
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                             Αρ.Μελ.:           25/ 2016 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΘ 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΘ 
ΔΘΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
Δ/ΝΘ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ  
ΣΜΘΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
 
 
 
 
 

ΕΡΓΟ: 
ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΔΡΟΜΟΤ ΣΘ ΘΕΘ ‘’ΑΝΩ ΠΕΤΚΕΝΕΑ’’ ΓΙΑ 
ΣΘΝ ΔΙΑΤΝΔΕΘ ΣΘ ΕΠΑΡΧΙΑΚΘ ΟΔΟΤ ΜΑΗΙΟΤ (51) 

ΘΕΘ ΑΠΟΓΙΟΤΡΙΜΑ ΜΕ ΣΘΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΘ ΟΔΟ 
ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΤ (50) ΘΕΘ ‘’ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΕΙΚΑ’’ 

 
 
 
 
 

(ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΘΘ ΣΘ 9/2015 ΜΕΛΕΣΘ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΘ ΦΠΑ (ςε 24%)) 
 
 
 

CPV:   45233222-1 «Καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ για ζργα οδοςτρωςίασ και αςφαλτόςτρωςθσ» 

 
 
 
 
 
 
 
 

Προχπολογιςμόσ (χωρίσ ΦΠΑ): 168.292,69 € 

υνολικά απαιτοφμενθ πίςτωςθ( με ΦΠΑ): 208.682,94 €



ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ                                        
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΘ                            
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΘ 
ΔΘΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
Δ/ΝΘ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ 
ΣΜΘΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ –ΕΡΓΩΝ 

 
TΕΧΝΙΚΘ  ΕΚΘΕΘ 

 
Ο  Διμοσ Μεγαρζων αποτελεί τον μεγαλφτερο ςε ζκταςθ Διμο τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ 
Δυτικισ Αττικισ. Οι κάτοικοι του Διμου ςε μεγάλο ποςοςτό αςχολοφνται με δραςτθριότθτεσ του 
πρωτογενι τομζα, θ απαςχόλθςθ των οποίων παρουςιάηει μεγάλθ αφξθςθ τισ τελευταίεσ 
δεκαετίεσ.  
Η περιοχι των Μεγάρων προςφζρεται για ανάπτυξθ του πρωτογενι τομζα εξαιτίασ μιασ ςειράσ 
από βαςικά χαρακτθριςτικά  που ζχει, όπωσ:  

- Γειτνίαςθ με το μεγάλο αςτικό καταναλωτικό κζντρο τθσ πρωτεφουςασ που μπορεί να 
απορροφιςει το ςφνολο τθσ αγροτικισ παραγωγισ τθσ περιοχισ.   

- Βελτίωςθ των οδικϊν αξόνων και του ςιδθροδρομικοφ δικτφου που ζχουν ςαν 
αποτζλεςμα ο χρόνοσ μεταφοράσ των προϊόντων ςτθν Ακινα να μειϊνεται.  

- Ευνοϊκά  κλιματολογικά  χαρακτθριςτικά. 
- Υπαρξθ μεγάλων πεδινϊν εκτάςεων με ομαλζσ κλίςεισ και γόνιμα εδάφθ 
- Εμπειρία των κατοίκων από τθν πολλϊν ετϊν δραςτθριοποίθςθ τουσ ςτον πρωτογενι 

τομζα 
- Εκτάςεισ για ανάπτυξθ κερμοκθπίων με ελεγχόμενθ άρδευςθ και δυναμικζσ καλλιζργειεσ 

ςτθν ευρφτερθ περιοχι 
Είναι χαρακτθριςτικό ότι οι καλλιεργοφμενεσ εκτάςεισ ςτον Διμο Μεγαρζων αποτελοφν το 
43% (140.000,00 ςτρζμματα) του ςυνόλου των χριςεων γθσ του Διμου. 
Για τον λόγο αυτό ο Διμοσ Μεγαρζων κζλοντασ να ςυμβάλει ςτθν περαιτζρω ανάπτυξθ του 
πρωτογενι τομζα ζκρινε ςκόπιμο τθν καταςκευι του ςυγκεκριμζνου δρόμου που κα 
ςυμβάλλει ςτθν μείωςθ των αποςτάςεων μεταξφ βαςικϊν δρόμων του αγροτικοφ οδικοφ 
δικτφου των Μεγάρων 
Ο ςυγκεκριμζνοσ δρόμοσ ξεκινά από τθν επαρχιακι οδό Μεγάρων – Μάηι –Περαχϊρα ςτθ 
κζςθ ‘’Απογιοφριςμα’’ και οδεφει βορειοδυτικά ζωσ τθ κζςθ ‘’Πευκενζα’’ και ςτθ ςυνζχεια 
βορειοανατολικά όπου διαςταυρϊνεται με τθν επαρχιακι οδό Μεγάρων – Αλεποχωρίου ςτθ 
κζςθ ‘’Παπαγιαννζικα’’. Ο δρόμοσ αυτόσ είναι εν μζρει καταςκευαςμζνοσ με τάπθτα από 
ςκυρόδεμα ςε δφςβατα ςθμεία με ζντονεσ κλίςεισ και αςφαλτοςτρωμζνοσ ςε κάποια άλλα. 
Τπάρχουν όμωσ και τρία τμιματα του δρόμου τα οποία είναι χωμάτινα και χριηουν άμεςθσ 
καταςκευισ. 
 

υγκεκριμζνα: 

1) ΣΙΜΕΝΣΟΣΡΩΘ ΔΡΟΜΟΤ (Α) 
Θα καταςκευαςτεί τμιμα δρόμου-  από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα κατθγορίασ C16/20 με δομικό 

πλζγμα STIV –T92 . Σο τμιμα αυτό ξεκινά από ιδθ τςιμεντοςτρωμζνο τμιμα δρόμου πλθςίον του 

δρόμου ΧΑΝΙΟΤ (το 1ο τμιμα του δρόμου 700 μζτρων περίπου, που διαςταυρϊνεται με τον δρόμο 

Ζργο:  ΄΄Καταςκευι δρόμου ςτθ κζςθ "Άνω 
Πευκενζασ" για τθν διαςφνδεςθ τθσ 
επαρχιακισ οδοφ Μαηίου (51) κζςθ 
"Απογιοφριςμα" με τθν επαρχιακι οδό 
Αλεποχωρίου (50) κζςθ Παπαγιαννζικα΄΄ 



Χανίου είναι ιδθ τςιμεντοςτρωμζνο) ςτθ κζςθ ϋϋΑΠΟΓΙΟΤΡΙΜΑϋϋ και οδεφοντασ βορειοδυτικά ζωσ 

τθ κζςθ ϋϋΒΑΡΤΚΟϋϋ για μικοσ 800 μ. περίπου και μζςο πλάτοσ 3,20 μ. περίπου. 

2) ΑΦΑΛΣΟΣΡΩΘ ΔΡΟΜΟΤ (Β) 

Θα καταςκευαςτεί τμιμα δρόμου από αςφαλτοτάπθτα, πάχουσ 0,5 μ. από κζςθ ϋϋΒΑΡΤΚΟϋϋ 

οδεφοντασ βόρεια ζωσ το κτιμα ϋϋΕΤΧΑΡΙϋϋ ςτθ κζςθ ϋϋΠΕΤΚΕΝΕΑϋϋ για μικοσ 800 μ. περίπου και 

μζςο πλάτοσ 4,00 μ. περίπου. 

3) ΑΦΑΛΣΟΣΡΩΘ ΔΡΟΜΟΤ (Γ) 

Θα καταςκευαςτεί επίςθσ τμιμα δρόμου από αςφαλτοτάπθτα πάχουσ 0,05 μ. από κζςθ 

ϋϋΠΕΤΚΕΝΕΑϋϋ προσ Κεντρικι Οδό του ϋϋΠΕΤΚΕΝΕΑϋϋ, και ςτθ ςυνζχεια προσ κζςθ ‘ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΕΙΚΑ’’ 

(ΒϋΕΙΟΔΟ) για μικοσ 700 μ.  περίπου και μζςο πλάτοσ 4,00 μ. περίπου, όπωσ φαίνεται ςτο 

ςυνθμμζνο ςχζδιο. 

Οι εργαςίεσ που προβλζπονται ς’ αυτι τθ μελζτθ είναι οι εξισ :  

1) ΔΡΟΜΟ (Α) 

α) Γενικζσ εκςκαφζσ ςε ζδαφοσ γαιϊδεσ – θμιβραχϊδεσ, ςε βάκοσ 10 εκ. αφοφ πρϊτα κακαριςκεί ο 

χϊροσ από ξερόχορτα, κάμνουσ, μικρά δενδρφλλια, όπωσ αναφζρεται περιγραφικά και 

περιλαμβάνεται ςτθν τιμι μονάδοσ του άρκρου. Όταν ολοκλθρωκοφν οι εργαςίεσ εκςκαφισ, ο 

χϊροσ κα παραδοκεί προσ τςιμεντόςτρωςθ για πλιρθ διαμόρφωςθ του δρόμου. 

β) Σοποκζτθςθ χαλφβδινου δομικοφ πλζγματοσ B500c αποτελοφμενου από ιδθρό Οπλιςμό με τφπο 

πλζγματοσ STIV – T92 ςτο χϊρο που ζχει κακαριςκεί και ζχει εκςκαφκεί ςε βάκοσ 10 εκ. για να 

πραγματοποιθκεί ζπειτα θ διαμόρφωςθ του οδοςτρϊματοσ με τςιμζντο. 

γ) Σςιμεντόςτρωςθ δρόμου από ςκυρόδεμα κοιτόςτρωςθσ C16/20 εξομαλυντικισ ςτρϊςεωσ πάχουσ 

0,45 μ. ςτο τμιμα του δρόμου που ζχει ιδθ γίνει θ τοποκζτθςθ του δομικοφ πλζγματοσ για μικοσ 

800 μ. και πλάτοσ 3,20 μ. 

Επί τθσ επιφάνειασ του ςκυροδζματοσ  κα καταςκευαςκοφν αντιολιςκθτικζσ ραβδϊςεισ, ςφμφωνα 

με τθν υπόδειξθ τθσ Τπθρεςίασ. Η διάςτρωςθ του οδοςτρϊματοσ κα λαμβάνει χϊρα κατά τμιματα 

του δρόμου με διαςτιματα 8-10 μζτρων περίπου, ςτο τζρμα των οποίων κα δθμιουργείται αρμόσ 

διαςτολισ από φελιηόλ πάχουσ 1 εκ. τθν άνω εργαςία περιλαμβάνονται οι ξυλότυποι όπωσ και 

κάκε εργαςία και υλικά για τθν πλιρθ και ζντεχνθ καταςκευι. 

 

2) ΔΡΟΜΟΙ (Β) ΚΑΙ (Γ) 

α) Γενικζσ εκςκαφζσ ςε ζδαφοσ γαιϊδεσ – θμιβραχϊδεσ, βάκουσ 0,10 μ., εφόςον προθγθκεί ο 

κακαριςμόσ του χϊρου από φυτά, κάμνουσ κλπ. Όταν τελειϊςουν οι εργαςίεσ εκςκαφισ, ο χϊροσ 

κα ςυνεχίςει να διαμορφϊνεται με τθν καταςκευι 2 βάςεων από κραυςτό υλικό 3Α. 

β) Καταςκευι 2 βάςεων οδοςτρωςίασ πάχουσ 0,10 μ. ςυμπυκνωμζνου κακ’ εκάςτθ τθν ΠΣΠ 0-155 

κραυςτοφ υλικοφ λατομείου 3Α.  

Η βάςθ κα πρζπει να ακολουκιςει τθν κυρτότθτα τθσ ςκάφθσ για ομαλι απορροι των ομβρίων 

υδάτων. υνιςτάται μετά τθν κυλίνδρωςθ να παραδοκεί εισ τθν κυκλοφορία για 10 θμζρεσ πριν τθν 

εκτζλεςθ τθσ αςφαλτικισ προεπάλειψθσ.  

Μεταφορά προμικειασ του κραυςτοφ υλικοφ από απόςταςθ 25 χλμ. 

γ) Προεπάλειψθ με αςφαλτικό διάλυμα ΜΕ-0 τθσ ΕΣΕΠ 05—03-11-01, άνω τθσ επιφάνειασ εκ 

κραυςτοφ υλικοφ 3Α.  Πρζπει να δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι ςτον κακαριςμό του οδοςτρϊματοσ προ 

τθσ εφαρμογισ τθσ. 

 δ) Καταςκευι αςφαλτοτάπθτα με αςφαλτικι ςτρϊςθ κυκλοφορίασ πάχουσ 0,05 μ. , 

ςυμπυκνωμζνου μετά τθν κυλίνδρωςθ ςε μία ςτρϊςθ αςφαλτομίγματοσ τθσ ΕΣΕΠ 05-03-11-04 για 



τθν τελικι ςτάκμθ του οδοςτρϊματοσ, για ςυνολικό μικοσ 2 δρόμων 1.500 μ. και πλάτοσ ενιαίο 

4,00 μ. 

Μεταφορά προμικειασ αςφαλτομίγματοσ 45 χλμ.  

Η αξία τθσ αςφάλτου περιλαμβάνεται εντόσ τθσ τιμισ μονάδοσ του άρκρου. 

Η προμικεια του αργοφ υλικοφ λατομείου 3Α και τθσ αςφαλτικισ ςτρϊςεωσ κυκλοφορίασ, κα γίνει απ τισ 

πλθςιζςτερεσ εγκαταςτάςεισ παραγωγισ τουσ.  

Σο ζργο προχπολογίςκθκε και ανζρχεται ςτο ποςό των 168.292,69 € (χωρίσ Φ.Π.Α. με Ε.Ο. 18%) ι δε 

απαιτοφμενθ πίςτωςθ ςτο ποςό των 208.682,94 € (με Φ.Π.Α. 24%) 

Σο ζργο κα εκτελεςκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.3669/08 (Κωδικοποίθςθ τθσ Νομοκεςίασ Δθμοςίων 
Ζργων), του Ν.4072/2012 όπωσ ιςχφουν ςιμερα, κακϊσ επίςθσ των οδθγιϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
71/304, 71/305, 78/669, 89/440, 89/665, 93/37, 93/38, τθν απόφαςθ με Αρικμ. Πρωτ. Δ11γ/ο/9/7/7-2-2013 
του Αναπλθρωτι Τπουργοφ ΑΝ.ΑΝ.Τ.ΜΕ.ΔΙ., εγκρίκθκε θ αναπροςαρμογι και ςυμπλιρωςθ των Ενιαίων 
Σιμολογίων Ζργων (ζκδοςθ 3.0) Οδοποιίασ, Τδραυλικϊν, Λιμενικϊν, Οικοδομικϊν και Πραςίνου και (ζκδοςθ 
1.0) Ηλεκτρομθχανολογικϊν Εργαςιϊν Οδοποιίασ, Τδραυλικϊν και Λιμενικϊν, τθν Εγκ. 7/13 ΑΝ.ΑΝ.Τ.ΜΕ.ΔΙ., 
το                            ΦΕΚ 2221/30-7-2012 ζγκριςθσ 440 (ΕΣΕΠ), κακϊσ και το ΣΤ ωσ ιςχφει ςιμερα.  
 

 
 
ΘΕΩΡΘΘΘΚΕ 
 

  

Μζγαρα 2/9/2016 Μζγαρα 2/9/2016 Μζγαρα 2/9/2016 
Ο Διευκυντισ Σ.Τ.Δ.Μ. Η Προϊςταμζνθ Σ.ΤΔ.Μ. Ο υντάξασ 

 
 
 

Ε.Ροφςςθσ 
Πολιτικόσ Μθχανικόσ Π.Ε. 

Ε.Σςάκωνα 
Πολιτικόσ Μθχανικόσ Π.Ε. 

Π.Κατρακοφλθ 
Πολιτικόσ Μθχανικόσ Π.Ε. 

 

 

 

     

 


