
                                                                                                                               

ΕΙΗΓΗΗ 

 
 
ΘΕΜΑ:  «Ζγκριςη τησ υπ’ αριθμ. 32/2022 Μελζτησ με τίτλο «ΑΝΑΡΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΩΦ. ΚΑΑΜΑΝΛΗ ΑΡΟ ΤΗ 

ΔΙΑΣΤΑΥΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΛΕΩΦ. ΡΑΝΗΘΟΣ ΕΩΣ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ», ςυνολικοφ 

προχπολογιςμοφ 160.952,00 €.     

 

 

Αξιότιμε Κφριε Πρόεδρε, 
 

 

Με την υπ’ αριθμ. 388/2021 Απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ (ΑΔΑ: 6ΔΤ9ΩΨ8-55Β) εγκρίθηκε η 

ςφναψη και οι όροι Ρρογραμματικήσ Σφμβαςησ μεταξφ του ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΝΩΝ  και τησ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΧΑΝΩΝ 

ΜΟΝΟΡΟΣΩΡΗΣ ΕΡ.Ε., για την υλοποίηςη τησ πράξησ ««Μελζτη ανάπλαςησ τησ οδοφ Λ. Καραμανλή από τη 

διαςταφρωςη με τη Λεωφόρο Ράρνηθοσ ζωσ τη διαςταφρωςη με τη Λεωφόρο Δεκελείασ»  

Σφμφωνα με την υπ’ αριθμ. 41729/12-10-21 υπογραφείςα Ρρογραμματική Σφμβαςη (Ρ.Σ.) μεταξφ ΔΗΜΟΥ 

ΑΧΑΝΩΝ  και τησ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΧΑΝΩΝ ΜΟΝΟΡΟΣΩΡΗΣ ΕΡ.Ε. αντικείμενο τησ Ρ.Σ. ήταν η εκπόνηςη των 

απαιτοφμενων μελετϊν για την Ανάπλαςη τησ οδοφ Λ. Καραμανλή από τη διαςταφρωςη με τη Λεωφόρο 

Ράρνηθοσ ζωσ τη διαςταφρωςη με τη Λεωφόρο Δεκελείασ. 

 

Οι μελζτεσ που αποτελοφν και τα παραδοτζα τησ Σφμβαςησ προςδιορίςτηκαν ωσ εξήσ: 

1. Τοπογραφική μελζτη 

2. Αρχιτεκτονική μελζτη 

3. Στατική μελζτη 

4. Μελζτη ηλεκτροφωτιςμοφ 

 

 

   

 

 

 

 

 

    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
      ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 
    ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 
 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ  
ΟΡΓΑΝΩΗ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
 
 Φιλαδελφείασ 87 & Μπόςδα 
Τ.Κ. 13673, Αχαρνζσ 
Ρληροφορίεσ:   Χρ. Αναγνωςτόπουλοσ 
Τηλ.: (+30)2132072484 
Ε-mail: canagnostopoulos@acharnes.gr  

 
 
 
 

                        
 
 
 
 
 

Προσ:   
 
 

    Βαθμόσ προτεραιότητασ: «ΚΟΙΝΟ» 
    Χρόνοσ διατήρηςησ του εγγράφου ςτο Αρχείο: «ΣΡΙΑ ΕΣΗ» 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
Σον Πρόεδρο τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ 



5. Μελζτη πράςινου 

6. Ρεριβαλλοντική μελζτη 

7. Μελζτη ομβρίων 

8. Μελζτη οδοποιίασ – Κυκλοφοριακήσ ςφνδεςησ 

9. Τεφχη Δημοπράτηςησ. 

 

Η Τοπογραφική Μελζτη περιλαμβάνει την αποτφπωςη επιπλζον τμήματοσ τησ οδοφ Καραμανλή 

μήκουσ περί τα 1.300m νότια τησ οδοφ Δεκελείασ και μζχρι την οδό Τατοΐου ςτα διοικητικά όρια του Δήμου 

Αχαρνϊν. Το ςυγκεκριμζνο τμήμα αποτελεί αντικείμενο τησ τοπογραφικήσ μελζτησ, αλλά δεν 

περιλαμβάνεται ςτο αντικείμενο τησ ανάπλαςησ, άρα και των υπολοίπων μελετϊν. 

Σχετικά με την εκπόνηςη των ανωτζρω μελετϊν, την ευθφνη για τη ςυλλογή και την επεξεργαςία των 

απαραίτητων ςτοιχείων, καθϊσ και για τη ςφνταξη των τελικϊν μελετϊν ζχει η ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΝΩΝ 

ΜΟΝΟΡΟΣΩΡΗ Α.Ε. – Αναπτυξιακόσ Οργανιςμόσ Τοπικήσ Αυτοδιοίκηςησ. Την ευθφνη για τον ζλεγχο και 

την ζγκριςη των ανωτζρω μελετϊν και τευχϊν την ζχει ο Δήμοσ Αχαρνϊν δια των αρμοδίων Υπηρεςιϊν του. 

Σημειϊνεται ότι ςε περίπτωςη που από την εξζλιξη του ζργου προκφψουν προςαρμογζσ ή νζεσ 

ανάγκεσ λόγω ευρημάτων που θα εντοπιςτοφν, θα γίνει κατάλληλη προςαρμογή ή τροποποίηςη τησ 

παροφςασ ςφμβαςησ ςφμφωνα με τη ςχετική νομοθεςία. 

Το ςφνολο των Ραραδοτζων, ςτα πλαίςια τησ Σφμβαςησ θα ανήκουν ςτην κυριότητα του Δήμου 

Αχαρνϊν. Ειδικότερα, ο Δήμοσ Αχαρνϊν θα ζχει ςτην κυριότητά του Τοπογραφική μελζτη με τα ςχετικά 

διαγράμματα ςε ζντυπη & ηλεκτρονική μορφή καθϊσ και αντίςτοιχη Τεχνική Ζκθεςη ςε ζντυπη & 

ηλεκτρονική μορφή, Αρχιτεκτονική μελζτη με ςχζδια λεπτομερειϊν για όλεσ τισ εργαςίεσ, μελζτη 

ηλεκτροφωτιςμοφ με ςχζδια ηλεκτρικήσ εγκατάςταςησ και φωτοτεχνική μελζτη, μελζτη πράςινου, 

περιβαλλοντική μελζτη, μελζτη για την απορροή και την διαχείριςη των ομβρίων υδάτων, μελζτη οδοποιίασ 

- ςυγκοινωνιακή μελζτη και τεφχη δημοπράτηςησ 

 

 Σφμφωνα το υπ. αριθ. 175/6-5-2022 Ρρακτικό τησ Επιτροπήσ Ραρακολοφθηςησ του άρθρου 7 τησ 

Ρρογραμματικήσ Σφμβαςησ εγκρίθηκαν τα παραδοτζα ςτο ςφνολο των μελετϊν των ζργων και εν ςυνεχεία 

διαβιβάςθηκαν με το υπ. αριθ. 176/6-5-2022 ζγγραφο τησ Αναπτυξιακήσ Αχαρνϊν Μονοπρόςωπησ ΕΡΕ ςτο 

Δήμο Αχαρνϊν προσ ζγκριςή τουσ. 

 

Πλεσ οι μελζτεσ θεωρήθηκαν από τη Διεφθυνςη Τεχνικϊν Υπηρεςιϊν του Δήμου Αχαρνϊν και αποτελοφν 

την υπ’ αριθμ. 32/2022 Μελζτη με τίτλο «ΑΝΑΡΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΩΦ. ΚΑΑΜΑΝΛΗ ΑΡΟ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΩΣΗ ΜΕ 

ΤΗ ΛΕΩΦ. ΡΑΝΗΘΟΣ ΕΩΣ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ», προχπολογιςμοφ 160.952,00€ 

 

 

 



Κατόπιν των ανωτζρω,  

 

ΕΙΗΓΟΤΜΕΘΑ 

 

Την ζγκριςη τησ υπ’ αριθμ. 32/2022 Μελζτησ με τίτλο «ΑΝΑΡΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΩΦ. ΚΑΑΜΑΝΛΗ ΑΡΟ ΤΗ 

ΔΙΑΣΤΑΥΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΛΕΩΦ. ΡΑΝΗΘΟΣ ΕΩΣ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ», ςυνολικοφ 

προχπολογιςμοφ 160.952,00€ 

 

 

Ο ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΧΟ 
ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ 

 
 
 

ΧΡΤΑΝΘΟ ΚΟΝΣΑΡΗ 
 


