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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:1.850.000,00€(με Φ.Π.Α.24%) 

 

 
 
 

 

Σ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Έ Κ Θ Ε  Η 
 

 
 

    Η παρούσα τεχνική μελέτη αφορά την ανακατασκευή των κεντρικών-συλλεκτηρίων 

οδικών αξόνων της πόλης των Μεγάρων και της Νέας Περάμου, ώστε να γίνεται 

ασφαλής και άνετη η διέλευση πεζών και οχημάτων, ενώ παράλληλα θα γίνει 

αποκατάσταση της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης αυτών. 

    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. η οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση των δρόμων έχει 

καταστραφεί ή σε άλλες περιπτώσεις έχει υποστεί μεγάλες φθορές και χρειάζεται 

αντικατάσταση. 

     Σο ίδιο πρόβλημα υπάρχει και στη Νέα Πέραμο, όπου έχει κατασκευαστεί δίκτυο 

αποχέτευσης ακαθάρτων σε όλη την έκταση της πόλης, ενώ σήμερα γίνονται και οι 

απαραίτητες ιδιωτικές συνδέσεις. 

    Πέραν τούτου με το έργο αυτό θα επισκευασθούν δρόμοι στον συνοικισμό των 

΄΄ΡΟΜΑ΄΄ στην περιοχή  «Βλυχό» Μεγάρων ενώ θα κατασκευαστούν και δρόμοι οι 

οποίοι μέχρι σήμερα είναι χωμάτινοι. Η περιοχή αυτή είναι στην επέκταση σχεδίου 

πόλεως Μεγάρων, κατοικείται δε ως επί το πλείστον από Έλληνες Ρομά οι οποίοι 

σήμερα ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες διαβίωσης (κίνδυνος δημόσιας υγείας, λόγω 

λιμναζόντων υδάτων – λόγος αποτροπής κοινωνικής τους ένταξης). 

 

     υγκεκριμένα οι οδοί που πρόκειται να γίνουν είναι οι εξής : 

 



 

 

 

Α . Οδοί Δημοτικής Ενότητας  Μεγάρων 

1. Βυζαντίου                                                                                                                                      

2. Γ.Μαυρουκάκη                          18. Αγίου τεφάνου                      

3. Βαγιανού                                   19. Μυκηνών 

4. Αγίας οφίας                             20. Μπούσκου 

5. Νικαίας                                     21. Αθ.Διάκου 

6. Περγάμου                                  22. Μαντούς Μαυρογένους 

7. Νικομήδειας                        23. Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη 

8. Αντ/κου Ψαρρά                     24. Θεόδωρου Κολοκοτρώνη 

9. Νικ.Μπέη                               25. Νικηταρά 

10.  Γυμναστηρίου                         26. Οδός μεταξύ των Ο.Σ.544 και 545 

11.  Σερμα Γυμναστηρίου               27. Λόρδου Βύρωνα 

12.  Κ.Βάρναλη                             28. 28ης Οκτωβρίου 

13.  Μοράβα                                  29. υρακουσών 

14.  Αργυροκάστρου                        30. υλημβρίας 

15. τρατήγη                                  31. Δημ. Μπέη 

16. Π.Βαρθολομαίου                      32. Σεχνικό Λύκειο 

17. Ευπαλίνου- Αιγειρουσών           33. Ευπαλίνου 

                                                       

Β . Οδοί Δημοτικής Ενότητας  Νέας Περάμου 

 

1. Πλ.Αγ.Γεωργίου                   12. Κριεζή   

2. 2ο Δημοτικό χολείο            13. Παπανικολή 

3. Αριστείδου                              14. Κουντουριώτη 

4. Γήπεδο  Λυκείου                       15. Ελ.Βενιζέλου 

5. Αναπαύσεως                              16. Πλ.Ηρώων   

6. Γερανείων                              17. 25ης Μαρτίου 

7. Πελοποννήσου                          18. Λ.Ο.Κ. 

8. Προύσσης                               19. Κουλουριώτικο 

9. Κυζίκου                                   20. Νικήτα 

10. Ιερού Λόχου                               21. .Π.Α.Π. 

11. Γ.Παπανδρέου                         22. Βύζαντος 

 

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 το Φ.Ε.Κ.363Β/19-2-2013 

όπως ισχύει σήμερα. 

 

Σο έργο προϋπολογίστηκε και ανέρχεται στο ποσό των 1.850.000,00 € με ΦΠΑ 24% 
(1.491.935,49€ χωρίς ΦΠΑ ) 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. 

 
 
 
 



 
 
 
                                                                                                             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

Μέγαρα 26 / 4 /2017                       Μέγαρα 26 /4 /2017                      Μέγαρα  26 /4 /2017   
ΟΙ  υντάξαντες                                      Η  ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΗ                          Ο    ΔΙΕΘΤΝΣΗ Σ.Τ.Δ.Μ 
                                                      ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ – ΕΡΓΩΝ                                   
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