ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΩΝ & ΜΔΛΔΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΗΜΟΤ ΑΙΓΑΛΔΩ (ΔΠΣ. 2014- ΝΟΔΜΒΡ. 2015)
ΔΡΓΑ/ ΜΔΛΔΣΔ ΠΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ
Ή ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΣΑΙ ΔΝΣΟ ΣΟΤ 2015
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Αλάπιαζε Λεσθ.Θεβώλ κε ζηνηρεία βηνθιηκαηηθνύ
ραξαθηήξα
« Αλάπιαζε θαη Πεξηβαιινληηθή Αλαβάζκηζε πεξηνρήο
Αγ.Διεπζεξίνπ – Δξγαηηθώλ Πνιπθαηνηθηώλ , Κεθηζνύ,
Παξαδνζηαθνύ Διαηώλα, Οδώλ αξάθε, Παπαλαζηαζίνπ,
Μίλσνο, Βνξείνπ Ζπείξνπ θ.ι.π ρώξσλ ζην Γήκν Αηγάιεσ»
πληήξεζε Οδηθνύ Γηθηύνπ – Απνθαηάζηαζε Εεκηώλ Γήκνπ
Αηγάιεσ
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε απηόλνκσλ θσηνζπζηεκάησλ
ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο ζε ζηάζεηο αζηηθήο ζπγθνηλσλίαο γηα
ην Γήκν Αηγάιεσ
Δπαλαιεηηνπξγία ηνπ
6νπ Βξεθνλεπηαθνύ
ηαζκνύ
«Μνξκόιε»,
Καηαζθεπή αγσγνύ αθαζάξησλ επη ηεο νδνύ Γνξγνπνηάκνπ
Δπηζθεπή Φξεαηίσλ Τδξνζπιινγήο ηνπ Γήκνπ Αηγάιεσ
θαζώο θαη Φξεαηίσλ Δπίζθεςεο
Παξεκβάζεηο ζε πθηζηάκελεο Αζιεηηθέο Δγθ/ζεηο ηνπ Γήκνπ
γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο θαηαιιειόηεηάο ηνπο
Πηζηνπνίεζε θαηαιιειόηεηαο Γεκνηηθνύ Κνιπκβεηεξίνπ
Καηεδάθηζε επηθίλδπλσλ, εηνηκόξξνπσλ θηηζκάησλ θαη
θαηαζθεπώλ
Δπηζεώξεζε θαη Πηζηνπνίεζε Παηδηθώλ Υαξώλ Γήκνπ
Αηγάιεσ
Καζαξηζκόο Φξεαηίσλ Τδξνζπιινγήο ηνπ Γήκνπ Αηγάιεσ
Γηεξεύλεζε γηα ηελ ύπαξμε ακηάληνπ ζε Γεκνηηθά θηίξηα ρνιεία
Παξεκβάζεηο ζε πθηζηάκελεο παηδηθέο ραξέο ηνπ Γήκνπ γηα
ηελ πηζηνπνίεζε ηεο θαηαιιειόηεηάο ηνπο (2016)
Δπείγνπζεο επηζθεπέο ζε θηηξηαθέο θαη θνηλόρξεζηεο
εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ γηα άξζε επηθηλδπλόηεηαο θαη
ιεηηνπξγίαο απηώλ.
Καηαζθεπή ζπλδέζεσλ αθηλήησλ 1/15
Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε ζρνιηθώλ θηηξίσλ
πληήξεζε θαη επηζθεπή ζρνιηθώλ θηηξίσλ , Αζιεηηθώλ
Δγθ/ζεσλ θαη ινηπώλ Γεκνηηθώλ θηηξίσλ

ΠΡΟΫΠ/Μ
Ο

ΠΗΓΗ
ΥΡΗΜΑΣΟΓ
ΟΣΗΗ

4.498.912,76

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ

3.344.651,99

ΔΠΑ

500.000

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ

99.760,02

ΚΑΠΔ/ΔΠΑ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ
Έρεη νινθιεξσζεί ε αλαθαηαζθεπή Λεσθ.Θεβώλ κε 19.300μ2 ςπρξέο πιάθεο , 18.368μ2
αζθαιηηθνύ νδνζηξώκαηνο κε θσηνθαηαιπηηθά πιηθά θαη ςπρξέο ηδηόηεηεο , ε πξνζζήθε 194 λέσλ
θσηηζηηθώλ κε LED, θπηεύζεηο 1210 δέληξσλ, 740 ζάκλσλ θαη 1000μ2 ριννηάπεηα θ.ι.π
Οινθιεξώλνληαη ηα έξγα κέρξη 31/12/2015 κε αλαθαηαζθεπή αζθαιηηθνύ νδνζηξώκαηνο
24.590,00 Μ2 , αλάπιαζε πεδνδξνκίσλ κε ςπρξά πιηθά 38.750Μ2 , ε δηακόξθσζε 4 Παηδηθώλ
Υαξώλ (Πι.Γεσξγηάδε, Δηξήλεο, Λάξλαθνο, Νηότηο) , 565 θσηηζηηθώλ θαη 50 κε θσηνβνιηατθά
παλέια , θπηεύζεηο 280 δέληξσλ 310 ζάκλσλ & 6 ζηξ. ριννηάπεηα θ.ι.π
Έρεη νινθιεξσζεί ε αλαθαηαζθεπή αζθαιηνηάπεηα ζπλνι. επηθάλεηαο 16.000Μ2 θαη 2,6 KM
(Ρήγα Φεξαίνπ , Μνύδξνπ , Αγ.Γεσξγίνπ, Πίλδνπ, Μπνπκπνπιίλαο, Μ.Ζιείαο Αλησλίνπ θ.ι.π)
Έρεη νινθιεξσζεί από ηηο 24/10/2015 ε ηνπνζέηεζή 56 θσηηζηηθώλ ζε όιεο ηηο ηάζεηο ηεο
Γεκνηηθήο πγθνηλσλίαο.

6.200

ΓΗΜΟ

Οινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ επηζθεπήο από ηελ ηδηνθηήηξηα, ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Γ/λζεο
Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ
Έρεη νινθιεξσζεί ην Έξγν

10.270

ΓΗΜΟ

Δίλαη έηνηκε ε ζρεηηθή Μειέηε γηα ηελ Γεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ κέρξη 31/12/2015

40.000

ΓΗΜΟ

Έρεη νινθιεξσζεί ε πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ Ππξνπξνζηαζίαο ηνπ θιεηζηνύ Γπκλαζηεξίνπ
(θαιαζνζθαίξηζεο) «ΣΑΤΡΟ ΒΔΝΔΣΖ».

ΓΗΜΟ

Έρεη νινθιεξσζεί γηα ην Γεκνηηθό Κνιπκβεηήξην ε αδεηνδόηεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ

8.200,00

ΓΗΜΟ

Έρεη νινθιεξσζεί ην Έξγν

8.265,60

ΓΗΜΟ

24.600

ΓΗΜΟ

2.000

ΓΗΜΟ

400.000

68.000

ΓΗΜΟ

10.270
140.000

ΓΗΜΟ
ΓΗΜΟ

130.000

ΓΗΜΟ

Αθνξά ζηε πηζηνπνίεζε ηνπ εμνπιηζκνύ ησλ Παηδηθώλ Υαξώλ . Έρεη ήδε νινθιεξσζεί ε Α’ Φάζε
(Απηνςίεο) .
Δίλαη ζε εμέιημε ε πινπνίεζε ηεο ύκβαζεο
Οινθιεξώζεθε ε Μειέηε θαη ν έιεγρνο ησλ δαπέδσλ ηνπ Αλνηθηνύ Θεάηξνπ Αιέμεο Μηλσηήο θαη
ηνπ 5νπ Νεπηαγσγείνπ θαη δελ βξέζεθε λα πεξηέρνπλ ακίαλην.
ε εμέιημε ε νινθιήξσζε ηεο Μειέηεο κέρξη 31/12/2015 . Αθνξά ζηελ αλάπιαζε 8 παηδηθώλ
ραξώλ (Γαβάθε, Αγ.Αηθαηεξίλεο, Ηεξνινρηηώλ, νπιίνπ, Φηιηθήο Δηαηξείαο, κύξλεο & Πεξγάκνπ,
Εήλσλνο, Μεξθνπξάθε) . Θα ζηαιεί γηα έγθξηζε ρξεκαηνδόηεζεο από ηελ Πεξηθέξεηα.
Ζ Μειέηε θαη Σεύρε Γεκνπξάηεζεο έρνπλ νινθιεξσζεί . Ζ δεκνπξαζία έγηλε ζηηο 24/11/2015.
Αθνξά ζηελ επηζθεπή ηνπ 1νπ ΚΑΠΖ , αζθαιηνηάπεηα – αγσγνύ νκβξίσλ ζηελ νδό Μεζνινγγίνπ
θαη εξγαζίεο ζηε λεζίδα Ηεξάο Οδνύ .
ε εμέιημε ε νινθιήξσζή ηνπ κέρξη 31/12/2015
Έξγν Απηεπηζηαζίαο πνπ πινπνίεζαλ ηα Σερληθά πλεξγεία ηνπ Γήκνπ ην 2014 -2015.
Έξγν Απηεπηζηαζίαο πνπ νινθιήξσζαλ ηα Σερληθά πλεξγεία ηνπ Γήκνπ ην 2015. (Έρνπλ γίλεη
ρξσκαηηζκνί εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ επηθαλεηώλ ζε 10 ζρνιεία (Γεκνηηθά , Γπκλάζηα,
Λύθεηα), ηνπνζεηήζεηο πιαθηδίσλ 150Μ2, θαζαηξέζεηο επηθίλδπλσλ επηρξηζκάησλ 400Μ2 , αληηθα1/3

19

πληήξεζε θαη επηζθεπή πεδνδξνκίσλ θαη νδνζηξσκάησλ
θαη ινηπώλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ

160.000

ΓΗΜΟ

20

πληήξεζε δηθηύνπ Ζιεθηξνθσηηζκνύ νδώλ , πιαηεηώλ θαη
ινηπώλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ

60.000

ΓΗΜΟ
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24
25

Υξσκαηηζκνί εζσηεξηθώλ & εμσηεξηθώλ επηθαλεηώλ θαη
δαπέδνπ ζθελήο Γεκνηηθνύ Θεάηξνπ "Αιέμεο Μηλσηήο" ,
θεξθίδσλ κε ςπρξέο βαθέο Αθνη Πεξδίθε Ο.Δ (Abolin)
Δθαξκνγή Φπρξήο ηέγεο ζην 7ν Γεκνηηθό ζε ζπλεξγαζία
κε ηηο Δηαηξείεο Αθνη Πεξδίθε Ο.Δ (Abolin) , (Dow Hellas) θαη
ηνπ Κ.Α.Π.Δ
Μειέηε ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο 1νπ Γπκλαζίνπ , 3νπ
Λπθείνπ θαη 10νπ Γεκνηηθνύ Αηγάιεσ – Τινπνίεζε
Δθαξκνγώλ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο
Μειέηε ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο ρνιηθώλ θηηξίσλ (7ν
Γπκλάζην & 11ν Γεκνηηθό)

ηαζηάζεηο 1600 ιακπηήξσλ, 44 ζθαθώλ, θαισδηώζεσλ θ.ι.π , ελώ όια ηα αηηήκαηα πνπ
αθνξνύλ ζε επηζθεπέο πδξαπιηθώλ εγθ/ζεσλ θαη κεηαιιηθώλ θαηαζθεπώλ αληηκεησπίδνληαη
άκεζα)
Έξγν Απηεπηζηαζίαο πνπ νινθιήξσζαλ ηα Σερληθά πλεξγεία ηνπ Γήκνπ ην 2015. (Έρνπλ γίλεη
πιαθνζηξώζεηο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 1700Μ2 , αληηθαηαζηάζεηο θξαζπέδσλ 420κ.κ , επηζθεπή
θξεαηίσλ, θιηκάθσλ , καλδξώλ 20Μ3 , επηζθεπή νδνζηξσκάησλ (ιαθθνύβεο) κε αζθαιηόκηγκα
210tn θ.ι.π) . Δθθξεκνύλ αηηήζεηο δεκνηώλ πξνεγνύκελσλ εηώλ.
Έξγν Απηεπηζηαζίαο πνπ νινθιήξσζαλ ηα Σερληθά πλεξγεία ηνπ Γήκνπ ην 2015. (Έρνπλ γίλεη
145 επηζθεπέο βιαβώλ , 140 αληηθαηαζηάζεηο παιαηώλ θσηηζηηθώλ, 1220 ιακπηήξσλ,
θαισδηώζεσλ θ.ι.π )
Δξγαζίεο πνπ νινθιήξσζαλ ηα Σερληθά πλεξγεία ηνπ Γήκνπ
Δθαξκνγή Φπρξήο ηέγεο ζην 7ν Γεκνηηθό, δηεμαγσγή επηζηεκνληθώλ κεηξήζεσλ θαη
αμηνιόγεζεο ησλ παξεκβάζεσλ ζην ελεξγεηαθό ηζνδύγην κε ζηόρν ηεο βειηίσζε ηνπ ελεξγεηαθνύ
απνηππώκαηνο ηνπ Γήκνπ.

17.700

ΓΗΜΟ

10.000

ΓΗΜΟ

Σεύρε Γεκνπξάηεζεο έηνηκα γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζρεηηθήο Μειέηεο
Σεύρε Γεκνπξάηεζεο έηνηκα γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζρεηηθήο Μειέηεο
Έρνπλ νινθιεξσζεί ε Αξρηηεθηνληθή Μειέηε θαη ε Παζεηηθή Ππξνπξνζηαζία θαη θαηαηίζεηαη
Φάθεινο ζηε Γ/λζε Τπεξεζίαο Γόκεζεο γηα έθδνζε ηεο ζρεηηθήο Άδεηαο .

Μειέηε αλαδηαξξύζκηζεο 11νπ Βξεθνλεπηαθνύ ηαζκνύ

Μεηά από αίηημα ηοσ Γήμοσ εγκρίθηκε από ηην Περιθέρεια, με ηις αριθ.210/2015 & 211/2015 Αποθάζεις ηοσ Περιθερειακού σμβοσλίοσ Αηηικής, η τρημαηοδόηηζη 18 νέων
Έργων και Μελεηών ποσ θα σλοποιηθούν από ηον Γήμο .
Α. Βρίζκονηαι ζηο ζηάδιο Προγραμμαηικών σμβάζεων για ηη δημοπράηηζη ηων Έργων:
1.
2.

Δπηζθεπή θαη Δλίζρπζε Αίζνπζαο Δλόξγαλεο Γπκλαζηηθήο
Γεκνηηθνύ Κέληξνπ Αζιεηηζκνύ & Πνιηηηζκνύ Αηγάιεσ
Αλαθαηαζθεπή νδνύ Μάξθνπ Μπόηζαξε από Λεσθ.Θεβώλ
κέρξη νδνύ ηεθ. αξάθε

244.000

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ

244.000

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ

3.

Παξεκβάζεηο ζε πθηζηάκελεο παηδηθέο ραξέο ηνπ Γήκνπ γηα
ηελ πηζηνπνίεζε ηεο θαηαιιειόηεηάο ηνπο (2015)

300.000

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ

4.

Δξγαζίεο ζην γήπεδν Δδέζζεο θαη ηνπνζέηεζε ριννηάπεηα

110.000

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ

5.

Παξεκβάζεηο ζε πθηζηάκελεο Αζιεηηθέο Δγθ/ζεηο ηνπ Γήκνπ
γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο θαηαιιειόηεηάο ηνπο «Γεκνηηθό
ηάδην ηαύξνο Μαπξνζαιαζζίηεο»

202.000

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ

Έρεη νινθιεξσζεί ε πιήξεο Μειέηε (ζρέδηα & ηεύρε) θαη έρεη απνζηαιεί ζηε Πεξηθέξεηα γηα
έγθξηζε - ζύληαμε ηνπ ζρεδίνπ Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο γηα ηελ δεκνπξάηεζε ηνπ Έξγνπ .
Έρεη νινθιεξσζεί ε πιήξεο Μειέηε (ζρέδηα & ηεύρε) θαη έρεη απνζηαιεί ζηε Πεξηθέξεηα γηα
έγθξηζε - ζύληαμε ηνπ ζρεδίνπ Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο γηα ηελ δεκνπξάηεζε ηνπ Έξγνπ .
Έρεη νινθιεξσζεί ε πιήξεο Μειέηε (ζρέδηα & ηεύρε) θαη έρεη απνζηαιεί ζηε Πεξηθέξεηα γηα
έγθξηζε - ζύληαμε ηνπ ζρεδίνπ Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο γηα ηελ δεκνπξάηεζε ηνπ Έξγνπ .
Πξνβιέπεηαη ε αλάπιαζε 6 παηδηθώλ ραξώλ (Αζηξνλαπηώλ, Αγ.ππξίδσλα, Παπάγνπ, Λεγαλέο,
Λέιαο Καξαγηάλλε , Βεξνίαο)
Έρεη νινθιεξσζεί ε πιήξεο Μειέηε (ζρέδηα & ηεύρε) θαη έρεη απνζηαιεί ζηε Πεξηθέξεηα γηα
έγθξηζε - ζύληαμε ηνπ ζρεδίνπ Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο γηα ηελ δεκνπξάηεζε ηνπ Έξγνπ .
Έρεη νινθιεξσζεί ε πιήξεο Μειέηε (ζρέδηα & ηεύρε) θαη έρεη απνζηαιεί ζηε Πεξηθέξεηα γηα
έγθξηζε - ζύληαμε ηνπ ζρεδίνπ Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο γηα ηελ δεκνπξάηεζε ηνπ Έξγνπ .

Β. Βρίζκονηαι ζηο ζηάδιο εκπόνηζης ηων Μελεηών & Σεστών Γημοπράηηζης προκειμένοσ να ζηαλούν ζηη Περιθέρεια για καηάρηιζη ηων Προγραμμαηικών σμβάζεων:
1.

Παξεκβάζεηο ζε πθηζηάκελνπο Παηδηθνύο ηαζκνύο ηνπ

200.000

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ

ε εμέιημε ε νινθιήξσζε ηεο Μειέηεο κέρξη 31/12/2015.
2/3

2.
3.

4.

Γήκνπ γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο θαηαιιειόηεηάο ηνπο
Μειέηε Δλεξγεηαθήο Αλαβάζκηζεο - Δθζπγρξνληζκνύ
Δγθαηαζηάζεσλ Γεκνηηθνύ Κνιπκβεηεξίνπ Αηγάιεσ
Κπθινθνξηαθή Μειέηε Γήκνπ Αηγάιεσ κε επίθεληξν ηνπο
ηαζκνύο ηνπ ΜΔΣΡΟ θαη ηηο λέεο ρξήζεηο ζηελ πεξηνρή
ΔΛΑΗΧΝΑ
Αλαβάζκηζε δηθηύνπ ππξαζθάιεηαο θαη αληηθαηάζηαζε
αληιηώλ γηα ην άιζνο ηνπ Γήκνπ Αηγάιεσ

150.000

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ

ε εμέιημε ε ζύληαμε ησλ Σεπρώλ Γεκνπξάηεζεο ηεο Μειέηεο κέρξη 31/12/2015.

160.000

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ

ε εμέιημε ε νινθιήξσζε ησλ Σεπρώλ Γεκνπξάηεζεο ηεο Μειέηεο κέρξη 31/12/2015.

50.000

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ

ε εμέιημε ε νινθιήξσζε ηεο Μειέηεο κέρξη 31/12/2015.

Μεηά από αίηημα ηοσ Γήμοσ εγκρίθηκε ζηο Π.Γ.Δ 2015 ηης Γ.Γ.Α ( κωδ. 2015Δ01600020 & 2015Δ01600011) , η τρημαηοδόηηζη 2 νέων Έργων ποσ θα σλοποιηθούν από
ηον Γήμο .
1.

2.

«Παξεκβάζεηο ζε πθηζηάκελεο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ
Γήκνπ γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο θαηαιιειόηεηάο ηνπο ζε
παξαθείκελν ρώξν ηνπ 4νπ Γπκλαζίνπ Αηγάιεσ»
«Παξεκβάζεηο ζε πθηζηάκελεο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ
Γήκνπ Αηγάιεσ γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο θαηαιιειόηεηάο
ηνπο ζηελ νδό Λπθαβεηηνύ – Λ.Θεβώλ »

50.000

Γ.Γ.Α

Έρεη νινθιεξσζεί ε Μειέηε θαη έρεη ζηαιεί ζηε Γ.Γ.Α γηα έγθξηζε καδί κε ην εγθεθξηκέλν από ην
Γεκνηηθό πκβνύιην ζρέδην Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο .

50.000

Γ.Γ.Α

Έρεη νινθιεξσζεί ε Μειέηε θαη έρεη ζηαιεί ζηε Γ.Γ.Α γηα έγθξηζε καδί κε ην εγθεθξηκέλν από ην
Γεκνηηθό πκβνύιην ζρέδην Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο .

Έτει σποβληθεί και εκκρεμεί η τρημαηοδόηηζη από ηην Γ.Γ.Α
1.

«Δξγαζίεο πληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο Αζιεηηθώλ
Δγθαηαζηάζεσλ ζηελ νδό Παπαληθνιή ζην Γήκν Αηγάιεσ»

52.000

Γ.Γ.Α

Ζ Μειέηε κε ηα Σεύρε Γεκνπξάηεζεο έρνπλ νινθιεξσζεί εθθξεκεί ε έγθξηζε ρξεκαηνδόηεζήο
ηνπο .

Μεηά από αίηημα ηοσ Γήμοσ έτει εγκριθεί από ηον ΑΓΑ η τρημαηοδόηηζη ηοσ Έργοσ
1.

πληήξεζε Οδηθνύ δηθηύνπ Γπηηθήο Αζήλαο

6.117.000

ΑΓΑ

ε εμέιημε. Γεκνπξαηήζεθε ζηηο 10/11/2015 . Γηα ηνλ Γήκν Αηγάιεσ πξνβιέπεηαη ε
αλαθαηαζθεπή αζθαιηνηάπεηα ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 50.000m2 θαη 6,5km (Μεγ.Αιεμάλδξνπ ,
Αιαηζάησλ, Κόηξσλνο, Αηηαιείαο, Γξαγαηζαλίνπ, ηθειηαλνύ, Κνπληνπξηώηνπ, Αδξηαλνππόιεσο,
Ππαπνύια, Δξκνύ θ.ι.π

Έργα και Μελέηες ποσ σλοποιούνηαι ζηη περιοτή ηοσ «Δλαιώνα» Γήμοσ Αιγάλεω
1

Έξγα απαιινηξηώζεσλ, δηαλνίμεσλ θαη αζθαιηνζηξώζεσλ
ζηελ πεξηνρή ηνπ Διαηώλα

60.000

ΓΗΜΟ

Δίλαη έηνηκε ε ζρεηηθή Μειέηε γηα ηελ Γεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ κέρξη 31/12/2015

2

Οινθιήξσζε κειεηώλ πξάμεο εθαξκνγήο πεξηνρήο Διαηώλα

35.000

ΓΗΜΟ

Έρεη νινθιεξσζεί ε ζύληαμε ησλ Σεπρώλ αλάζεζεο εθπόλεζεο ηεο Σνπνγξαθηθήο θαη
Πνιενδνκηθήο Μειέηεο

3

ύληαμε κειεηώλ γηα ηε κείσζε ηεο απόζηαζεο ηεο ππό
πνιενδόκεζε πεξηνρήο Γηνύια από ην Γ Νεθξνηαθείν
(Τδξνγεσηερληθή, γεσινγηθήο θαηαιιειόηεηαο,
πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ, εηδηθήο ηερληθήο κειέηεο

8.553,42

ΓΗΜΟ

Δπαλέγθξηζε ησλ ήδε ππνβιεζέλησλ Μειεηώλ πδξνγεσηερληθήο θαη γεσινγηθήο θαηαιιειόηεηαο
από ηηο αξκόδηεο Τπεξεζίεο θαη ζύληαμε ηεο εηδηθήο ηερληθήο Μειέηεο από ην Σκήκα
Πνιενδνκηθνύ ρεδηαζκνύ .
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