
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΕΡΓΟ: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                ΕΤΟΥΣ 2017 ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ»
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                      ΑΡ. ΜΕΛ.:   10 / 2017
                                                                                   ΠΡΟΫΠ: 150.000,00 Ευρώ

                                                                                  Κ.Α 30.7333.0049
        

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

Με την  παρούσα  μελέτη  προβλέπεται  η  διαγράμμιση  (αρχική  και  αναδιαγράμμιση)  οδών  του

κυρίου οδικού δικτύου του Δήμου Παλλήνης, η διαγράμμιση διαβάσεων πεζών κυρίως σε εισόδους

σχολείων,  δημιουργώντας  καλύτερες  και  ασφαλέστερες  προϋποθέσεις  μετακίνησης  τόσο  στα

διερχόμενα  αυτοκίνητα  όσο  και  στους  πεζούς,  με  αποτέλεσμα  την  αναβάθμιση  του  αστικού

περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Θα γίνει διαγράμμιση οδών και διαβάσεων

πεζών συνολικής επιφάνειας 23.330 τ.μ.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται να γίνει διαγράμμιση ενδεικτικά στις παρακάτω οδούς (στο σύνολο

του μήκους τους ή σε τμήματα αυτών): 

• Δ.Ε. Γέρακα : Μιαούλη, Κλεισθένους, Εθν. Αντιστάσεως , Γέρακα , Αγ. Νεκταρίου , Πίνδου,

Γαργηττού , Λεωνίδα , Καζαντζάκη , Ησιόδου , Ολύμπου , Αγ. Ι. Θεολόγου, Δερβενακίων ,

Κεφαλληνίας,  Δάμωνα,  Ξενοφώντα,  Έβρου,  Καστοριάς,  Τρικάλων,  Ευρυτανίας,  Λασηθίου,

Λασηθίου, Χίου, Μαυροβουνιώτη, Ιθάκης (από Χίου έως Σίφνου), Νιόβης, Αθηνάς

• Δ.Ε.  Παλλήνης  :  Λεονταρίου  (Παλαιό  Κέντρο,  Εργατικές  Κατοικίες  και  Κάντζα  -  Άγιος

Νικόλαος), Πατριάρχου Γρηγορίου, Βυζαντίου, Παλληνίδος Αθηνάς, Γαλήνης, Αφανών Ηρώων,

Εσπερίδων, Πλάτωνος, Ιππία, Αριστείδου, Κύπρου, Θεσσαλονίκης (Πανόραμα), 

• Δ.Ε. Ανθούσας : Λ. Ανθούσας, Αιδηψού, Γαλήνης, Σύρου, Nτραφίου

σε διαβάσεις πεζών, στις  εισόδους σχολείων καθώς και σε όποια άλλα σημεία υποδείξει η Τ.Υ. του

Δήμου μας και σε διάφορες άλλες οδούς που θα προκύψει η ανάγκη διαγράμμισης.

Οι  εργασίες  που  απαιτούνται  για  την  κατασκευή  του  εν  λόγω  έργου  περιγράφονται  στο  σχετικό

τιμολόγιο μελέτης και είναι οι παρακάτω :  

1.    Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή και ειδικά για τις πεζοδιαβάσεις, θα γίνουν

με διπλή στρώση υλικού.

Σημειώνεται ότι, τα χρησιμοποιούμενα υλικά και οι μέθοδοι για την εγκατάσταση τους θα τυχαίνουν

της απολύτου εγκρίσεως της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

Το σχετικό κόστος του έργου θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου Παλλήνης και συμπεριλαμβάνεται

στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους υπό Κ.Α. 30-7333.0049 με ποσό 60.000,00€ για το έτος 2017

και 90.000,00€ για το έτος 2018.



Ο προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 120.967,74€, πλέον Φ.Π.Α. 24% 29.032,26€

(σύνολο 150.000,00€).  Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε 360 (ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΞΗΝΤΑ)

ημέρες.

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 και όλες τις ισχύουσες περί

έργων διατάξεις,  εγκύκλιοι,  κανονιστικές  πράξεις,  έστω και  αν δεν  αναφέρονται  παραπάνω και  τις

υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.

ΓΕΡΑΚΑΣ  09/06/2017 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  09/06/2017
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ. 
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