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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Έ Κ Θ Ε Σ Η 
 

   Η παρούσα τεχνική μελέτη αφορά την βελτίωση της λειτουργικότητας και 
προσβασιμότητας 
των οδών , που  ενδεικτικά όπως προτείνεται περιλαμβάνει την βελτίωση των οδικών 
υποδομών για την εξυπηρέτηση ατόμων με κινητικά, αισθητηριακά ή άλλα 
προβλήματα, την χρησιμοποίηση υλικών πλακοστρώσεων για  την βελτίωση της 
θερμικής επίδοσης εξωτερικού χώρου και την προστασία του περιβάλλοντος, την 
επιλογή κατάλληλου οδοφωτισμού νέας τεχνολογίας (led), κ.ά. 

Τα πεζοδρόμια αποτελούν βασικό στοιχείο του αστικού σχεδιασμού. Είναι 
απαραίτητα για την ασφαλή και ανεμπόδιστη κίνηση των πεζών στην πόλη και 
αποτελούν μεταβατικό στοιχείο από τον δημόσιο στον ιδιωτικό χώρο. Η παρουσία των 
πεζοδρομίων στους δρόμους της πόλης ενθαρρύνει την κυκλοφορία των πεζών καθώς 
καθιστά τις οδούς φιλικές προς τους πεζούς και ασφαλείς για κίνηση τους.  
    Τα πεζοδρόμια στο δήμο μας (Μέγαρα, Νέα Πέραμος και Κινέττα) και  βρίσκονται 
γενικά σε κακή κατάσταση. Το πλάτος τους είναι  σχετικά μικρό, ενώ απαντώνται 
μόνιμα εμπόδια (κατασκευές, διαφημιστικές πινακίδες, κ.ά.) ή παράνομα 

σταθμευμένα οχήματα, που αναγκάζουν τον πεζό να κατεβεί στο οδόστρωμα καθώς 
δεν επιτρέπουν την κίνησή του σε αυτά καθ’ όλο το μήκος τους. Σε πολλές 
περιπτώσεις το πλάτος του πεζοδρομίου είναι μηδενικό, με αποτέλεσμα ο πεζός να 
περπατά επί του οδοστρώματος, γεγονός ιδιαίτερα επικίνδυνο για την ασφάλειά του. 
    Η εφαρμογή της μελέτης στόχο έχει να βελτιώσει την εικόνα του περιβάλλοντος και 
την ποιότητα  ζωής της πόλης, αναβαθμίζοντας τις υπάρχουσες χρήσεις και 
δημιουργώντας ένα ασφαλές οδικό περιβάλλον, ενώ συνακόλουθα συμβάλλει στην 
βελτίωση της τοπικής ανάπτυξης διότι δεν παρακωλύει την προσπέλαση και 
ανεμπόδιστη κίνηση των χρηστών του (κατοίκων και επισκεπτών) σε αυτό. 
   Οι βασικές συνιστώσες της ανάπλασης του χώρου είναι η εξασφάλιση ενιαίων 
χαρακτηριστικών σε 
όλο το μήκος της διαδρομής του με την επιλογή ενός συνεχούς (κατά το δυνατόν) 
μοτίβου, η διατήρηση και ενίσχυση της γραμμικότητάς του, η αύξηση του πρασίνου, 
η επιλογή σωστού φωτισμού, η πρόβλεψη διευκολύνσεων όπως κεκλιμένων επιπέδων 
(ραμπών) για πεζούς και ΑΜΕΑ, οδηγού όδευσης τυφλών, διαβάσεων πεζών, κ.λ.π. Η 
μείωση του πλάτους του οδοστρώματος, πολλαπλασιάζει το δημόσιο χώρο και κάνει 
ευκολότερη και αποτελεσματικότερη την κίνηση των πεζών, ενώ παράλληλα αυξάνει 
τους χώρους πρασίνου επεμβαίνοντας έτσι στην βελτίωση του μικροκλίματος. 



 

Ορισμένα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα συνίστανται: 
- στην μείωση της θερμοκρασίας και των ατμοσφαιρικών ρύπων και στην 

βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής με την χρησιμοποίηση  
φωτιστικών νέας τεχνολογίας (led), κ.λ.π. 

- στην βελτίωση της λειτουργικότητας και προσβασιμότητας των κοινοχρήστων 
χώρων για την διευκόλυνση των μετακινήσεων των δημοτών και επισκεπτών 
(ράμπες, διαβάσεις, κ.λ.π). 

- στη βελτίωση της εικόνας του δημόσιου χώρου από πλευράς αισθητικής και 
καθαριότητας. 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Τα πεζοδρόμια στον αστικό ιστό της πόλης είναι ως επί το πλείστον μικρά σε πλάτος, 
παλαιάς κατασκευής, που τα καθιστούν ανεπαρκή για την κίνηση των πεζών και 
ακατάλληλα για την κίνηση ΑμεΑ ή ατόμων με καροτσάκια κλπ. Στο νέο σχέδιο των 
Μεγάρων (ΦΕΚ 617/Δ/1997-07-18) κατασκευάστηκαν πεζοδρόμια το 2007 που είναι 
επαρκή σε πλάτος αλλά δεν πληρούν προδιαγραφές για κίνηση εμποδιζόμενων ατόμων όπως 
ορίζεται στην Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/65826/699/2020 - ΦΕΚ 2998/Β/20-
7-2020. Η παρέμβαση μας με την δημιουργία νέων πεζοδρομίων κρίνεται αναγκαία για να 
συμπληρωθεί «το παζλ» των πεζοδρομίων που δεν ολοκληρώνονται γύρω από οικοδομικά 
τετράγωνα ή κρίνονται αναγκαία να δημιουργηθούν λόγω των χρήσεων που βρίσκονται κοντά 
σε αυτά (πχ. Σχολεία).  

 

Επιλέγονται τα εξής σημεία:  

ΜΕΓΑΡΑ 

1. ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

2. ΔΡΟΜΟΣ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ  Α ΤΜΗΜΑ 
3. ΔΡΟΜΟΣ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ Β ΤΜΗΜΑ (ΒΟΡΕΙΑ ΠΛΕΥΡΑ) 
4. ΟΔΟΣ ΚΟΡΥΤΣΑΣ 
5. ΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 
6. ΟΔΟΣ Ι. Μ. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
7. ΟΔΟΣ ΜΗΤΡ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΤΣΟΡΒΑ 
8. ΟΔΟΣ Ι.Μ.ΠΑΝΑΧΡΑΝΤΟΥ 
9. ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΧΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 
10. ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΧΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ 
11. ΟΔΟΣ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΗΛΙΑ 
12. ΟΔΟΣ ΑΙΣΧΥΛΟΥ 
13. ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΒΥΖΑ 
14. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

 

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 

1. ΟΔΟΣ ΠΡΟΥΣΗΣ 

2. ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ 

3. Μ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ 

 

 



ΜΕΓΑΡΑ 

1. ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Τα οικοδομικά τετράγωνα  γύρω από το 6ο Δημοτικό Σχολείο δεν έχουν κατασκευασμένα 

πεζοδρόμια και κρίνεται αναγκαία η δημιουργία πεζοδρομίων για την ασφαλή κίνηση των 

παιδιών και των κηδεμόνων τους. Η οδός Τριποδίσκου (ή δρόμος Χανίου) περιλαμβάνει 

πεζοδρόμια από τα Ο.Τ  423 και 424 και βορειοδυτικά, οπότε κατασκευάζονται νέα 

πεζοδρόμια στα 429 και 427 επί της οδό Τριποδίσκου.  

 

Φωτογραφίες Υφιστάμενης Κατάστασης: 

                     

       

                         

 

 



Στα Ο.Τ  225, 448, 440 δημιουργούνται πεζοδρόμια πλάτους 2,00μ. 

 

Στα Ο.Τ  427, 429, δημιουργούνται πεζοδρόμια πλάτους 1,65μ. 

 

2. ΔΡΟΜΟΣ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ  Α ΤΜΗΜΑ 

 

Ο δρόμος Αλεποχωρίου από τον Κυκλικό Κόμβο (My Market)  και βορειοδυτικά μέχρι το 

τέλος του σχεδίου δεν έχει πεζοδρόμια σήμερα. Κρίνεται αναγκαία η δημιουργία 

πεζοδρομίων σε αυτόν τον άξονα καθώς είναι κεντρικός και συγκεντρώνει πολλά 

καταστήματα εμπορίου και εστίασης. Πρόκειται για έναν δρόμο πλάτους  13,00μ. από 

Ρυμοτομική σε Ρυμοτομική Γραμμή, στον οποίο προτείνεται η κατασκευή πεζοδρομίων 

πλάτους 2,50μ. Στα πεζοδρόμια αυτά θα τοποθετηθούν πλάκες όδευσης τυφλών, να 

διαμορφωθούν τα κράσπεδα για τη δημιουργία ραμπών και την πρόσβαση ΑμεΑ και 

εμποδιζόμενων ατόμων, θα κατασκευαστούν οι ηλεκτρολογικές υποδομές και θα 

τοποθετηθούν ιστοί ηλεκτροφωτισμού ύψους 4,00μ. Ταυτόχρονα κρίνεται σκόπιμη η 

δημιουργία διαβάσεων με την απαιτούμενη σήμανση. Τέλος προβλέπεται η δημιουργία 

κενών για την τοποθέτηση δέντρων με δαπάνες από ίδιους πόρους του Δήμου.   

 

Φωτογραφίες Υφιστάμενης Κατάστασης: 

                          



                         

                               

Στα Ο.Τ  380, 369, 368, 379, 667, 373, 362, 371, 361, δημιουργούνται πεζοδρόμια 

πλάτους 2,50μ. 

 

 

 

3. ΔΡΟΜΟΣ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ  Β  ΤΜΗΜΑ (ΒΟΡΕΙΑ ΠΛΕΥΡΑ) 

Ο δρόμος Αλεποχωρίου από τον Κυκλικό Κόμβο (My Market)  και ανατολικά μέχρι το τέλος 

του σχεδίου δεν έχει πεζοδρόμια σήμερα. Κρίνεται αναγκαία η δημιουργία πεζοδρομίων σε 

αυτόν τον άξονα καθώς είναι κεντρικός και συγκεντρώνει πολλά καταστήματα εμπορίου και 

εστίασης. Πρόκειται για έναν δρόμο πλάτους  13,00μ. από Ρυμοτομική σε Ρυμοτομική 

Γραμμή, στον οποίο προτείνεται η κατασκευή πεζοδρομίων πλάτους 2,25μ. Στα πεζοδρόμια 

αυτά θα τοποθετηθούν πλάκες όδευσης τυφλών, να διαμορφωθούν τα κράσπεδα για τη 

δημιουργία ραμπών και την πρόσβαση ΑμεΑ και εμποδιζόμενων ατόμων, θα 

κατασκευαστούν οι ηλεκτρολογικές υποδομές και θα τοποθετηθούν ιστοί ηλεκτροφωτισμού 

ύψους 4,00μ. Ταυτόχρονα κρίνεται σκόπιμη η δημιουργία διαβάσεων με την απαιτούμενη 

σήμανση. Τέλος προβλέπεται η δημιουργία κενών για την τοποθέτηση δέντρων με δαπάνες 

από ίδιους πόρους του Δήμου.   



Φωτογραφίες Υφιστάμενης Κατάστασης: 

                         

                         

 

 

4. ΟΔΟΣ ΚΟΡΥΤΣΑΣ 
 

Η οδός Κορυτσάς είναι ένας άξονας που ξεκινά από την 28ης Οκτωβρίου (κεντρικός 
εμπορικός άξονας πόλης) και συνεχίζει δυτικά. Περιλαμβάνει οικοδομικά τετράγωνα στο 
παλιό σχέδιο πόλης και συνεχίζει στο νέο σχέδιο (ΦΕΚ 589/Δ/1992-06-19)  αφού 
συναντήσει την οδό Ελευθερίας. Καταλήγει στην οδό Μεγαρέων Ολυμπιονικών και το 4ο 
Δημοτικό Σχολείο Μεγάρων1 που βρίσκεται στο Ο.Τ 457. Η οδός Ελευθερίας είναι ένας 
άξονας μεγάλου πλάτους, διπλής κατεύθυνσης 10,60μ. από Ρ.Γ. σε Ρ.Γ με πεζοδρόμια 
πλάτους 2,00μ. Κρίνεται αναγκαία η διαμόρφωση πεζοδρομίων στην οδό Κορυτσάς από την 
οδό Ελευθερίας μέχρι την οδό Μεγαρέων Ολυμπιονικών καθώς σήμερα δεν υπάρχουν 
πεζοδρόμια και κρίνονται αναγκαία για την ασφαλή κίνηση των πεζών (μαθητών-κηδεμόνων, 
κλπ). Το πλάτος του δρόμου είναι 9,00μ. από Ρ.Γ σε Ρ.Γ. Προτείνεται η κατασκευή 
πεζοδρομίων πλάτους 1,65μ.  Στα πεζοδρόμια αυτά θα τοποθετηθούν πλάκες όδευσης 
τυφλών, να διαμορφωθούν τα κράσπεδα για τη δημιουργία ραμπών και την πρόσβαση ΑμεΑ 

                                                           
1 Το 4ο Δημοτικό Σχολείο Μεγάρων έχει κριθεί ακατάλληλο σε χρήση και έχει σταματήσει η 

λειτουργία του. Έχει συνταχθεί και έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση μελέτης για την κατασκευή νέου 

σχολείου στην θέση του παλιού. Η διαδικασία αυτή βρίσκεται σε φάση ανάθεσης κατασκευής.  



και εμποδιζόμενων ατόμων. Τέλος κρίνεται σκόπιμη η δημιουργία διάβασης με την 
απαιτούμενη σήμανση. 

Φωτογραφίες Υφιστάμενης Κατάστασης: 

 

                         

 

 

5. ΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 

Η οδός Αριστείδου βρίσκεται στο νέο σχέδιο πόλης και δεν έχει πεζοδρόμια.  Πρόκειται για 

έναν άξονα πλάτους 11,00μ. σε μία γειτονιά με χρήση γης αμιγούς κατοικίας. Προτείνεται η 

δημιουργία πεζοδρομίων πλάτους  1,65μ. που θα περιλαμβάνουν πλάκες όδευσης τυφλών 

και διαμορφωμένα κράσπεδα για τη δημιουργία ραμπών και την πρόσβαση ΑμεΑ και 

εμποδιζόμενων ατόμων. Τέλος κρίνεται σκόπιμη η δημιουργία διάβασης με την απαιτούμενη 

σήμανση λόγω των ΚΧ που έχουν πρόσωπο στην οδό Αριστείδου.  

Φωτογραφίες Υφιστάμενης Κατάστασης: 

  



 

 

6. ΟΔΟΣ Ι. Μ. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

Η οδός Αγ. Βαρβάρας ξεκινά από τον Κυκλικό Κόμβο (My Market)  και κατευθύνεται προς 
βορρά. Ο άξονας αυτός (πλάτους  11,00μ. από Ρ.Γ σε Ρ.Γ) είναι εντός σχεδίου μέχρι τα Ο.Τ 
659 και 365. Σήμερα δεν υπάρχουν πεζοδρόμια στην οδό Αγ. Βαρβάρας. Κρίνεται αναγκαία 
η δημιουργία πεζοδρομίων σε αυτόν τον άξονα καθώς  ενώνεται με τον κεντρικό άξονα της 

οδού Αλεποχωρίου και κινείται σε περιοχή προς οικοδόμηση. Προτείνεται η δημιουργία 
πεζοδρομίων πλάτους 2,00μ. για την ασφαλή κίνηση των πεζών και την συνέχιση των 
πεζοδρομίων στην γειτονιά αυτή.  Στα πεζοδρόμια αυτά θα τοποθετηθούν πλάκες όδευσης 
τυφλών, να διαμορφωθούν τα κράσπεδα για τη δημιουργία ραμπών και την πρόσβαση ΑμεΑ 
και εμποδιζόμενων ατόμων, θα κατασκευαστούν οι ηλεκτρολογικές υποδομές και θα 
τοποθετηθούν ιστοί ηλεκτροφωτισμού ύψους 4,00μ. Ταυτόχρονα κρίνεται σκόπιμη η 
δημιουργία διαβάσεων με την απαιτούμενη σήμανση. Τέλος προβλέπεται η δημιουργία 
κενών για την τοποθέτηση δέντρων με δαπάνες από ίδιους πόρους του Δήμου. 

 

 

 

 

 



Φωτογραφίες Υφιστάμενης Κατάστασης: 

                     

                        

 

 

 

 

7. ΟΔΟΣ ΜΗΤΡ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΤΣΟΡΒΑ 

Η οδός Μητρ. Φιλίππου Τσορβά ξεκινά από την Λεωφ. Αλεποχωρίου και κινείται βορείως 
μέχρι το τέλος σχεδίου. Βρίσκεται σε περιοχή που έχει ως επί το πλείστον διαμορφωμένα 
πεζοδρόμια τα οποία όμως λείπουν από τον άξονα αυτόν. Κρίνεται αναγκαία η δημιουργία 
πεζοδρομίων σε αυτόν τον άξονα καθώς  συνδέει τον κεντρικό άξονα της οδού Αλεποχωρίου 
με το ΚΦ648, όπου πρόκειται να δημιουργηθεί Δημοτικό Κολυμβητήριο. Προτείνεται η 
δημιουργία πεζοδρομίων πλάτους 2,00μ. για την ασφαλή κίνηση των πεζών και την 
συνέχιση των πεζοδρομίων στην γειτονιά αυτή.  Στα πεζοδρόμια αυτά θα τοποθετηθούν 
πλάκες όδευσης τυφλών, να διαμορφωθούν τα κράσπεδα για τη δημιουργία ραμπών και την 
πρόσβαση ΑμεΑ και εμποδιζόμενων ατόμων, θα κατασκευαστούν οι ηλεκτρολογικές 
υποδομές και θα τοποθετηθούν ιστοί ηλεκτροφωτισμού ύψους 4,00μ. Ταυτόχρονα κρίνεται 
σκόπιμη η δημιουργία διαβάσεων με την απαιτούμενη σήμανση. Τέλος προβλέπεται η 
δημιουργία κενών για την τοποθέτηση δέντρων με δαπάνες από ίδιους πόρους του Δήμου. 

 



Φωτογραφίες Υφιστάμενης Κατάστασης: 

                       

 

 

 

8. ΟΔΟΣ Ι.Μ.ΠΑΝΑΧΡΑΝΤΟΥ 

Η οδός Ι. Μονής Παναχράντου ξεκινά από την Λεωφ. Αλεποχωρίου και κινείται βορείως 
μέχρι το τέλος σχεδίου. Βρίσκεται σε περιοχή που έχει ως επί το πλείστον διαμορφωμένα 
πεζοδρόμια τα οποία όμως λείπουν από τον άξονα αυτόν. Κρίνεται αναγκαία η δημιουργία 
πεζοδρομίων σε αυτόν τον άξονα καθώς συνδέει την Λεωφ. Αλεποχωρίου με μία γειτονιά 
αμιγούς κατοικίας.. Προτείνεται η δημιουργία πεζοδρομίων πλάτους 2,00μ. για την ασφαλή 
κίνηση των πεζών και την συνέχιση των πεζοδρομίων στην γειτονιά αυτή.  Στα πεζοδρόμια 
αυτά θα τοποθετηθούν πλάκες όδευσης τυφλών, να διαμορφωθούν τα κράσπεδα για τη 
δημιουργία ραμπών και την πρόσβαση ΑμεΑ και εμποδιζόμενων ατόμων, θα 
κατασκευαστούν οι ηλεκτρολογικές υποδομές και θα τοποθετηθούν ιστοί ηλεκτροφωτισμού 
ύψους 4,00μ. Ταυτόχρονα κρίνεται σκόπιμη η δημιουργία διαβάσεων με την απαιτούμενη 
σήμανση. Τέλος προβλέπεται η δημιουργία κενών για την τοποθέτηση δέντρων με δαπάνες 
από ίδιους πόρους του Δήμου. 

Φωτογραφίες Υφιστάμενης Κατάστασης: 

                          



                                

 

 

 

9. ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΧΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 

Η γειτονιά που βρίσκεται βορειοανατολικά του δρόμου Χανίου και διαμορφώνεται από τις 
οδούς Ν. Παπαηλία, Ξενοκράτους, Αναξαγόρα, Αρχιμήδους και Λυσιμάχου ανήκει στο νέο 
σχέδιο πόλης (ΦΕΚ  617/Δ/1997-07-18). Στην περιοχή αυτή σήμερα δεν υπάρχουν 
καθόλου πεζοδρόμια και κρίνεται αναγκαία η δημιουργία τους καθώς πρόκειται για περιοχή 
που αναπτύσσεται οικιστικά.  Δημιουργούνται νέα πεζοδρόμια στα Ο.Τ. 418, 417, 416, 422 
εκτός από τα μέτωπά τους στον δρόμο Χανίου όπου υπάρχουν διαμορφωμένα πεζοδρόμια. 
Οι δρόμοι αυτοί είναι πλάτους 9,00μ. από Ρ.Γ σε Ρ.Γ, συνεπώς προτείνεται η δημιουργία 
πεζοδρομίων πλάτους 1,65 μ. Στα πεζοδρόμια αυτά θα τοποθετηθούν πλάκες όδευσης 
τυφλών, να διαμορφωθούν τα κράσπεδα για τη δημιουργία ραμπών και την πρόσβαση ΑμεΑ 
και εμποδιζόμενων ατόμων. Τέλος κρίνεται σκόπιμη η δημιουργία διάβασης με την 
απαιτούμενη σήμανση. 

Φωτογραφίες Υφιστάμενης Κατάστασης: 

                          



                              

 

 

 

10. ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΧΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ 

Η γειτονιά που βρίσκεται νοτιοδυτικά του δρόμου Χανίου και διαμορφώνεται από τις οδούς 
Αρχιμήδους, Απολλοδώρου, Αναξαγόρα, Ξενοκράτους και Νικ. Παπαηλία ανήκει στο νέο 
σχέδιο πόλης (ΦΕΚ  617/Δ/1997-07-18). Στην περιοχή αυτή σήμερα δεν υπάρχουν 
καθόλου πεζοδρόμια και κρίνεται αναγκαία η δημιουργία τους καθώς πρόκειται για περιοχή 
που αναπτύσσεται οικιστικά.  Δημιουργούνται νέα πεζοδρόμια στα Ο.Τ. 419, 420, 421, 423 
εκτός από τα μέτωπά τους στον δρόμο Χανίου όπου υπάρχουν διαμορφωμένα πεζοδρόμια. 
Οι δρόμοι αυτοί είναι πλάτους 9,00μ. από Ρ.Γ σε Ρ.Γ, συνεπώς προτείνεται η δημιουργία 
πεζοδρομίων πλάτους 1,65 μ. Στα πεζοδρόμια αυτά θα τοποθετηθούν πλάκες όδευσης 
τυφλών, να διαμορφωθούν τα κράσπεδα για τη δημιουργία ραμπών και την πρόσβαση ΑμεΑ 
και εμποδιζόμενων ατόμων.  

Φωτογραφίες Υφιστάμενης Κατάστασης: 

           



           

 

 

11. ΟΔΟΣ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΗΛΙΑ 

Η οδός Νικ. Παπαηλία ανήκει στο νέο σχέδιο πόλεως (ΦΕΚ  617/Δ/1997-07-18). 
Διαμορφώνονται πεζοδρόμια μέχρι τα μισά της οδού από τον δρόμο Χανίου μέχρι την οδό 
Ιππάρχου (πεζόδρομος πλάτους 4,00μ.) Ο υπόλοιπος δρόμος μέχρι την Ευπαλίνου δεν έχει 
σήμερα πεζοδρόμια. Κρίνεται αναγκαία η δημιουργία τους καθώς πρόκειται για περιοχή 
που αναπτύσσεται οικιστικά.  Δημιουργούνται νέα πεζοδρόμια στα Ο.Τ. 436- Κ.Χ. 691, Ο.Τ. 
439, 403, 435, 404, 434, 432, 412 στα μέτωπα των Ο.Τ. επί της οδού Νικ. Παπαηλία. Ο 
δρόμος αυτός είναι πλάτους 9,00μ. από Ρ.Γ σε Ρ.Γ, συνεπώς προτείνεται η δημιουργία 
πεζοδρομίων πλάτους 1,65 μ. Στα πεζοδρόμια αυτά θα τοποθετηθούν πλάκες όδευσης 
τυφλών, να διαμορφωθούν τα κράσπεδα για τη δημιουργία ραμπών και την πρόσβαση ΑμεΑ 
και εμποδιζόμενων ατόμων. Τέλος κρίνεται σκόπιμη η δημιουργία διάβασης με την 
απαιτούμενη σήμανση. 

Φωτογραφίες Υφιστάμενης Κατάστασης: 

           

 



           

 

 

 

 

12. ΟΔΟΣ ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

Η οδός Αισχύλου ανήκει στο νέο σχέδιο πόλεως (ΦΕΚ  617/Δ/1997-07-18). Στην οδό 
Αισχύλου υπάρχουν σήμερα κράσπεδα και ρείθρα που κατασκευάστηκαν το 2007 και 
προβλέπουν πεζοδρόμια πλάτους <1,50μ. όπως ορίζεται από τη νομοθεσία για την ασφαλή 
κίνηση όλων. Για τον λόγο αυτό προτείνεται η δημιουργία νέων πεζοδρομίων που θα 
συμπληρώνουν τα πεζοδρόμια των οδών Ευπαλίνου και δρόμου Χανίου και σε μία περιοχή 
που αναπτύσσεται οικιστικά.  Δημιουργούνται νέα πεζοδρόμια στα Ο.Τ. 437, 438, 427, 436, 
435, 434 και Κ.Χ.433 στα μέτωπα των Ο.Τ. επί της οδού Αισχύλου. Ο δρόμος αυτός είναι 
πλάτους 11,00μ. από Ρ.Γ σε Ρ.Γ, συνεπώς προτείνεται η δημιουργία πεζοδρομίων πλάτους 
2,05 μ. Μεταξύ των Ο.Τ. 425-427 το πλάτος του δρόμου είναι 9,00μ. οπότε προτείνεται η 

δημιουργία πεζοδρομίων πλάτους 1,65μ. Στα πεζοδρόμια πλάτους 2,05μ. θα 

τοποθετηθούν πλάκες όδευσης τυφλών, θα διαμορφωθούν τα κράσπεδα για τη 
δημιουργία ραμπών και την πρόσβαση ΑμεΑ και εμποδιζόμενων ατόμων, θα 
κατασκευαστούν οι ηλεκτρολογικές υποδομές και θα τοποθετηθούν ιστοί 

ηλεκτροφωτισμού ύψους 4,00μ. Ταυτόχρονα κρίνεται σκόπιμη η δημιουργία 
διάβασης με την απαιτούμενη σήμανση. Τέλος προβλέπεται η δημιουργία κενών για 
την τοποθέτηση δέντρων με δαπάνες από ίδιους πόρους του Δήμου.  

Φωτογραφίες Υφιστάμενης Κατάστασης: 



             

 

 

13. ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΒΥΖΑ 

Το γήπεδο του Βύζα ανήκει στο παλιό σχέδιο πόλης (ΦΕΚ  

271/Α/1946-09-09) και περιλαμβάνει πεζοδρόμια. Τα οικοδομικά τετράγωνα που 

βρίσκονται νοτίως αυτού ανήκουν στο νέο σχέδιο πόλης και δεν έχουν πεζοδρόμια σήμερα. 

Αφενός η αυξημένη επισκεψιμότητα του γηπέδου, λόγω της επιτυχίας της τοπικής ομάδας 

του Βύζα, αφετέρου η θέση του σε σχέση με τον κεντρικό άξονα της 28ης Οκτωβρίου, 

καθιστά αναγκαία την ασφαλή κίνηση πεζών περιμετρικά αυτού. Έτσι προτείνεται η 

δημιουργία πεζοδρομίων στα O.T 479 και 476. Η οδός Γυμναστηρίου παραλαμβάνει την 

κίνηση από την 28ης Οκτωβρίου τόσο των οχημάτων όσο και των πεζών, καθώς μία από τις 

εισόδους του Γηπέδου βρίσκεται επί της οδού Τεπελενίου. Είναι πλάτους 9,00μ. οπότε 

δημιουργούνται πεζοδρόμια πλάτους 1,65 μ.   Στα πεζοδρόμια αυτά θα τοποθετηθούν 

πλάκες όδευσης τυφλών, να διαμορφωθούν τα κράσπεδα για τη δημιουργία ραμπών και την 

πρόσβαση ΑμεΑ και εμποδιζόμενων ατόμων. Τέλος κρίνεται σκόπιμη η δημιουργία 

διάβασης με την απαιτούμενη σήμανση. 

Φωτογραφίες Υφιστάμενης Κατάστασης: 



                

 

 

 

14. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

Προτείνεται η δημιουργία πεζοδρομίων επί της οδού Αγ. Στεφάνου στα Ο.Τ. 430, 

431, 425 που θα ενοποιήσει την κυκλοφορία των πεζών μεταξύ Νικ. Παπαηλία και 

Αισχύλου όπου επίσης δημιουργούνται νέα πεζοδρόμια. Η δημιουργία πεζοδρομίων 

σε αυτό το τμήμα κρίνεται σκόπιμη επιπλέον καθώς στο ΚΦ426 προχωρά έργο για 

τη δημιουργία νέο Βρεφονηπιακού Σταθμού. Το πλάτος της οδού Αγ. Στεφάνου είναι 

11.00μ. οπότε δημιουργούνται πεζοδρόμια πλάτους 2,05μ. Στα πεζοδρόμια αυτά θα 

τοποθετηθούν πλάκες όδευσης τυφλών, να διαμορφωθούν τα κράσπεδα για τη 

δημιουργία ραμπών και την πρόσβαση ΑμεΑ και εμποδιζόμενων ατόμων, θα 

κατασκευαστούν οι ηλεκτρολογικές υποδομές και θα τοποθετηθούν ιστοί 

ηλεκτροφωτισμού ύψους 4,00μ. Ταυτόχρονα κρίνεται σκόπιμη η δημιουργία 

διαβάσεων με την απαιτούμενη σήμανση. Τέλος προβλέπεται η δημιουργία κενών 

για την τοποθέτηση δέντρων με δαπάνες από ίδιους πόρους του Δήμου.   

Φωτογραφίες Υφιστάμενης Κατάστασης: 



 

 

 

 

 

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 

1. ΟΔΟΣ ΠΡΟΥΣΗΣ 

Η οδός Προύσης βρίσκεται στη Νέα Πέραμο στο παλιό σχέδιο ( ΦΕΚ 

160/Α/1932-05-17). Πρόκειται για έναν άξονα μεγάλου πλάτους 10,00μ. που 

ξεκινά από την οδό 28ης Οκτωβρίου (κεντρικός Άξονας στη Ν. Πέραμο, η οποία 

περιλαμβάνει πεζοδρόμια) και καταλήγει στην Γ. Παπανδρέου. Κρίνεται 

αναγκαία η δημιουργία πεζοδρομίων καθώς πρόκειται για περιοχή αμιγούς 

κατοικίας με πολλές κατοικίες στα γύρω Ο.Τ. Προτείνεται η δημιουργία 

πεζοδρομίων πλάτους 2,05μ. στα Ο.Τ. 19, 21, 20, 18, 14, 15, 9, 10. Στα 

πεζοδρόμια αυτά θα τοποθετηθούν πλάκες όδευσης τυφλών, να διαμορφωθούν τα 

κράσπεδα για τη δημιουργία ραμπών και την πρόσβαση ΑμεΑ και 

εμποδιζόμενων ατόμων, θα κατασκευαστούν οι ηλεκτρολογικές υποδομές και θα 

τοποθετηθούν ιστοί ηλεκτροφωτισμού ύψους 4,00μ. Ταυτόχρονα κρίνεται 

σκόπιμη η δημιουργία διαβάσεων με την απαιτούμενη σήμανση. Τέλος 



προβλέπεται η δημιουργία κενών για την τοποθέτηση δέντρων με δαπάνες από 

ίδιους πόρους του Δήμου.  

Φωτογραφίες Υφιστάμενης Κατάστασης: 

         

           

              

2. ΟΔΟΣ ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ 

Η οδός Ιερού Λόχου βρίσκεται στη Νέα Πέραμο στο παλιό σχέδιο (ΦΕΚ 
160/Α/1932-05-17). Πρόκειται για έναν άξονα μέσου πλάτους 8,00μ. που 
ξεκινά από την οδό 28ης Οκτωβρίου (κεντρικός Άξονας στη Ν. Πέραμο, η οποία 

περιλαμβάνει πεζοδρόμια) και καταλήγει στην Γ. Παπανδρέου. Κρίνεται 
αναγκαία η δημιουργία πεζοδρομίων καθώς πρόκειται για περιοχή αμιγούς 

κατοικίας με πολλές κατοικίες στα γύρω Ο.Τ. Προτείνεται η δημιουργία 
πεζοδρομίων πλάτους 1,50μ. στα Ο.Τ. 21, 18, 22, 17, 23. Στα πεζοδρόμια αυτά 
θα τοποθετηθούν πλάκες όδευσης τυφλών, να διαμορφωθούν τα κράσπεδα για τη 

δημιουργία ραμπών και την πρόσβαση ΑμεΑ και εμποδιζόμενων ατόμων. 
Ταυτόχρονα κρίνεται σκόπιμη η δημιουργία διάβασης με την απαιτούμενη 
σήμανση.  

Φωτογραφίες Υφιστάμενης Κατάστασης: 



             

             

            

 

3. ΟΔΟΣ Μ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ 

Η οδός Μ. Θεοδωρίδη βρίσκεται στο Ακρογυάλι της Νέας Περάμου (ΦΕΚ 

157/Δ/1989-03-14). Πρόκειται για έναν άξονα μέσου πλάτους 11,30μ. που 

ξεκινά από το στρατόπεδο της Νέας Περάμου και συνεχίζει ανατολικά. Κρίνεται 

αναγκαία η δημιουργία πεζοδρομίων καθώς η περιοχή αυτή περιλαμβάνει 

σχολικά συγκροτήματα (Γυμνάσιο, Λύκειο και Παιδικό Σταθμό). Παράλληλα έχει 

εγκριθεί η χρηματοδότηση μελέτης που περιλαμβάνει την ανάπλαση του 

παραλιακού δρόμου (ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΚΡΟΓΥΑΛΙ), με την διαμόρφωση 

πεζοδρομίων και αστικού εξοπλισμού, συνεπώς η δημιουργία πεζοδρομίων σε 

αυτό το τμήμα θα συμπληρώσει την ανάπλαση αυτή. Προτείνεται η δημιουργία 

πεζοδρομίων πλάτους 2,05μ. στα Ο.Τ. 107, 106, 109, 105, 110, 114, 111, 113, 



112, 133, 132, 130. Στα πεζοδρόμια αυτά θα τοποθετηθούν πλάκες όδευσης 

τυφλών, να διαμορφωθούν τα κράσπεδα για τη δημιουργία ραμπών και την 

πρόσβαση ΑμεΑ και εμποδιζόμενων ατόμων, θα κατασκευαστούν οι 

ηλεκτρολογικές υποδομές και θα τοποθετηθούν ιστοί ηλεκτροφωτισμού ύψους 

4,00μ. Ταυτόχρονα κρίνεται σκόπιμη η δημιουργία διαβάσεων με την 

απαιτούμενη σήμανση. Τέλος προβλέπεται η δημιουργία κενών για την 

τοποθέτηση δέντρων με δαπάνες από ίδιους πόρους του Δήμου. 

Φωτογραφίες Υφιστάμενης Κατάστασης: 

             

             

 

 

Σημειώνεται ότι, η χάραξη των έργων θα γίνει σύμφωνα με τα σχέδια της 
μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης, με φροντίδα και δαπάνες του 

αναδόχου. Περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες χαράξεις για την οριζόντια 
και κατακόρυφη τοποθέτηση των όλων των τμημάτων του έργου που θα 

κατασκευασθούν. Κάθε εσφαλμένη χάραξη και εφαρμογή, θα 
αποκαθίσταται αμέσως μετά την διαπίστωσή της με δαπάνη αποκλειστικά 
και μόνο του αναδόχου, ο οποίος υποχρεούται να διαθέτει κάθε σχετικό 

όργανο ή μέσο και το κατάλληλο προσωπικό για όλες τις τοπογραφικές 
εργασίες που είναι απαραίτητες για την χάραξη. 

Το έργο προβλέπεται να παραδίδεται σταδιακά, με πλήρως 

αποπερατωμένες τις εργασίες και με αποκατεστημένη τη βατότητα των 
επιφανειών σύμφωνα με την σχετική μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας. Θα 

ληφθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται 



πριν από την έναρξη των εργασιών και εφ’ όσον οι εργασίες εκτελούνται 

υπό κυκλοφορία, σε εφαρμογή εργοταξιακής σήμανσης, σύμφωνα με τις 
σχετικές απαιτήσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τις 

κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Για 
την ασφαλή διέλευση των οχημάτων από την περιοχή των έργων και την 
ελαχιστοποίηση των οχλήσεων προς την κυκλοφορία πρέπει να παρέχεται 

στους οδηγούς των οχημάτων έγκαιρη και επαρκής πληροφόρηση για τη 
μεταβολή των κανονικών συνθηκών κυκλοφορίας. Θα υπάρχει σήμανση 

προσωρινής απαγόρευσης εισόδου οχημάτων στις οδούς κατά την διάρκεια 
των εργασιών και λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για αποτροπή 
ατυχημάτων. Γενικά οι κατασκευές κάθε εργάσιμης ημέρας θα 

ολοκληρώνονται και σε αντίθετη περίπτωση, θα εξασφαλίζεται η πρόσβαση 
των πεζών και κατοίκων. Ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί τις 
προβλεπόμενες βάσει ισχύουσας νομοθεσίας διαδικασίες χορήγησης 

άδειων εφαρμογής των απαιτούμενων προσωρινών ρυθμίσεων κυκλοφορίας 
από τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Τροχαία, Δήμο, κ.λ.π.). 

Όλες οι εργασίες περιλαμβάνουν πρότερο δειγματισμό επιθυμητού 

αποτελέσματος και έπεται η κατασκευή με σύμφωνη γνώμη της 
επίβλεψης. Επίσης θα εκτελεσθούν σύμφωνα με την ισχύουσα 
Νομοθεσία και προδιαγραφές, τα συμβατικά τεύχη και τις επιτόπου 

οδηγίες του επιβλέποντα μηχανικού. 

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για τις εργασίες του έργου θα 

συνοδεύονται από επίσημα έγγραφα πιστοποίησης (πιστοποιητικά 
ποιοτικής συμμόρφωσης, πιστοποιητικά συστήματος διαχείρισης 

ποιότητας, πιστοποιητικά συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, 
κ.λ.π.) από τα οποία θα αποδεικνύονται οι ιδιότητές τους και θα 
προκύπτει η καταλληλότητά τους για τη συγκεκριμένη χρήση, καθώς και 

τα ανάλογα έγγραφα εμπορίας και διακίνησης όπου θα αναγράφεται η 
ποιότητά τους, οπότε θα επιτρέπεται η εισαγωγή τους στο εργοτάξιο, 

προκειμένου να ενσωματωθούν στο έργο. Απαγορεύεται η 
χρησιμοποίηση υλικών για την κατασκευή του έργου απροσδιόριστης 
ποιότητας ή άγνωστης προέλευσης ή η ενσωμάτωση στο έργο υλικών που 

δεν φέρουν την σήμανση CE και δεν έχουν προηγουμένως τύχει της 
έγκρισης της Υπηρεσίας. 

Ενδεικτικά, στα πλαίσια της κατασκευής του εν λόγω έργου: 

 Θα ληφθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και σήμανσης που 
προβλέπονται βάσει Νομοθεσίας για το έργο. 
 

 Θα γίνουν οι απαραίτητες εργασίες καθαιρέσεων/αποξηλώσεων (λ.χ. 
σκυροδέματος, πλακοστρώσεων πεζοδρομίων, ασφαλτικών κ.λ.π.), σύμφωνα με 
τις ισχύουσες προδιαγραφές, την μελέτη και τις εντολές της Επιβλέπουσας 
υπηρεσίας, εφ’ όσον επιμετρηθεί ο πραγματικός τους όγκος προ της 
καθαιρέσεως, όπου προβλέπεται αυτό βάσει τιμολογίου μελέτης. 

 Η εκσκαφή των χωματισμών θα γίνει εφ΄ όσον έχει προηγηθεί η επιμέτρηση 
και λήψη διατομών (προ και μετά) της αποξήλωσης καθώς και της 
επιμελημένης καθαίρεσης παντός τύπου πλακοστρώσεων με την υπόβασή τους, 
κρασπεδορείθρων, στοιχείων σκυροδέματος που βρίσκονται εντός του όγκου 
της καθαίρεσης των πεζοδρομίων. Πρώτα θα εκτελεστούν οι γενικές εκσκαφές 
και ύστερα οι εκσκαφές για όλες τις άλλες εργασίες π.χ. τάφρων, ορυγμάτων 
κ.λ.π., με προσοχή για να μην προξενήσουν ζημιές στις εγκαταστάσεις 
ύδρευσης και αποχέτευσης, για την κατασκευή κρασπεδορείθρων, 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, κ.ά. 



Τα απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) έργων 
τεχνικών υποδομών ή κτιριακών έργων, θα διοχετεύονται απαραίτητα με 
ευθύνη του αναδόχου σε πιστοποιημένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης 
ΑΕΚΚ σύμφωνα με, την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ Β’ 1312/24-8-2010) 
«Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων 
από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)», την εγκύκλιο 4834/25-
1-13 του ΥΠΕΚΑ, τον Ν. 2939/2001 όπως τροποποιήθηκε από τους νόμους 
Ν.3854/2010 & Ν.4496/2017 και ισχύει, τον Ν.4042/2012 και γενικότερα 
την ισχύουσα σχετική νομοθεσία. 

Επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση   ο Ανάδοχος   είναι   

υποχρεωμένος   να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που 
περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη-σχέδια της μελέτης του εν λόγω 
έργου καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες 

του ΚτΕ. 

 

Σε περίπτωση ασυμφωνίας στο περιεχόμενο ενός εκ των συμβατικών 

τευχών και των ισχυόντων κανονισμών και προδιαγραφών, θα 
εφαρμόζονται οι ισχύοντες κανονισμοί και προδιαγραφές καθώς και 

κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της 
Περίληψης Διακήρυξης της Δημοπρασίας και ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να συμμορφωθεί χωρίς αντιρρήσεις και χωρίς να 
δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε απαίτηση για αποζημίωση από 
αυτήν την αιτία. 

Οι τιμές του παρόντος τιμολογίου συντάχθηκαν σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 
1746/Β/19-5-2017 όπως ισχύει σήμερα. 

Το έργο προϋπολογίστηκε και ανέρχεται στο ποσό των 2.400.000,00 € με ΦΠΑ 

24% (1.935.483,87€ χωρίς ΦΠΑ ).  

Η διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης του έργου θα γίνει σύμφωνα με τις 
παρακάτω ισχύουσες διατάξεις : 

 του N.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006)  

 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) 
και ιδιαίτερα του άρθρου 278.  

 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και 
Υπηρεσιών  

 του Ν. 4155/2013 Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 
άλλες διατάξεις  

 του Ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως 

τροποποιήθηκε με το αρθ.10 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ14/Α/2012,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις”,  

 την με αρ. Π1 2380/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 3400) «Ρύθμιση των 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»  



 Την υπ’ αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης 

Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης - Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 

διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ)  

 του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, 

          όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 

                                                                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Μέγαρα 28 - 11 -2022       Μέγαρα 28  -11-2022     Μέγαρα  28 -11 -2022                

Οι  Συντάξαντες             Η ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ            Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Μ          
                                 ΤΜΗΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ – ΕΡΓΩΝ                     
 

 

Π.Μήλεσης                           Π. Κατρακούλη                       Κ.Κάμπαξης                           

Πολ. Μηχανικός ΤΕ              Πολ. Μηχανικός                    Αρχ. Μηχανικός        
 

 

 

Κ. Μουστάκα 
Αρχ. Μηχανικός     
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