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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

    ∆ΗΜΟΣ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

ΕΡΓΟ: Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ Ο∆ΩΝ 

ΕΤΟΥΣ 2016 ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ  

ΠΡΟΥΠ 1.499.033,95 € 

Κ.Α. 30. 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΗ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 
 

Με την µελέτη αυτή προβλέπεται η χάραξη, διάνοιξη, διαµόρφωση, και ασφαλτόστρωση 

επιλεγµένων οδών στις πολεοδοµικές ενότητες της ∆ηµοτικής ενότητας Παλλήνης του ∆ήµου µας 

«ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟ» και «ΜΠΑΛΑΝΑ», καθώς και οι εκσκαφές που θα απαιτηθούν για την κατασκευή ή 

µεταφορά τµηµάτων του δικτύου ύδρευσης.  

Το πλέγµα των οδών που επελέγη, είναι τέτοιο ώστε να εξασφαλίζετε για την βελτίωση του επιπέδου 

εξυπηρέτησης των πολιτών που χρησιµοποιούν την οδό ή κατοικούν στη γειτονική περιοχή. 

 Συγκεκριµένα, στο πλαίσιο της µελέτης αυτής πρόκειται να κατασκευαστούν οι οδοί:  

 
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟ: ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΠΑΛΑΝΑΣ: 
Ο∆ΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑ ΚΑΛΒΟΥ 
Ο∆ΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΛΕΜΗ 
Ο∆ΟΣ ΖΩΗΣ ΚΑΡΕΛΗ 
Ο∆ΟΣ ΡΩΜΟΥ ΦΙΛΥΡΑ 
Ο∆ΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ ΠΟΛΥΛΑ 
Ο∆ΟΣ ΜΥΡΤΙΩΤΙΣΣΑΣ 
Ο∆ΟΣ ΜΑΝΩΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ 
Ο∆ΟΣ ΝΙΚΟΥ ΓΚΑΤΣΟΥ 
Ο∆ΟΣ ΜΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
Ο∆ΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΡΒΕΡΗ 
Ο∆ΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΓΡΥΠΑΡΗ 
Ο∆ΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΛΑΠΙΘΙΩΤΗ 
Ο∆ΟΣ ΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 
Ο∆ΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥ 
Ο∆ΟΣ ΤΑΣΟΥ ΛΕΙΒΑ∆ΙΤΗ 
 

Ο∆ΟΣ ΜΙΛΗΣΗ   
Ο∆ΟΣ ΑΓ ΣΟΦΙΑΣ 
Ο∆ΟΣ ∆ΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗ 
Ο∆ΟΣ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 
Ο∆ΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ 
Ο∆ΟΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 
Ο∆ΟΣ ΠΥΡΡΟΥ 
Ο∆ΟΣ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΟΥ 
Ο∆ΟΣ ΜΑΛΑΚΑΣΗ 

 

Το έργο αυτό γίνεται στο πλαίσιο υλοποίησης του οδικού µας δικτύου, όπως αυτό προβλέπεται να 

γίνει στις κυρωµένες, µε τις υπ’ αριθµ. 20409/Τ1941/92, 25842/Τ-2927/1994, 33573/Τ-3759/1994 και 

12227/3182/19-9-97 και 24478/Τα-1451/89 αποφάσεις του Νοµάρχη Ανατολικής Αττικής, πράξεις 

εφαρµογής των εν λόγω πολεοδοµικών ενοτήτων (εφαρµογή υψοµετρικών µελετών και διαγραµµάτων 

πράξεων Εφαρµογής).  

 

� Οι εργασίες που απαιτούνται να γίνουν για την κατασκευή των έργων οδοποιίας είναι οι παρακάτω: 

Ελληνική
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1. Εκσκαφές Γ/Η και βραχώδεις  

2. Επιχώσεις 

3. Κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση κρασπεδορείθρων  

4. Ωπλισµένο σκυρόδεµα  για  ρείθρα κλπ. 

5. Κατασκευή στρώσης στράγγισης πάχους 10cm µε θραυστό λατοµείου 

6. Κατασκευή υπόβασης πάχους 10cm µε θραυστό υλικό λατοµείου  

7. Κατασκευή βάσης πάχους 10cm 

8. Ασφαλτική προεπάλειψη 

9. Ασφαλτόστρωση 

10. Καθαίρεση άοπλου και οπλισµένου σκυροδέµατος, φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των προϊόντων 

καθαιρέσεων 

 

� Οι εργασίες που απαιτούνται να γίνουν για την κατασκευή των έργων ύδρευσης είναι: 

11. Εκσκαφή ορύγµατος, πλάτους 0.60 µ., και βάθους 0.50µ. 

12. Εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο λατοµείου πάχους 0.50 µ. 

13. Προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση σωλήνων HPDE Φ110χιλ.-πίεσης 16 Atm, καθώς και όλων των 

αναγκαίων ειδικών χυτοσιδηρών τεµαχίων (ταυ, σταυροί κ.α.) 

14. Προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση δικλείδων καθώς και των φρεατίων αυτών, διαστάσεων 0.40 x 

0.40 x 0.80, προκατασκευασµένα από σκυρόδεµα και χυτοσιδηρό καπάκι. 

Επισηµαίνεται ότι η απορροή των οµβρίων υδάτων της περιοχής γίνεται επιφανειακά, προς τους 

υπάρχοντες φυσικούς αποδέκτες.  

Στην παρούσα περιλαµβάνεται η σήµανση µε σήµατα ΚΟΚ κλπ. 

Σε ό,τι αφορά στις αναµενόµενες επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον, σηµειώνεται ότι λόγω 

του µεγέθους και του είδους του έργου που θα εκτελεσθεί και µάλιστα εντός του εγκεκριµένου σχεδίου 

πόλεως, θεωρείται ότι δεν θα απαιτηθεί η έγκριση σχετικής µελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

Επιπλέον τυχόν υπάρχουσες στάσεις και αξονοδιασταυρώσεις θα επανατοποθετηθούν τηρώντας την 

ισχύουσα τεχνογνωσία και τα στοιχεία θα δοθούν την διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών. 

Ο προϋπολογισµός των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 1.208.898,34 € πλέον ΦΠΑ 24% 

290.135,61 €. (σύνολο 1.499.033,95 €).  

Το σχετικό κόστος του έργου θα καλυφθεί από χρηµατοδότηση και θα συµπεριληφθεί στον 

προϋπολογισµό του έτους 2016.  

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 ∆ήµ. Παλλήνης 

 
 
 
 

∆ήµητρα  Μπίθα 

Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. 

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

 
 
 
 

Νικόλαος Λιόγας 
Πολιτικός  Μηχανικός -Αρχιτέκτων 

 

 


