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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΕΝΤΑΞΗΣ
ΕΡΓΟΥ 1

" Αναπλάσεις οδών Δημοτικού Διαμερίσματος Αγίας Ευθυμίας
Δήμου Άμφισσας "

ΤΙΤΛΟΣ:

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΜΕΤΡΟ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΔΗΜ.

ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ :
ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ
Διεύθυνση:

Τηλ.:

Fax:

e-mail:

1

Υποβάλλεται στην Τεχνική Επιτροπή Νομού όταν ζητείται χρηματοδότηση τεχνικών έργων.
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αναπλάσεις οδών Δημοτικού Διαμερίσματος Αγίας Ευθυμίας Δήμου Άμφισσας
1.2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Με το παρόν έργο προϋπολογισμού 200.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. των Γ.Ε. και Ε.Ο.
προτείνεται η χρηματοδότησης της υλοποίησης μίας αναπτυξιακής παρέμβασης, που έχει ως στόχο την
διαμόρφωση και ανάπλαση αστικών χώρων της περιοχής, καθώς επίσης και την εύρυθμη διευθέτηση των
κυκλοφοριακών προβλημάτων.
Ειδικότερα προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες:
• Κατασκευή ειδικών ανοιγμάτων με κράσπεδα και πλακόστρωση για την απαγόρευση της ανεξέλεγκτης
στάθμευσης
• Ανακατασκευή των πεζοδρομίων
• Επανασχεδιασμός των επιφανειών και πρόβλεψη για θέσεις προσωρινής στάθμευσης οχημάτων και
διέλευσης ατόμων με ειδικές ανάγκες
• Διευθέτηση διαβάσεων πεζών
• Αναδιάρθρωση των στοιχείων αστικού εξοπλισμού
• Επανεξέταση της ροής κυκλοφορίας πεζών και αυτοκινήτων.
• Η κατασκευή περιζωμάτων για φύτευση στα πεζοδρόμια
• Η πραγματοποίηση παρεμβάσεων ηλεκτροφωτισμού
Όλες οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης εφαρμογής που εκπονείται σήμερα
από την…………………………… και τις επί τόπου οδηγίες του επιβλέποντα.
Το έργο θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84 όπως αυτός τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με τους Ν. 2229/94 & Ν. 2372/96 και τα εις εκτέλεση αυτού Π.Δ/γματα 609/85, 171/87 και 410/96
"Περί κατασκευής Δημοσίων Έργων" και το Ν. 3263/04 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και
άλλες διατάξεις».
1.3 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΘΗΣΕΑ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
(Αναφέρονται συνοπτικά : η σκοπιμότητα του προτεινόμενου έργου, οι ανάγκες τις οποίες σκοπεύει να καλύψει το έργο, τα αναμενόμενα
αποτελέσματα του προτεινόμενου έργου).

Το προτεινόμενο έργο εντάσσεται στο πλαίσιο των πολιτικών για αναβάθμιση επιλεγμένων σημείων οικισμών,
και ισόρροπη αστική ανάπτυξη και χωρική, οικονομική και κοινωνική συνοχή των συνοικιών. Αποτελεί ουσιαστικά
μια συνολική παρέμβαση ανάδειξης και αναβάθμισης του δομημένου περιβάλλοντος.
Οι οδικοί άξονες εμφανίζουν απουσία στοιχειωδών υποδομών αστικού και κοινωνικού εξοπλισμού και θεωρείται
περιοχή με χωρικά προβλήματα και σχετικά υποβαθμισμένη. Η βελτίωσή τους στοχεύει ουσιαστικά στην
λειτουργική αναβάθμιση και ανάδειξη του αστικού χώρου της ευρύτερης περιοχής, στην βελτίωση της εικόνας του
δημοσίου χώρου από πλευράς αισθητικής, στον εξωραϊσμό της περιοχής , καθώς επίσης και στην βελτίωση της
ποιότητας ζωής των κατοίκων .
Συνεπώς, η αναμόρφωσή τους στοχεύει στην διασφάλιση της λειτουργικής ικανότητάς τους, στην παράλληλη
προστασία και αναβάθμιση της ροής των πεζών, καθώς επίσης και στην ασφάλεια της κυκλοφορίας τους.
Επιπλέον στοχεύει στην ισόρροπη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη μεταξύ των τμημάτων του αστικού ιστού της
πόλης, στην βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού, στην ενίσχυση των ενεργειών για
αναβάθμιση και ανάδειξη των υποβαθμισμένων συνοικιών και στην άρση του χωρικού αποκλεισμού και της
αλλοίωσης της φυσιογνωμίας των περιοχών μέσω της αύξησης της ελκυστικότητας της περιοχής μετά την
αναβάθμιση των εν λόγω υποδομών.
Η επίτευξη των στόχων αυτών πρόκειται να διασφαλίσουν την ισορροπία στη σχέση μεταξύ κοινόχρηστου και
δομημένου χώρου κατά μήκος των οδών, και να προσελκύσουν νέες χρήσεις που σήμερα απουσιάζουν.
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Επιπλέον, αναμενόμενα αποτελέσματα είναι η προστασία και αναβάθμιση του ανθρωπογενούς αστικού
περιβάλλοντος της περιοχής, η προστασία και ανάδειξη των στοιχείων της περιοχής, η βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσης και της ποιότητας ζωής των κατοίκων, η εξασφάλιση επαρκούς κοινόχρηστου χώρου για τους χρήστες
των οδών.
Το έργο της ανάπλασης – διαμόρφωσης των οδών αποβαίνει προς όφελος του δομημένου ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος και ωφελούμενοι από το έργο είναι όλοι οι χρήστες του έργου (οι μόνιμοι κάτοικοι καθώς και οι
διερχόμενοι χρήστες των οδών - επισκέπτες). Επίσης με την αναβάθμιση της περιοχής αναμένεται τόνωση της
οικονομικής δραστηριότητας και προσέλκυση νέων οικονομικών δραστηριοτήτων.
Τονίζεται ότι το προτεινόμενο έργο αποτελεί μία ολοκληρωμένη και όχι αποσπασματική παρέμβαση με τα
αποτελέσματά της να διαχέονται στο σύνολο του Δήμου.
1.4 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ (Αναφέρονται συνοπτικά οι τυχόν

επιπτώσεις στην απασχόληση, όπως η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ή η διατήρηση θέσεων εργασίας. Αναφέρονται συνοπτικά οι τυχόν
επιπτώσεις που αναμένεται ότι θα έχει η υλοποίηση και λειτουργία του έργου στο περιβάλλον (περιγραφικά ή ποσοτικοποιημένα).
Αναφέρονται οποιεσδήποτε άλλες επιπτώσεις αναμένεται να προκύψουν ανάλογα με το είδος του έργου.

Για τον υπολογισμό της δημιουργούμενης απασχόλησης που προκύπτει από την υλοποίηση του προτεινόμενου
έργου, αυτή θα διακριθεί σε δύο βασικές κατηγορίες. Στην κατηγορία των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται
κατά την διάρκεια της υλοποίηση του έργου βάσει της εργολαβίας που θα δημιουργηθεί και η οποία υπόκειται
στις διατάξεις της σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (άμεσες επιπτώσεις),
και στις θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν από την χρήση του έργου από την τοπική κοινωνία (έμμεσες
επιπτώσεις).
Σύμφωνα με την από 01/06/2002 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και Α.Π.:
182431/ΕΥΣΑΠΠ 439 βάσει της οποίας προσδιορίζονται οι διατάξεις για την δημιουργούμενη απασχόληση κατά
την υλοποίηση πράξεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ, οι θέσεις εργασίες που θα
δημιουργηθούν κατά την διάρκεια της υλοποίησης του έργου ανέρχονται σε πέντε (5).
Σε ότι αφορά τις θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν μετά την περάτωση του έργου αυτές δεν μπορούν να
εκτιμηθούν δεδομένου ότι τα οφέλη που θα προκύψουν δεν είναι ποσοτικά αλλά ποιοτικά (βελτίωση του
επιπέδου ζωής των κατοίκων της περιοχής).
Τέλος, ως αναμενόμενη επίπτωση από την υλοποίηση του έργου είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και
της ποιότητας ζωής των κατοίκων, η ανάδειξη της ταυτότητας του δομημένου περιβάλλοντος, η προστασία του
δομημένου περιβάλλοντος, η δημιουργία πόλων έλξης αναψυχής εντός του αστικού ιστού, η αναβίωση της
γειτονιάς και η μείωση της οπτικής ρύπανσης.
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Κατ’ εκτίμηση

Συνολικός Προϋπολογισμός του έργου
(σε €)

Πρόγραμμα
ΠΑΝΦΩΚΙΣ
200.000,00



Βάσει προμελέτης
Άλλη Πηγή
Χρηματοδότησης *

Βάσει Μελέτης
ΣΥΝΟΛΟ
200.000,00

* Εάν το έργο είναι χρηματοδοτούμενο και από άλλη πηγή, να αναφέρετε την πηγή χρηματοδότησης : Τακτικά Έσοδα –
Ίδιοι Πόροι

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΘΗΣΕΑ»
Χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης
2009
2010
2011
2012
ΣΥΝΟΛΟ
Ετήσια κατανομή
πιστώσεων (σε €)

Αναπλάσεις οδών
Δημοτικού
Διαμερίσματος Αγίας
Ευθυμίας Δήμου
Άμφισσας

ΣΥΝΟΛΟ
Εάν πρόκειται για έργο που αποτελείται από υποέργα (δηλ. θα εκτελεστεί με περισσότερες από 1 συμβάσεις) τότε κάθε
γραμμή του πίνακα αντιστοιχεί σε 1 υποέργο - σύμβαση.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

3.1 ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΕΣ
ΔΕΝ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Μελέτη Σκοπιμότητας

Χ

Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση &
Αξιολόγηση

Χ

ΜΠΕ

Χ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΔΕΝ
ΥΠΑΡΧΕΙ

ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ

ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ

Προμελέτες
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
(ΑΡ. ΑΠΟΦ.)

χ
Χ

Μελέτες εφαρμογής

Χ

Τεύχη Δημοπράτησης

Χ

Βεβαίωση Δασικής Υπηρεσίας

Χ

Βεβαίωση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας

Χ

Οικοδομική Άδεια

Χ

Άλλες …………………………..

3.2 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ
3.2.1 Έχει ο Δήμος στην Ιδιοκτησία του την
απαιτούμενη γη για την υλοποίηση του έργου ;
3.2.2 Εάν ΟΧΙ σημειώστε με Χ τον τρόπο
απόκτησης

ΝΑΙ
Αγορά
οικοπέδου

ΟΧΙ
Απαλλοτριώσεις

Άλλος τρόπος, να αναφέρετε ποιος :
3.2.3 Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία :

Αναδασμός


‘Άλλος
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ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ

4.1 Συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλα έργα που υφίστανται (Συμπληρώνεται όταν το προτεινόμενο έργο είναι σε
συνέργεια ή συμπληρωματικότητα με άλλο υφιστάμενο έργο (συνέργεια & συμπληρωματικότητα μεταξύ έργων υπάρχει όταν η λειτουργία ή
τα αποτελέσματα του καθενός είτε βελτιώνουν τη λειτουργία και πολλαπλασιάζουν τα αποτελέσματα του άλλου, είτε αποτελούν αναγκαίες
προϋποθέσεις της λειτουργίας του άλλου).

Το προτεινόμενο έργο βρίσκεται σε απόλυτη συμπληρωματικότητα με τα ακόλουθα έργα που υφίστανται:
•

4.2 Συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλα έργα που προτείνονται (Συμπληρώνεται όταν το προτεινόμενο έργο είναι
σε συνέργεια ή συμπληρωματικότητα με άλλο έργο που προτείνεται στο ίδιο ή σε άλλο πρόγραμμα):

Το προτεινόμενο έργο βρίσκεται σε απόλυτη συμπληρωματικότητα με τα ακόλουθα έργα που προτείνονται:
•

4.3 Το έργο ολοκληρώνει έργο του προγράμματος ΕΠΤΑ ;
Εάν ΝΑΙ, δώστε τον τίτλο του έργου:

ΝΑΙ

ΟΧΙ
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ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Σε περίπτωση που πρόκειται για διαδημοτικό έργο, να αναφέρετε :
•

•
Α/Α

τη μορφή της διαδημοτικής συνεργασίας [Αναφέρεται η μορφή της συνεργασίας (δηλαδή, σύμβαση διαδημοτικής

συνεργασίας, συμπολιτεία, κ.λπ)]:

τους Δήμους που συνεργάζονται :
ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Χωροθέτηση

Ωφελούμενοι Δήμοι





















Στη δεύτερη στήλη θα αναγραφούν οι Δήμοι που σχετίζονται με το έργο. Στην τρίτη στήλη θα σημειωθούν με Χ οι Δήμοι στους οποίους
βρίσκεται το έργο, και στην τέταρτη, αυτοί των οποίων οι κάτοικοι θα ωφεληθούν από την υλοποίηση του έργου.
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ΟΝΟΜ/ΜΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ/
ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗ

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

