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A.M.: 16/2018

Κ.Α:30.7323.0037 
Προϋπ 250.000,00 Ευρώ ( με  Φ.Π.Α. 24 %)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τη παρούσα μελέτη προβλέπεται η Κατασκευή Κυκλοφοριακού Κόμβου Έβρου – Τρικάλων της ΔΕ
Γέρακα  του  Δήμου  Παλλήνης,  ο  σχεδιασμός  του  οποίου  έγινε  με  γνώμονα  τη  βελτίωση  της  οδικής
ασφάλειας μέσω υλοποίησης κυκλικού κόμβου στη συμβολή των οδών Τρικάλων και Έβρου, διαμόρφωση
της οδού Γέρακα και επιπλέον σχεδιασμό θέσεων στάθμευσης στην οδό Έβρου..
Η Κατασκευή Κυκλοφοριακού Κόμβου Έβρου – Τρικάλων, θα γίνει ως ακολούθως:

1.  Εργασίες  οδοποιϊας  με  εκσκαφές  ,  υπόβαση-  βάση οδοστρωσίας,  με στρώση στράγγισης,  ασφαλτική
συγκολιτική  επάλειψη  και  προεπάλειψη,  με  ασφαλτική  στρώση  κυκλοφορίας,  με  πλήρωση  νησίδων  με
φυτική γη κλπ.. Θα εκτελεστούν επίσης εργασίες διαγράμμισης και θα τοποθετηθούν πινακίδες ΚΟΚ.
2.  Τεχνικά  έργα  με  αποξήλωση  πλακοστρώσεων  πεζοδρομίου,  κατασκευή  πρόχυτων  κρασπέδων,  με
διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ, με κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδρομίου με πλάκες και με κυβόλιθους,
με αναβιβασμό καταβιβασμό φρεατίων, κλπ. 
3. Η/Μ εργασίες με καλώδια σιδηροσωλήνες, φρεάτια, φωτιστικά σώματα κλπ. 
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν φαίνονται αναλυτικά στον προϋπολογισμό και το τιμολόγιο του έργου.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 201.612,90 € χωρίς ΦΠΑ ενώ με (ΦΠΑ 24%) 250.000,00 €
και θα καλυφθεί από  Ίδιους Πόρους.  Η διάρκεια του έργου ανέρχεται σε 100 (ΕΚΑΤΟ) ημερολογιακές
ημέρες. 
H διάθεση της σχετικής πίστωσης θα γίνει σε βάρος του Κ.Α 30-7323.0037 του προϋπολογισμού του έτους
2018  και  2019  του  Δήμου  Παλλήνης  για  το  ποσό  των 250.000,00  €  (CPVs:45233142-6   Εργασίες
Επισκευής Οδών  και 45431000-7 Εργασίες Πλακόστρωσης).

Το παρόν έργο θα εκτελεστεί ύστερα από την ολοκλήρωση των εγκρίσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που έχουν  προταθεί.

Το έργο θα κατασκευασθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 καθώς και τη λοιπή
ισχύουσα νομοθεσία και τις οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

        ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜ. 
 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
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