
 

 

                                         
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Εργο            ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΙΣΙΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Προυπ  85.000,00 Ευρώ ( με  Φ.Π.Α. 24 %) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Πηγή  ΝΠ202 ΠΚ 

ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    

 Χρήση  2022 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 

Εντός οικισμού Σισίου (ΕΓΣΑ ’87 Χ:637980,Y:3907837) υπάρχει τεχνικό διαστάσεων 1,5μ x 1,5μ και πλάτους 

18μ το οποίο είναι ανεπαρκές. Θα γίνει αποξήλωση του εν λόγω τεχνικού και στη θέση του θα κατασκευαστεί 

νέο με διαστάσεις 2μ x 3μ και πλάτους 18,5μ. Από την κατάντη πλευρά του τεχνικού θα κατασκευαστεί ζεύγος 

πτερυγότοιχων , από την ανάντη θα κατασκευαστεί τοίχος αντιστήριξης ο οποίος θα επενδυθεί με λιθοδομή τα 

υλικά της οποίας θα προέρχονται από την υπάρχουσα λιθοδομή. Θα γίνει εκβάθυνση της κοίτης στο μήκος του 

τεχνικού, εκκαθάριση της κοίτης ανάντη και θα γίνει περιορισμένη χρήση συρματοκιβωτίων για στήριξη 

πρανών. Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δοθεί ώστε η μηκοτομή του νέου οδοστρώματος να είναι η ίδια με την 

υπάρχουσα με ελαφριά βελτίωση της κλίσης του. Μεταξύ οδοστρώματος και τεχνικού θα τοποθετηθούν αγωγοί 

ομβρίων και αποχέτευσης οι οποίοι θα εγκιβωτιστούν σε σκυρόδεμα. Τέλος θα τοποθετηθούν στηθαία 

ασφαλείας και νέος ασφαλτοτάπητας.   

 

Οι ανωτέρω παρεμβάσεις γίνονται για την ομαλή ροή των ομβρίων και τη βελτίωση της ασφάλειας διέλευσης 

των διασταυρούμενων οδών σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων. 

 

Οι εν λόγω παρεμβάσεις, βάσει της  ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069 (ΦΕΚ 841/Β/24-02-2022) «Τροποποίηση και 

κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και 

κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και 

δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 

(Α΄ 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β΄ 2471)», ανήκει στην 1η ομάδα « Έργα χερσαίων και 

εναέριων μεταφορών» και στην κατηγορία με α/α 19 « Εκσυγχρονισμός, επέκταση, βελτίωση ή τροποποίηση 

υφιστάμενων έργων οδοποιίας» αφορά εργασίες επί υφιστάμενων έργων οδοποιίας οι οποίες δεν συνιστούν 

εκσυγχρονισμό, επέκταση, βελτίωση ή τροποποίηση του έργου και συγκεκριμένα αφορά σημειακές επεμβάσεις 

στο σώμα της οδού ή στα πρανή με σκοπό τη βελτίωση της ασφάλειας, ή άλλες εργασίες που δεν μεταβάλλουν 

τα γεωμετρικά ή λειτουργικά χαρακτηριστικά της οδού, δεν περιλαμβάνονται στην κατάταξη έργων και 

δραστηριοτήτων και συνακόλουθα δεν υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση.  

 

 

Από τα παραπάνω και την παρατήρηση στον α/α 19 της εν λόγω Υ.Α., το έργο δεν υπόκειται σε περιβαλλοντική 

αδειοδότηση. 
 

 

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15-9-2022 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 

 

 

 

 

ΚΑΡΥΔΙΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ 

 

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  15-9-2022 

 

Ο αναπλ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜ. 

ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 

 

 

ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  15-9-2022 

Με την με αριθμ.280877/15 -9-2022 

απόφαση 

Η αναπλ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ 

Δ/ΝΣΗΣ Τ.Ε.Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

 

 

 

 

ΓΕΡΟΝΤΗ ΜΑΡΙΑ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 
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