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ΔΗΜΟΣ  ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ    
                                                  Π. ΦΑΛΗΡΟ, 13/11/2017 
 

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ  &  
ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΟΔΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

  

Στα  πλαίσια  του  προγράμματος  αποκατάστασης  και  
συντήρησης  οδοστρωμάτων, ο  Δήμος   Παλαιού  

Φαλήρου  ανακοινώνει  προς τους  δημότες του Παλαιού 
Φαλήρου, ότι ξεκίνησε η εκτέλεση του έργου 

ασφαλτόστρωσης οδοστρωμάτων, που αφορά το έργο 
«Ανακατασκευή παλαιών ασφαλτοταπήτων»  για το έτος 

2017 με αρ. μελέτης  11/2017 και ποσό σύμβασης 
195.703,89 €.  

 
Στα πλαίσια του προγράμματος θα ασφαλτοστρωθούν 
23.000τ.μ που αφορούν τους εξής δρόμους :  
 

- ΔΙΑΓΟΡΑ (από Λ. Χρονοπούλου έως Αγ. Λαύρας) 

- ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ (από Λ. Χρονοπούλου έως Λ. Αγ. 
Βαρβάρας) 

- ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (από Πικροδάφνης έως Αχιλλέως)  

- ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (από Πικροδάφνης έως Δωδώνης) 

- ΑΙΟΛΟΥ (από Ναϊάδων έως Αρτέμιδος) 

- ΑΙΟΛΟΥ (από Αρτέμιδος έως Σειρήνων) 

- ΑΙΟΛΟΥ (από Αλκυόνης έως Ποσειδώνος) 

- ΙΡΙΔΟΣ (από Πρωτέως έως Αγ. Αλεξάνδρου) 

- ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (από Αεροπόρων έως 
Ζησιμοπούλου) 

- ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ (από Περικλέους έως Διαγόρα) 
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Ταυτόχρονα έχει  ξεκινήσει και  η  ανάπλαση  της  οδού  
Πεντέλης (ποσού  124.646,20 € ), όπου  θα   

αποξηλωθούν  τα  παλαιά  πεζοδρόμια  και  θα  
αντικατασταθούν  με  νέα,  ενώ  θα  αντικατασταθεί  και  
θα  ενισχυθεί  ο  φωτισμός  με  φωτιστικά  σώματα  νέας  

τεχνολογίας  (LED). 

Η  ανάπλαση  του  συγκεκριμένου  δρόμου  κρίθηκε  
απαραίτητη  καθώς  ο δρόμος  παρουσιάζει  μεγάλη  

κίνηση  από  πεζούς.   

Και  στα  δύο  έργα   επιτεύχθηκαν  σημαντικέ ς εκπτώσεις   
της  τάξης  των  72,04%( για  το  έργο  των  

ασφαλτοστρώσεων)   και 64,39%(για  την  οδό  
Πεντέλης)  ενώ  η  διαδικασία  που  ακολουθήθηκε  ήταν   
διαγωνισμός  με ενσφράγιστες  προσφορές  με  κριτήριο  

κατακύρωσης την  πλέον  συμφέρουσας  από  οικονομική  
άποψη  προσφοράς  βάσει  τιμής,  σύμφωνα  με  το  Ν. 

4412/2016. 
 

Επίσης, θα  πρέπει  να αναφερθεί  ότι  η  χρηματοδότηση  
του  έργου  γίνεται  από   ίδιους  πόρους  του  Δήμου  

Παλαιού  Φαλήρου. 
 

 
 

 


