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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΕΡΓΟ:  «Οριζόντια & κατακόρυφη σήμανση  

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ     στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ    Π.Ε. Πειραιά» 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ      

Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ    ΚΑΕ: 9771.07.001.11 

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ       ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ: 200.000,00€ με Φ.Π.Α. 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
 

Η μελέτη του έργου του θέματος βασίστηκε στα συμπεράσματα και αποτελέσματα της μελέτης  που 

ανατέθηκε με την αρ. 77/2016 ( 5η συνεδρίαση/22.01.2016) (ΑΔΑ: ΩΖΛΞ7Λ7-ΕΔΧ) απόφαση της Ο.Ε. 

Περιφέρειας Αττικής και εκπονήθηκε από το μελετητικό γραφείο Ν. Ποριώτη με τίτλο «Μελέτη Οριζόντιας και 

κατακόρυφης σήμανσης οδικού δικτύου Νομαρχίας Πειραιά στα όρια της τέως διοικήσεως Πρωτευούσης» 

και εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 141082/21-07-2018 Απόφαση του Τμ. Οδοποιίας & Μ.Ε. Π.Ε. Πειραιά. 

Σύμφωνα με την ανωτέρω μελέτη και την αξιολόγηση της απογραφής της κατάστασης της σήμανσης του 

οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Πειραιά, προτάθηκε η αντικατάσταση του συνόλου σχεδόν της 

υφιστάμενης κατακόρυφης σήμανσης των τριών (3) οδικών αξόνων αρμοδιότητας Π.Ε. Πειραιά και η 

ανανέωση της υφιστάμενης διαγράμμισης χωρίς αλλαγή της μορφής της. 

Οι οδικοί άξονες στους οποίους θα εκτελεστούν οι προβλεπόμενες εργασίες, όπως αυτοί 

καθορίσθηκαν με την Α.Π. 4422/Ε.Ο./30-8-2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής,  

είναι οι: 

α) Ρουφ-Πέραμα-Σκαραμαγκάς (δια Κορυδαλλού και Νικαίας) από όρια Ν. Πειραιώς  

β) Επιβατικό λιμάνι Πειραιά (Ακτή Κονδύλη) - Δραπετσώνα - Λιμάνι Κερατσινίου - Σχιστός 

γ) Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου  

Έτσι λοιπόν, η παρούσα Τεχνική περιγραφή αφορά σε εργασίες συντήρησης οριζόντιας και 

κατακόρυφης σήμανσης στους οδικούς άξονες αρμοδιότητας Π.Ε. Πειραιά  και συγκεκριμένα σε εργασίες 

αποξήλωσης των υφιστάμενων  φθαρμένων πινακίδων σήμανσης (ρυθμιστικών, αναγγελίας κινδύνου και 

πληροφορικών και αντικατάστασής  τους με νέες  καθώς και σε εργασίες διαγράμμισης με ανακλαστική 

βαφή των οδικών αξόνων (αναδιαγράμμιση αξόνων, οριογραμμών) και διαγράμμιση με θερμοπλαστικό ή 

ψυχροπλαστικό υλικό των διαβάσεων πεζών.  

Τα σημεία των οδικών αξόνων στα οποία θα εκτελεστούν οι εργασίες αντικατάστασης - συντήρησης 

της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης θα καθοριστούν με την καθοδήγηση της υπηρεσίας και σύμφωνα 

με τα εγκεκριμένα σχέδια και προτάσεις του μελετητή κ. Ν. Ποριώτη. 

 

Συντάχθηκε  Θεωρήθηκε      Εγκρίθηκε με την 

Πειραιάς,25-07-2018 Πειραιάς, 25-07-2018      Αρ. πρωτ. 147635/25-07- 2018 Απόφαση 

      Η Προϊστ/νη Τμ. ΟΔΟ     Ο  Δ/ντής Τ.Ε  

                             

            

Λ. Φουφρή   Α. Κωνσταντάρα    Αθ. Μοσχολέας 

Πολ. Μηχ/κός ΤΕ  Αγρ. Τοπ. Μηχ/κός ΠΕ    Αρχ. Μηχ/κός ΠΕ 
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