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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η 

 
  
 Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται  α) η διάνοιξη δρόμων που προβλέπονται από το 

σχέδιο πόλης, όπου επιτρέπουν οι ιδιοκτήτες των ρυμοτομούμενων ακινήτων, ή όπου 

μπορούμε να εκτελέσουμε έργο με την πράξη εφαρμογής και β) η κατασκευή υποβάσεως 

και βάσεως με θραυστό υλικό λατομείου 3Α όπου χρειάζεται.  

 

Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι:   

Α)  Χωματουργικές εργασίες 

Γενικές εκσκαφές όπου χρειάζονται. 

Ισοπέδωση καταστρώματος με  διαμορφωτήρα. 

Β) Έργα οδοστρωσίας 

Κατασκευή υπόβασης πάχους 10 εκ. με θραυστό υλικό λατομείου (3Α) όπου χρειάζεται. 

Κατασκευή βάσης πάχους 10 εκ. με θραυστό υλικό λατομείου (3Α) όπου χρειάζεται. 

 
 

Το τμήμα του έργου που αφορά την προμήθεια  18.500,00 μ3  θραυστού υλικού 3Α  θα 

γίνει ύστερα από κανονική μειοδοτική δημοπρασία. Η αξία της προμήθειας του θραυστού 

υλικού 3Α μαζί με τη μεταφορά τους είναι 333.000,00  ευρώ, πλέων Φ.Π.Α. Τα λοιπά 

απαραίτητα υλικά για την εκτέλεση του έργου όπως: μέσα προστασίας & σήμανσης  

μηχανικά και κ.λ.π. εργαλεία, οι λοιπές προμήθειες, θα πραγματοποιηθούν με την 

διαδικασία που αυτή προβλέπει κατά περίπτωση από την Υ.Α. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ).        

Η εργασία για την πλήρη κατασκευή του έργου θα εκτελεστεί με αυτεπιστασία από το 



∆ήμο Ηρακλείου. Ο ∆ήμος διαθέτει τόσο τεχνικό εξοπλισμό (μηχανήματα οδοποιίας, 

φορτηγά κ.λ.π.) όσο και μόνιμο εργατοτεχνικό προσωπικό για να αντεπεξέλθει στις 

ανάγκες του έργου του οποίου η συμμετοχή του από ιδίου πόρους του ∆ήμου Ηρακλείου 

ανέρχεται περίπου στο πόσο των 250.000 ευρώ (πάγια έξοδα). Καθώς όμως υπάρχουν σε 

εξέλιξη πολλά έργα και κυρίως πολλές εργασίες επίστρωσης, διανοίξεων, βελτιώσεων 

κ.λ.π. και οι βλάβες των οδοστρωμάτων είναι απρόβλεπτες και ο αριθμός τους αυξάνετε 

από τις καιρικές και λοιπές συνθήκες (επεμβάσεις τρίτων κ.λ.π.), και η υπηρεσία μας 

έχει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση, για την άμεση αποκατάσταση τους (N3463/06 

άρθρο75 παρ. 1γ), προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα με ενδεχομένως τραγικά 

αποτελέσματα για τους πολίτες, ο ∆ήμος για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις τυχών 

αυξημένες απαιτήσεις, πιθανόν να προχωρήσει όταν αυτό απαιτηθεί, στην πρόσληψη πέντε 

εργατοτεχνιτών διαφόρων ειδικοτήτων για την καλύτερη και άμεση εκτέλεση του έργου. 

Το προσωπικό αυτό θα προσληφθεί σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.2130/93 

και του άρθρου 22 του Ν.3274/04 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου και συγκεκριμένα για 135 εργάσιμες ημέρες. Η δαπάνη του προσωπικού των 135 

ημερών εφόσον προσληφθούν κατά τα ανωτέρω, θα ανέλθει στο ποσό των 60.000 ευρώ. 
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