   του

Υπουργείου Εσωτερικών  (ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ Τ.Α & Α.Π. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤ.
ΠΡΟΓΡ. & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΔΕ) σε βάρος των πιστώσεων του έργου 2003ΣΕ05500005 , σύμφωνα με την 79012/18-11-
2020  Απόφαση   (ΑΔΑ : 917346ΜΤΛ6-7ΩΚ).

Χανιά  Μάιος  2021

         Η  συντάξασα     Ο Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών    
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