Αριθ. Μελ.: 1/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Δ/ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ – ΈΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ
«ΕΠΙΚΕΤΗ ΟΔΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΤ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΤ
ΚΑΣΑΝΗ (ΠΕΡΙΥΕΡ. ΑΛΕΠΟΦΩΡΙΟΤ)»

CPV: 45233142-6 ΕΡΓΑΙΕ ΕΠΙΚΕΤΗ ΟΔΩΝ

ΚΑΕ : 30.7333.0060

Προϋπολογισμός:

247.580,65 € (χωρίς ΥΠΑ)

υνολικά απαιτούμενη πίστωση: 307.000,00€ (με ΥΠΑ 24%)

ΕΡΓΟ:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ
ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ - ΕΡΓΩΝ

ΣΕΦΝΙΚΗ

ΕΠΙΚΕΤΗ ΟΔΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΤ ΚΑΙ
ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΚΑΣΑΝΗ (ΠΕΡΙΥΕΡ.
ΑΛΕΠΟΦΩΡΙΟΤ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:
307.000,00 € (με Υ.Π.Α.24%)

ΈΚΘΕΗ

Η παρούσα τεχνική μελέτη αφορά την ανακατασκευή του οδοστρώματος
(ασφαλτοτάπητες) οδών της πόλης των Μεγάρων, ώστε να γίνεται ασφαλής και άνετη η
διέλευση πεζών και οχημάτων.
Σα τελευταία χρόνια στην πόλη των Μεγάρων έχουν κατασκευαστεί πολλά έργα τα οποία
έχουν δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στο οδικό δίκτυο της πόλης.
υγκεκριμένα έχει κατασκευαστεί δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων σε όλη την έκταση
της παλιάς πόλης ενώ έχουν γίνει σε μεγάλο βαθμό και οι απαραίτητες ιδιωτικές
συνδέσεις. ήμερα είναι σε εξέλιξη έργο με αντικείμενο την αντικατάσταση του δικτύου
ύδρευσης, το οποίο περιλαμβάνει το βασικό δίκτυο ύδρευσης και τις συνδέσεις των
οικιών με αυτό. Παράλληλα με όλα αυτά, διάφοροι Οργανισμοί κοινής Ωφέλειας,
κινητής τηλεφωνίας κλπ έχουν δημιουργήσει δικά τους δίκτυα απαραίτητα για την
εξυπηρέτηση των πολιτών. Όλα αυτά τα έργα, με τις εκσκαφές που απαιτήθηκαν και τις
επανεπιχώσεις, έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στο οδικό δίκτυο της πόλης.
υγκεκριμένα οι ασφαλτοτάπητες έχουν υποστεί τεράστιες φθορές από σαμαράκια,
λακκούβες κλπ. και χρειάζονται αποκατάσταση.
υγκεκριμένα οι οδοί που πρόκειται να επισκευασθούν είναι οι εξής :
1. Οδός Γεωργίου Καστάνη (περιφερειακός Αλεποχωρίου) (από Π.Ε.Ο.Α.Κ. έως
κόμβο Αλεποχωρίου)
Εμβαδόν: 10.500,00 μ2

2. Οδός Ανδρέα Παπανδρέου (από την οδό Ευπαλίνου έως την οδό περιφερειακός
Αλεποχωρίου)
Εμβαδόν: 4.200,00 μ2

Σα Μήκη και Πλάτη των τμημάτων των παραπάνω οδών, καθώς και εργασίες που
προβλέπονται να γίνουν για το κάθε τμήμα , περιγράφονται αναλυτικά στην
αναλυτική προμέτρηση καθώς και στην συνοπτική προμέτρηση που ακολουθεί.

Οι τιμές του παρόντος τιμολογίου συντάχθηκαν σύμφωνα με την με Αριθ.
ΔΝγ/oικ.35577/ΥΝ 466 Απόφαση Τπουργείου Τποδομών και Μεταφορών
‘’Κανονισμός Περιγραφικών Σιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων’’,
Υ.Ε.Κ.1746 Β/2017 όπως ισχύει σήμερα.
Σο έργο προϋπολογίστηκε και ανέρχεται στο ποσό των 307.000,00 € με ΥΠΑ 24%
(247.580,65 € χωρίς ΥΠΑ ) και θα εκτελεστεί σύμφωνα με το Ν.4412/2016
(Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών, και παροχής υπηρεσιών), τον
Ν.3463/2006 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας), το Π.Δ. 609/85
«Κατασκευή Δημοσίων Έργων» και το Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν…&
άλλες σχετικές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Μέγαρα 10/ 1 /2018
Ο υντάξας
Σ.Τ.Δ.Μ

Μέγαρα 10 / 1 /2018
Η ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μέγαρα 10 / 1 /2018
Ο ΔΙΕΘΤΝΣΗ

ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ – ΕΡΓΩΝ

Β.Παπαβασίλης
Πολ.Μηχανικός

Ευθ.Σσάκωνα
Πολ.Μηχανικός

Ε.Ρούσσης
Πολ.Μηχανικός

