
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ              Αρ. πρωτ   13845/16-02-2021 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΓΡΑΜ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 
Ταχ. Δ/νση : Οδός Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσός 
Ταχ. Κώδικας : 71601  
Πληροφορίες : Ζαφειρένια Καραγιαννάκη 
Tηλέφωνο  :2813-409825 
E-mail  : karagiannaki-r@heraklion.gr 

 
 

 

1η ANAKOINΩΣΗ 

για τον διαγωνισµό ανάθεσης της μελέτης με τίτλο: 
«Μελέτη βελτίωσης προσβασιμότητας στην εκτός των τειχών περιοχή» 

 
Ύστερα από ερωτήματα που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία μας και προς ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων, σας 
γνωρίζουμε τα εξής: 
 
 

1) Στο αντικείμενο της υπό ανάθεση μελέτης δεν περιλαμβάνεται η μελέτη εγκατάστασης ηχητικής σήμανσης  

2) Στο αντικείμενο της υπό ανάθεση μελέτης δεν περιλαμβάνεται η μελέτη απορροής ομβρίων. 

3) Στο αντικείμενο της υπό ανάθεση μελέτης δεν περιλαμβάνεται η μελέτη εγκατάστασης μηχανικών μέσων για την κάλυψη 

μεγάλων κλίσεων  

4) Οι αδειοδοτήσεις δεν περιλαμβάνουν εκπόνηση περιβαλλοντικής μελέτης. Εκτιμάται ότι δεν θα χρειαστεί τέτοια μελέτη 

για την αδειοδότηση των οδών, με την υπαγωγή αυτών σε ΠΠΔ. Άλλες αδειοδοτήσεις που ενδεχομένως χρειαστούν είναι 

οι αρχαιολογικές. 

5) Δεν ζητείται η εκπόνηση πλήρους μελέτης κατηγορίας [07] αφού η μελέτη των οδών αφορά στην κατηγορία [10] Μελέτες 

Συγκοινωνιακών Έργων και Κυκλοφοριακές για την αμοιβή της οποίας έχει υπολογιστεί το πλήρες μήκος όλων των 

οδών. Το αντικείμενο της μελέτης κατηγορίας [07] περιορίζεται σε αυτό που αναφέρεται στο Τεύχος Α3, δηλαδή στην 

επιλογή του αστικού εξοπλισμού και άλλων εξυπηρετήσεων που τυχόν προταθούν καθώς και στην επιλογή των υλικών 

επίστρωσης των πεζοδρομίων. Η επιλογή αυτή μπορεί να είναι και ίδια για όλες τις οδούς οπότε είναι ανεξάρτητη από το 

συνολικό μήκος. Τα παραδοτέα θα είναι κατασκευαστικές λεπτομέρειες των υλικών και του αστικού εξοπλισμού  

(κατόψεις, όψεις, τομές) και φυσικά οι θέσεις του αστικού εξοπλισμού θα ενσωματωθούν και στην οριζοντιογραφία της 

οδού.  

6) Τα τεύχη δημοπράτησης της Ειδικής Αρχιτεκτονικής Μελέτης θα περιλαμβάνουν και αναλυτικές προμετρήσεις  

 



 

7) H Φυτοτεχνική Μελέτη θα περιλαμβάνει τα εξής: 

Οριστική Μελέτη  

Τεχνική Έκθεση προτεινόμενων παρεμβάσεων  φυτοτεχνικής διαμόρφωσης για υπάρχον και νέο πράσινο 

Σχέδιο διατηρούμενης βλάστησης 

Σχέδιο πρότασης φυτοτεχνικής διαμόρφωσης  

 

Μελέτη Εφαρμογής 

Τεχνική περιγραφή και προδιαγραφές υλικών και εργασιών φύτευσης 

Σχέδιο φυτοτεχνικής διαμόρφωσης στο υπόβαθρο της Συγκοινωνιακής μελέτης 

Σχέδια λεπτομερειών (όπου απαιτούνται) 

8) Τα τεύχη δημοπράτησης της Φυτοτεχνικής Μελέτης θα περιλαμβάνουν αναλυτικές προμετρήσεις  

 

                                                              
 

Ο ∆/ντής Τεχνικών Έργων & Μελετών  
 
 

Γιώργος Φουρναράκης 
Αρχιτέκτων Μηχανικός-Πολεοδόμος, ΜSc 

ΠΕ με Α΄βαθμό 
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