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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

    ∆ΗΜΟΣ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΑΚΑ ∆ΗΜΟΥ 
ΠΑΛΛΗΝΗΣ» 

ΠΡΟΥΠ  

   1.462.228,62  € 
Κ.Α. 30 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

 
 

 
      

ΧΡΗΣΗ 2016 
  Α.Μ. ΕΡΓΟΥ 8 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

 
 

Με την µελέτη αυτή προβλέπεται η συντήρηση επιλεγµένων οδών του οδικού δικτύου της 

∆ηµοτικής ενότητας Γέρακα του ∆ήµου µας. 

Συγκεκριµένα, στο πλαίσιο της µελέτης αυτής πρόκειται να γίνει συντήρηση των κάτωθι οδών:  

 
ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ 
(ΚΑΡ∆ΙΤΣΗΣ- 
ΕΒΡΟΥ) 

ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ 
ΘΕΟΤΟΚΟΥ 

ΟΡΦΕΑ 

ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΙΑΟΥΛΗ ΕΚΑΒΗΣ 

ΧΑΛΚΙ∆ΟΣ  ΚΑΝΑΡΗ ΗΡΑΣ 

ΚΑΡΥΣΤΟΥ 
ΜΟΝΗΣ 
ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ 

ΘΕΤΙ∆ΟΣ 

ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΠΥΘΙΑΣ 

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ∆ΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ ΑΡΙΑ∆ΝΗΣ 

ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΑΜΩΝΑ ∆ΑΙ∆ΑΛΟΥ 

∆ΟΜΟΚΟΥ ΑΓ. Ι. ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΚΑΛΥΨΟΥΣ 

ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΑΘΗΝΑΣ 

ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΝΗΡΗΙ∆ΩΝ 
ΤΑΫΓΕΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΑ 

∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ∆ΑΝΑΗΣ 

ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ ΚΝΩΣΟΥ  ΚΥΚΛΑΜΙΝΩΝ 

ΚΕΡ∆ΥΛΛΙΩΝ ΚΡΙΕΖΗ ΟΥΡΑΝΙΑΣ 

ΜΥΡΤΙΑΣ  ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΜΕΝΕΞΕ∆ΩΝ 

ΡΟ∆ΩΝ 25Ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΡΙΝΟΥ 

ΥΑΚΙΝΘΩΝ 
ΜΑΡΚΟΥ 
ΜΠΟΤΣΑΡΗ 

ΚΕΡΑΣΙΑΣ 

ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 
(ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ-
ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ) 

ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ ΚΡΑΝΙΑΣ 

ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΤΣΑΚΑΛΩΦ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 
ΜΑΒΙΛΗ ΤΜΗΜΑ 
ΠΛΑΤΕΙΑ 

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  ΛΕΩΝΙ∆Α 

Ελληνική
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ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΑ 

 ΠΙΝ∆ΟΥ 

ΕΒΡΟΥ   ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ 

ΓΑΡΓΗΤΤΟΥ  ΑΙΣΧΙΝΟΥ 

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

ΜΟΥΣΩΝ  ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

 ΥΠΟΛΟΙΠΟ Ο∆ΙΚΟ 
∆ΙΚΤΥΟ ∆Ε 
ΓΕΡΑΚΑ 
ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 
ΓΑΡΓΗΤΤΟΥ ΙΙ 

ΓΑΡΥΦΑΛΛΩΝ   ΦΕΙ∆ΙΟΥ 

ΑΝΟΙΞΗΣ  ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 

ΜΙΜΟΖΑΣ  ΗΣΙΟ∆ΟΥ 

ΝΥΜΦΩΝ  ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ 

ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΟΥ  ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗ 

 

 

� Οι εργασίες που απαιτούνται να γίνουν για την συντήρηση των ανωτέρω οδών είναι οι παρακάτω: 

1. Εκσκαφή – φρεζάρισµα παλαιών ασφαλτοστρώσεων  

2. Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 

3. Επίστρωση µε ισοπεδωτική στρώση  

4. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 

5. Αναβιβασµός- καταβιβασµός µεγάλου φρεατίου 

6. Ισοπέδωση αντικατάσταση υπόβασης- βασης οδοστρώµατος 3Α 

7. Κατακόρυφη – Οριζόντια Σήµανση  

8. Αντικατάσταση κρασπέδων 

 

Πέραν των ανωτέρω οδών και ανάλογα των φθορών που θα προκύψουν, θα 

προσδιοριστούν από την επίβλεψη του έργου και άλλοι δρόµοι για συντήρηση, 

ώστε να αποκαθίσταται η ασφαλή διέλευση πεζών και οχηµάτων. 

 

Επισηµαίνεται ιδιαίτερα ότι ο Ανάδοχος, χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή 

δεδοµένου ότι αυτή έχει υπολογιστεί ανηγµένα στις τιµές του τιµολογίου 

της µελέτης, υποχρεούται ανά 10ήµερο να ελέγχει όλο το δίκτυο της εντός 

σχεδίου περιοχής, αρµοδιότητας συντήρησης ∆Ε ΓΕΡΑΚΑ ∆ΗΜΟΥ 

ΠΑΛΛΗΝΗΣ και εφόσον διαπιστωθεί βλάβη του οδοστρώµατος και των 

στοιχείων ασφάλειας της οδού (κράσπεδα, κλπ.) επικίνδυνη για πρόκληση 

ατυχήµατος, να  την αποκαταστήσει αυθηµερόν. Θα πρέπει να διαθέτει 

επιτόπου του έργου ένα συνεργείο για την αντιµετώπιση των άµεσων 

αναγκών (επί 24ώρου βάσεως), καθώς και δύο τακτικά συνεργεία που θα 

απασχολούνται στην εξέλιξη του έργου. 

Εφόσον η αποκατάσταση απαιτεί επέµβαση µεγάλης διάρκειας και δεν 

είναι δυνατή η αυθηµερόν αποκατάσταση, ο ανάδοχος οφείλει να σηµάνει 

τη θέση µε τα κατάλληλα µέσα (προειδοποιητικά σήµατα, περίφραξη, 

αναλάµποντες φανούς, κλπ.)χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή. 

Τις ίδιες υποχρεώσεις χρονικά έχει εφόσον ειδοποιηθεί από την 

Υπηρεσία για οποιαδήποτε βλάβη σε οδό.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται εις την σύνταξη µελετών για τα τµήµατα που 

θα υποδείξει η Υπηρεσία (οριζοντιογραφίες, µηκοτοµές, κατά πλάτος 
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τοµές, σχέδια λεπτοµερειών κ.α.).  Η αµοιβή των µελετών 

συµπεριλαµβάνεται στις υποχρεώσεις του Αναδόχου και δεν πηγάζει το 

δικαίωµα της προσθέτου αµοιβής. 

 Τέλος, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να διατάξει και άλλες εργασίες 

ή να περικόψει κάποιες από αυτές µέσα στα πλαίσια που οι κείµενες 

διατάξεις ορίζουν. 

 

 

Ο προϋπολογισµός των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των   1.462.228,62€ µε ΦΠΑ και Αναθεώρηση. 

Το έργο θα ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραµµα  για το έτος 2016,2017  και θα βαρύνει τον Κ.Α. 30. 

 

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016, του Ν.1418/ 84 “περί 

∆ηµοσίων έργων και συναφών θεµάτων”, των εις εκτέλεση αυτού εκδοθέντων Π.∆.609/85 “περί 

κατασκευής ∆ηµοσίων έργων” και Π.∆.171/87, του Ν.2229/94 που τροποποιεί και συµπληρώνει τον 

Ν.1418/84, και τέλος σύµφωνα µε τις διατάξεις των Ν.3263/04 και Ν.3669/2008 και όλες τις ισχύουσες 

περί έργων διατάξεις και τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας του ∆ήµου µας. 
 
Γέρακας,   Σεπτέµβριος 2016 

 

 

Η Προϊστάµενη τµήµατος 
Κυκλοφοριακών Έργων  

 
 
 
 

∆ήµητρα  Μπίθα 

Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. 

Ο προϊστάµενος ∆/νσης  Τ.Υ. 
∆ήµου Παλλήνης 

 
 
 
 

Νικόλαος Λιόγας 
Πολιτικός  Μηχανικός -Αρχιτέκτων 

 

 
 
 


