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ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ - ΕΡΓΩΝ 

                                                                                                  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:  1.915.243,82 €  
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A2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
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A1. ΣΟΧΟ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ 

Θ παροφςα μελζτθ, αφορά ςτθν ανάπλαςθ τθσ περιοχισ Ακρογιάλι τθσ Ν. Περάμου, θ οποία 

περιλαμβάνει τθν νζα διαμόρφωςθ του παραλιακοφ οδικοφ άξονα  και των κφριων κακζτων αξόνων. 

Περιλαμβάνει τα κάτωκι: 

Α. Σθ ςυνολικι αναβάκμιςθ και μικροκλιματικι βελτίωςθ τθσ παραλιακισ οδοφ κακϊσ και των 

κακζτων ςε αυτιν κφριων οδϊν  με διαμόρφωςθ των πεηοδρομίων.   

Β. Σθν οργάνωςθ των χϊρων κίνθςθσ-ςτάςθσ πεηϊν, και ςτάκμευςθσ οχθμάτων.  

Γ. Σθ βελτίωςθ, οργάνωςθ, πφκνωςθ- εμπλουτιςμό του υπάρχοντοσ πραςίνου, με 

ευεργετικι επίδραςθ ςτο μικροκλίμα τθσ περιοχισ. 

Δ. Σθν διαμόρφωςθ χϊρων ςτάςθσ και ανάπαυςθσ πεηϊν. 

A2.  ΣΟΧΟΙ ΣΟΤ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟΤ  ΧΕΔΙΑΜΟΤ 

Ο  αρχιτεκτονικόσ ςχεδιαςμόσ ςτοχεφει ςτθ ςυνολικι αναβάκμιςθ τθσ περιοχισ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ  από 

άποψθ : 

 Λειτουργικι 

 Καταςκευαςτικι 

 ΒιοκλιματικιΑιςκθτικι 

 Αιςκθτικι 

υγκεκριμζνα: 

Λειτουργικά: 

Α. Οργανϊνει τουσ χϊρουσ κίνθςθσ και ςτάςθσ πεηϊν κακϊσ και των οχθμάτων. 

Β. Διαμορφϊνει ςυνκικεσ αςφαλοφσ κίνθςθσ των ΑΜΚ ατόμων, με τθν ςυνεχι όδευςθ τουσ 

κακϊσ και τισ ράμπεσ κακόδου των πεηοδρομίων ςτο οδόςτρωμα. 

Γ. Διαμορφϊνει ςτα  πεηοδρόμια ευχάριςτουσ χϊρουσ κίνθςθσ και ςτάςθσ των πεηϊν με 

κακιςτικά – παγκάκια ςε εςοχζσ και φφτευςθ λίγων δζντρων ςε χϊρουσ κακιςτικϊν που 

λείπουν. 

 Καταςκευαςτικά: 

Θ επιλογι των δομικϊν υλικϊν, του εξοπλιςμοφ και των καταςκευϊν γίνεται με   κριτιρια  τθν 

ποιότθτα, τθν αντοχι ςτθ φυςικι ι θκελθμζνθ φκορά, τθν  ευκολία  ςτθ ςυντιρθςθ, τθν 

ευελιξία, τθν αςφάλεια και τθν αποτροπι των ατυχθμάτων, τθν επιλογι υλικϊν που να 

εναρμονίηονται   ςε χρϊμα και φφοσ με το περιβάλλον και να είναι φιλικά προσ τον χριςτθ.  

θμαντικι παράμετροσ ςτθν επιλογι των επιςτρϊςεων είναι ο χαρακτιρασ ιπιασ και φιλικισ 

προσ το περιβάλλον και τον χριςτθ παρζμβαςθσ   που  οφείλουν  να προςδίδουν. 

Για τα  οδοςτρϊματα κίνθςθσ οχθμάτων  για λόγουσ βιοκλιματικισ αναβάκμιςθσ 

διαμορφϊνονται  με τελικι επίςτρωςθ αςφάλτου  και επικάλυψι  με φωτοκαταλυτικζσ –

ψυχρζσ ςτρϊςεισ. 

Θ όλθ καταςκευι εγκιβωτίηεται, ςτθ ςτάκμθ του πεηοδρομίου, με ψυχρό κράςπεδο από           

ςκυρόδεμα . 

 Βιοκλιματικά 

Θ επιλογι των φυςικϊν και τεχνθτϊν  υλικϊν (ψυχρϊν) ςυντείνει ςτθ βελτίωςθ του 

μικροκλίματοσ τθσ περιοχισ. Θ βλάςτθςθ και τα υφιςτάμενα δζντρα ςτθν περιοχι είναι 

πλοφςια. Προςτίκενται μερικά ςε χϊρουσ κακιςτικϊν και ςτάςθσ. 

 Αιςκθτικι 

Θ αρχιτεκτονικι μελζτθ και θ επιλογι των υλικϊν και καταςκευϊν  διακρίνεται για  τθν 

απλότθτα και κακαρότθτα όλων των μορφϊν και αναβακμίηει τθν ποιότθτα και αιςκθτικι του 

αςτικοφ τοπίου. 
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A3.  ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ  ΣΟΤ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟΤ  ΧΕΔΙΑΜΟΤ 

Ο αρχιτεκτονικόσ ςχεδιαςμόσ για να επιτφχει τουσ  προαναφερόμενουσ ςτόχουσ    βαςίςτθκε 

ςτα κάτωκι: 

 τθν απαίτθςθ προςπελαςιμότθτασ όλων των χϊρων από άτομα ΑΜΕΑ. 

 τθν  μερικι οργάνωςθ των χϊρων ςτάκμευςθσ των οχθμάτων ςτισ  περιοχζσ που κρίνεται 

αναγκαίο για λόγουσ αςφάλειασ.  

 τθν πρόβλεψθ  φωτιςμοφ και αςτικοφ εξοπλιςμοφ για όλουσ τουσ υπό μελζτθ     

 χϊρουσ (παγκάκια, κάδοι,) 

 τθν επιλογι ανκεκτικϊν και ευζλικτων υλικϊν δαπεδόςτρωςθσ με δυνατότθτα  

 επανάχρθςθσ. 

 τθν αςφάλεια εκτζλεςθσ των πάςθσ φφςεωσ εργαςιϊν. Βαςικό ςτοιχείο αποτελεί θ λιψθ 

μζτρων για τουσ εργαηόμενουσ και τουσ περίοικουσ και διερχόμενουσ με τθ χριςθ κατάλλθλων 

μθχανθμάτων για τθν αποφυγι μετάδοςθσ κορφβου και μεταφοράσ ςκόνθσ. 

 τθν εφαρμογι τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ, κανονιςμϊν και διατάξεων. 

 

A4. ΕΙΔΙΚΕ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ 

A4.1 Ελεφθερη Ζώνη Όδευςησ Πεζών 

ε όλα τα πεηοδρόμια, ςε επαφι με τισ ρυμοτομικζσ γραμμζσ ζχει εφαρμοςτεί ΕΛΕΤΘΕΡΘ ΗΩΝΘ 

ΟΔΕΤΘ ΠΕΗΩΝ,- ελεφκερθ από κάκε είδουσ εμπόδιο, για τθ ςυνεχι, αςφαλι και ανεμπόδιςτθ 

κυκλοφορία κάκε κατθγορίασ χρθςτϊν. 

Οποιαδιποτε εξυπθρζτθςθ (φφτευςθ, φωτιςμόσ, αςτικόσ εξοπλιςμόσ κ.λ.π.) τοποκετείται εκτόσ τθσ 

ΕΛΕΤΘΕΡΘ ΗΩΝΘ ΟΔΕΤΘ. 

Θ μζγιςτθ κλίςθ κατά μικοσ τθσ ΕΛΕΤΘΕΡΘ ΗΩΝΘ ΟΔΕΤΘ ΠΕΗΩΝ κα είναι ζωσ 12%. 

 

A4.2 Οδηγόσ Όδευςησ Συφλών και ράμπεσ καθόδου από τα πεζοδρόμια. 

ε ολόκλθρο το μικοσ του ζργου προβλζπεται θ καταςκευι ΟΔΘΓΟΤ ΣΤΦΛΩΝ, λωρίδασ δθλαδι τθσ 

ΕΛΕΤΘΕΡΘ ΟΔΕΤΘ ΠΕΗΩΝ πλάτουσ 0,40m ςε διαφορετικι υφι από το δάπεδο τθσ ελεφκερθσ 

ηϊνθσ όδευςθσ πεηϊν. 

Ο Οδθγόσ Συφλϊν καταςκευάηεται ςε απόςταςθ 0,50μ. κατ’ ελάχιςτο από τθ ρυμοτομικι γραμμι. 

Για τθν καταςκευι του κα χρθςιμοποιοφνται τςιμεντόπλακεσ  υψθλισ αντοχισ, αντιολιςκθρισ 

επιφάνειασ τετράγωνεσ, διαςτάςεων 0,40Χ0,40 m, οι οποίεσ κα ζχουν: 

 Διακριτζσ αραιζσ ραβδϊςεισ, τφποσ Α – ΟΔΘΓΟ, οι οποίεσ επιτρζπουν τθ ςυνεχι όδευςθ με τθ 

χριςθ υποβοθκιματοσ και κα τοποκετοφνται με τισ ρίγεσ παράλλθλα με τον άξονα τθσ  κίνθςθσ. 

 Φολιδωτζσ με εξάρςεισ, τφποσ Β – ΚΙΝΔΤΝΟ, οι οποίεσ κα τοποκετοφνται για να ειδοποιιςουν 

για ενδεχόμενο εμπόδιο ι κίνδυνο. Αυτζσ οι πλάκεσ κατοποκετοφνται 

υποχρεωτικά ςτθν αρχι και ςτο τζλοσ ραμπϊν, κλιμάκων, περιμετρικά λάκκων, δζντρων, 

παρτεριϊν κ.λ.π. 

 Φολιδωτζσ με πυκνζσ εξάρςεισ, τφποσ Γ-ΑΛΛΑΓΘ, οι οποίεσ τοποκετοφνται ςτθ διαδρομι όδευςθσ 

και προςδιορίηουν τθν αλλαγι τθσ  κατεφκυνςθσ. 

 Διακριτζσ πυκνζσ ραβδϊςεισ, τφποσ Δ – ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ, οι οποίεσ τοποκετοφνται για να 

ενθμερϊςουν – οδθγιςουν τα άτομα με προβλιματα όραςθσ, ςε ςθμεία αςτικοφ εξοπλιςμοφ – 

εξυπθρετιςεων (τθλεφωνικοί κάλαμοι, ανάγλυφεσ πλθροφορικζσ πινακίδεσ, ταχυδρομικά 

κουτιά, περίπτερα  κ.λ.π.). 

Απαγορεφεται επίςθσ ςτισ επιςτρϊςεισ των δαπζδων θ δθμιουργία εςοχϊν ι εξοχϊν με πλάτοσ 
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μεγαλφτερο των 2cm και βάκοσ ι φψοσ μεγαλφτερο των 5cm, θ τοποκζτθςθ ςχαρϊν κατά μικοσ του 

ΟΔΘΓΟΤ ΣΤΦΛΩΝ, όπου δε προβλεφκοφν εςχάρεσ (εκτόσ ΟΔΘΓΟΤ ΣΤΦΛΩΝ) κα πρζπει οι ράβδοι να 

δθμιουργοφν πυκνό πλζγμα με κενά μικρότερα του 1cm. τα τελειϊματα του μικουσ των 

πεηοδρομίων καταςκευάηονται ράμπεσ κακόδου ςτο οδόςτρωμα ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ. 

 

A4.3Φφτευςη 

Λόγω τθσ πλοφςιασ υφιςτάμενθσ βλάςτθςθσ, προβλζπεται θ φφτευςθ δζντρων ςε περιοριςμζνεσ 

επιλεγμζνεσ κζςεισ κακιςτικϊν, που φαίνονται ςτθν Αρχιτεκτονικι μελζτθ και περιγράφονται ςτθν 

ζκκεςθ τθσ μελζτθσ Φφτευςθσ. Για τα μεμονωμζνα δζντρα διατίκεται χϊροσ-λάκκοσ- διαςτάςεων 

όπωσ ςτα ςχζδια μελζτθσ εφαρμογισ. Ο κορμόσ του δζντρου κα τοποκετείται ςτο κζντρο του 

εκάςτοτε λάκκου.  ε αυτά τα δζντρα κα προβλεφκεί ςφςτθμα ςτιριξθσ και περιοριςμοφ του ριηικοφ 

ςυςτιματοσ. 

 

A4.4 Λοιπά χαρακτηριςτικά. 

τθν μελζτθ  προβλζπονται ςτοιχεία του αςτικοφ εξοπλιςμοφ, όπωσ  δοχεία απορριμμάτων, 

τοποκετοφνται ςε κζςεισ τζτοιεσ ϊςτε αφενόσ να είναι ανιχνεφςιμα από το μπαςτοφνι των τυφλϊν, 

αφετζρου δε να είναι προςιτά και χρθςιμοποιιςιμα από χριςτεσ   αμαξιδίων ι άτομα μικροφ φψουσ.  

 

A5.  ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΚΑΣΑΚΕΤΕ 

Οι προβλεπόμενεσ καταςκευζσ αφοροφν: 

Α5.1. Αποξιλωςθ κραςπζδων, ρείκρων, υπαρχουςϊν επιςτρϊςεων. 

Α5.2. Φρεηάριςμα ι –κατά περίπτωςθ –, αποξιλωςθ αςφάλτου  

Α5.3.  Επιχϊςεισ, κυλινδρϊςεισ επιχϊςεων για τθν νζα υψομετρικι τοποκζτθςθ των δομικϊν 

ςτοιχείων του ζργου. 

Α5.4.  Καταςκευι βάςθσ ζδραςθσ δαπζδων  πεηοδρομίων,από οπλιςμζνο με δομικό πλζγμα  Σ191  

Α5.5. ςκυρόδεμα C12/15 

Α5.6. Σοποκζτθςθ  ρείκρων  

Α5.7. Καταςκευι αςφαλτικϊν εργαςιϊν 

Α5.8. Καταςκευι επιςτρϊςεων χϊρων. 

Α5.9.  Καταςκευι οδθγοφ όδευςθσ  τυφλϊν. 

Α5.10. Σοποκζτθςθ  κακιςτικϊν, ηαρντινιερϊν,  περγκολϊν και κιοςκιϊν. 

Α5.11. Σοποκζτθςθ  φωτιςτικϊν  ςτισ προβλεπόμενεσ από τθν μελζτθ κζςεισ.          

Α5.12. Φφτευςθ νζων δζντρων με το ςφςτθμα ςτιριξθσ και περιοριςμοφ των ριηϊν . 

Α5.13. Σοποκζτθςθ κάδων αχριςτων-απορριμμάτων οδοφ. 

Α5.14. Σοποκζτθςθ  υπόγειων δθμοτικϊν κάδων ςυμπίεςθσ οικιακϊν απορριμμάτων και 

ανακυκλϊςιμων υλικϊν 

 

A6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕΛΕΣΗ 

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του ζργου ανζρχεται ςτο ποςό των 1.915.243,82  ευρϊ 

ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24% και αναλφεται ωσ εξισ: 
Άθποισμα αξίαρ επγασιών   1.026.198,58 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00% 184.715,74 

Άθποισμα   1.210.914,32 

Απρόβλεπτα 15,00% 181.637,15 

Άθποισμα   1.392.551,47 
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Απολογιστικά με  ΓΕ & ΟΕ 18%   150.000,00 

Άθποισμα   1.542.551,47 

Πρόβλεψη αναθεώρησης   2.000,00 

Άθποισμα 24,00% 1.544.551,47 

ΦΠΑ 24,00% 370.692,35 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   1.915.243,82 

 

Σο ζργο πρόκειται χρθματοδοτείται από το πρόγραμμα « ΑΝΣΩΝΘ ΣΡΙΣΘ» ςτον άξονα 

προτεραιότθτασ « ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΗΩΘ ΚΑΙ ΕΤΡΤΘΜΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΠΟΛΕΩΝ, ΣΘ ΤΠΑΙΘΡΟΤ & 

ΣΩΝ ΟΙΚΙΜΩΝ» τθσ  πρόςκλθςθσ ΑΣ06  με τίτλο «ΑΣΙΚΘ ΑΝΑΗΩΟΓΟΝΘΘ» 

 

Θ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ του ζργου κα γίνει ςφμφωνα με τισ παρακάτω ιςχφουςεσ 

διατάξεισ : 

 του N.3463/2006 «Δθμοτικόσ και Κοινοτικόσ Κϊδικασ» (ΦΕΚ τ. Αϋ 114/2006)  

 του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ -

Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρκρου 278.  

 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Αϋ) Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν  

 του Ν. 4155/2013 Εκνικό φςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων και άλλεσ διατάξεισ  

 του Ν.4013/2011 «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 

Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων» όπωσ τροποποιικθκε με το αρκ.10 του ν. 

4038/2012 (ΦΕΚ14/Α/2012,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 

πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”,  

 τθν με αρ. Π1 2380/2012 Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ (Β’ 3400) «Ρφκμιςθ των ειδικότερων 

κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 

υμβάςεων του Τπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Τποδομϊν, Μεταφορϊν και 

Δικτφων»  

 Σθν υπ’ αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεφχοσ Β') Απόφαςθσ Τπ. Οικονομίασ & 

Ανάπτυξθσ - Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ 

Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΘΜΔΘ)  

 του Π.Δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”, 

όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν ςιμερα. 

                                                                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Μζγαρα  20-5-2021        Μζγαρα  20-5-2021                Μζγαρα  20-5-2021                
Οι  υντάξαντεσ                        Θ  ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΘ                   Ο ΑΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ Σ.Τ.Δ.Μ          
                                         ΣΜΘΜ. ΜΕΛΕΣΩΝ – ΕΡΓΩΝ                     
 
Π.Κατρακοφλθ                    Ευκ.Σςάκωνα                           Κ.Κάμπαξθσ                           
Πολ. Μθχανικόσ                   Πολ. Μθχανικόσ                    Αρχ. Μθχανικόσ                    
 
Χ.Σουμπανιάρθσ 
Μθχ. Μθχανικόσ 
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