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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & 
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου 
ΕΡΓΟ: ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΑΜΕΑ 
ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ
Προϋπολογισμός: 40.000,00 ΕΥΡΩ
Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ -ΤΑΚΤΙΚΑ

                             

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

Έγγραφο Δήμου-Φορέα:
Έργο: ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ 

ΠΟΛΗ
Κωδ. Προϋπ/σμού: Κ.Α 30-7323.635

Περιγραφή:
Η παρούσα μελέτη αφορά την μετατόπιση οδεύσεων τυφλών σε κεντρικούς 

διαμορφωμένους πεζόδρομους του Ηρακλείου. Οι οδεύσεις τυφλών σε ορισμένες 

κεντρικές οδούς του κέντρου της πόλης έχουν τοποθετηθεί έκκεντρα με αποτέλεσμα 

να μην εξυπηρετούν πάντα την κίνηση τους. Όπως συμβαίνει χαρακτηριστικά στην 

οδό Αγίου Τίτου, η όδευση έχει τοποθετηθεί στην αντίθετη πλευρά του δρόμου από 

αυτήν των δημόσιων κτιρίων, με τα οποία και δεν συνδέεται. Επίσης δεν είναι εφικτή 

η ισομερής των κοινόχρηστων χώρων από παρόδια καταστήματα και ως εκ τούτου 

να διατυπώνονται παράπονα από τους καταστηματάρχες. Επιπλέον σε ορισμένες 

περιπτώσεις είναι δύσκολη η ασφαλής λειτουργία των οδεύσεων λόγω μικρής 

απόστασης από κτίρια, ιστούς φωτισμού και καλύμματα φρεατίων.   

Με την νέα χάραξη προτείνεται η όδευση τυφλών να μετατοπιστεί πλησιέστερα προς 
τον άξονα των δρόμων , λαμβάνοντας υπόψη και τα εμπόδια υποδομής κάθε 
δρόμου που προκύπτουν από εγκατεστημένα φρεάτια, ιστούς φωτισμού καθώς και 
την γεωμετρία της οδού, ώστε να είναι πιο αποτελεσματική η εξασφάλιση ελεύθερης 

κίνησης των χρηστών για τους οποίους προορίζεται.  
Με την παρούσα μελέτη μετατοπίζονται τμήματα των οδεύσεων στις οδούς:

· Αγίου Τίτου, από την οδό Ευρώπης έως οδό Μιλάτου μήκους περίπου 154 μ
· Ταγμ. Τζουλάκη, από το μέσο της οδού μέχρι την οδό Χάνδακος, μήκους 

περίπου 28μ
· Καντανολέων, από την οδό Χάνδακος μέχρι τη στροφή της οδού  

Καντανολέων, μήκους περίπου 38μ
· Χάνδακος από την οδό Καντανολέων μέχρι την οδό Αμαρίου, μήκους 

περίπου 180μ

Οι εργασίες που θα γίνουν είναι οι εξής :
· Αποξήλωση με προσοχή της υπάρχουσας οδεύσεως των τυφλών και η 

μετατόπιση της στη νέα θέση με όμοια υλικά με το προϋπάρχον.
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· Τομή πλάτους 0,42μ και Αποξήλωση με προσοχή των κυβόλιθων στην θέση  

όπου θα τοποθετηθεί η νέα όδευση τυφλών 

· Διαλογή των ακέραιων πλακοστρώσεων και τοποθέτηση τους σε στοίβες 

· Επίστρωση την νέας όδευσης τυφλών στην νέα θέση σε υπάρχον 

υπόστρωμα σκυροδέματος  με την χρήση τσιμεντοκονίας.

· Επίστρωση στην παλιά θέση όδευσης τυφλών με κυβόλιθους ιδίου υλικού και 
διαστάσεων με τα προϋπάρχοντα, πάνω σε υπάρχον υπόστρωμα από 

σκυρόδεμα με την χρήση τσιμεντοκονίας.

· Και σε όποια σημεία χρειάζεται να τοποθετηθούν τα κατάλληλα φιλέτα- ταινίες 

όπως ήταν η αρχική μορφή του πεζόδρομου. 

Το έργο έχει εγγράφει στον προϋπολογισμό του Δήμου   στον Κ.Α 30-7323.635 με 
πίστωση  40.000,00 € για το έτος 2017.

Η χρηματοδότηση   προέρχεται από τα ιδία έσοδα του Δήμου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι  38.000,00 € μαζί με το ΦΠΑ.
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Ηράκλειο 17/08/2017
Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & 

ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Ηράκλειο  17/08/2017
Οι Συντάξαντες

Κοκκινάκη Καλλιόπη


