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ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΕΡΓΩΝ
Προϋπολογισμός: 292.097,18 € με ΦΠΑ 24%

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ  ʺΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΑΙΩΝ 2019ʺ

Η μελέτη αφορά την συντήρηση παλαιών οδοστρωμάτων και κατασκευή νέων σε διάφορες
δημοτικές οδούς στην ΔΕ Πλαταιών και συγκεκριμένα στην κοινότητα Πλαταιών ,
Καπαρελλίου ,Λεύκτρων και Μελισσοχωρίου . 
Οι εργασίες οι οποίες πρόκειται να γίνουν είναι οι κατωτέρω:
1)Γενικές εκσκαφές, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως,
ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών,
2)Απόξεση (φρεζάρισμα) στρώσεων υφισταμένου ασφαλτικού οδοστρώματος με χρήση
αποξεστικού μηχανήματος (φρέζας), με ομαλή και ενιαία κλίση τελικής επιφάνειας,
3)  Κατασκευή  βάσης  οδοστρωσίας  μεταβλητού  πάχους  από  θραυστά  αδρανή  υλικά
σταθεροποιουμένου  τύπου  με  συμπύκνωση  κατά  στρώσεις  μεγίστου  συμπυκνωμένου
πάχους κάθε στρώσης 0,10m, ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας
κατασκευής,
5) Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με
όξινο  ασφαλτικό  γαλάκτωμα,  ανεξάρτητα  από  την  έκταση  και  τη  μορφή  της
επιφάνειας,
6) Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος, με ασφαλτικό
διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης,
ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας,
7) Κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους, ανεξάρτητα από
την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ
σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40,
8)  Ασφαλτική  στρώση  κυκλοφορίας  συμπυκνωμένου  πάχους  0,05m  με  χρήση  κοινής
ασφάλτου.
10)Κατασκευή ρείθρων τραπεζοειδών τάφρων με σκυρόδεμα C16/20
11)Κατασκευή τοιχείων προστασίας οδών 
11)Κατασκευή κρασπεδορείθρων 

Το έργο αφορά αμιγές έργο βελτίωσης της οδοποιίας στις εν λόγω οδούς και εφόσον 
όλοι οι οδοί είναι υφιστάμενες και βρίσκονται σε χρήση, επιδιώκεται η βελτίωση 
της παρεχόμενης υπηρεσίας τους.
Αναλυτικά οι οδοί οι οποίες περιλαμβάνονται στο παρόν έργο και πρόκειται να 
κατασκευαστούν είναι :
α) κοινότητα Πλαταιών:

θέση α1

- επιφάνεια περίπου 357,38 m2, με συντεταγμένες στο σύστημα 
αναφοράς ΕΓΣΑ ’87 αρχής και τέλους:

α1.1: Χ: 436344,71 α1.2: Χ: 436344,71

Υ: 4229263,95 Υ: 4229263,95



θέση α2

- επιφάνεια περίπου 598,68 m2, με συντεταγμένες στο σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ ’87 
αρχής και τέλους:

α2.1: Χ: 435876,92 α2.2: Χ: 435877,93

Υ: 4229038,31 Υ: 4229014,65

θέση α3

- επιφάνεια περίπου 352,48m2, με συντεταγμένες στο σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ ’87 
αρχής και τέλους:

α3.1: Χ: 435956,79 α3.2: Χ: 435975,26

Υ: 4229182,47 Υ: 4229181,23

 θέση α4

- επιφάνεια περίπου 283,59 m2, με συντεταγμένες στο σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ ’87 
αρχής και τέλους:

α4.1: Χ: 435730,82 α4.2: Χ: 435726,33

Υ: 4229124,73 Υ: 4229124,42

β) Κοινότητα Καπαρελλίου

θέση α1

- επιφάνεια περίπου 935,44 m2, με συντεταγμένες στο σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ ’87 
αρχής  και τέλους:

α1.1: Χ: 431026,01 α2.2: Χ: 431019,74

Υ: 4232079,61 Υ: 4232081,37

θέση α2

- επιφάνεια περίπου 359,79 m2, με συντεταγμένες στο σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ ’87 
αρχής και τέλους:

α2.1: Χ: 431161,74 α2.2: Χ: 431157,28

Υ: 4232099,83 Υ: 4232095,88

θέση α3

- επιφάνεια περίπου 957,10 m2, με συντεταγμένες στο σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ ’87 
αρχής και τέλους:

α3.1: Χ: 431239,42 α3.2: Χ: 431232,49

Υ: 4232180,42 Υ: 4232180,96



θέση α4

- επιφάνεια περίπου 450,50 m2, με συντεταγμένες στο σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ ’87 
αρχής και τέλους:

α4.1: Χ: 431404,57 α4.2: Χ: 431405,53

Υ: 4232389,59 Υ: 4232381,84

γ)Κοινότητα Λεύκτρων :

θέση α1

- επιφάνεια περίπου 1863,32 m2, με συντεταγμένες στο σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ ’87
αρχής και τέλους:

α1.1: Χ: 428138,28 α1.2: Χ: 428141,39

Υ: 4234537,69 Υ: 4234541,24

θέση α2

- επιφάνεια περίπου 803,05 m2, με συντεταγμένες στο σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ ’87 
αρχής και τέλους:

α2.1: Χ: 433258,88 α2.2: Χ: 433261,78

Υ: 4235025,15 Υ: 4235028,55

δ) Κοινότητα Μελισσοχωρίου 

θέση α1

- επιφάνεια περίπου 200,00 m2 , σποραδικές επισκευές με συντεταγμένες στο 
σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ ’87 αρχής και τέλους:

α1.1: Χ: 433155 α1.2: Χ: 433076

Υ: 4235820 Υ: 4237667

θέση α2

- επιφάνεια περίπου 971,00 m2, με συντεταγμένες στο σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ ’87 
αρχής και τέλους:

α2.1: Χ: 433121 α2.2: Χ: 433275

Υ: 4235141 Υ: 4235015

Η δαπάνη που απαιτείται είναι 292.097,18 € με Φ.Π.Α. 24% . 
Το έργο είναι εγγεγραμμένο στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, με κωδικό Κ.Α.Ε
30.7323.54 και πίστωση για το έτος 2020 ποσού 252.724,92 € και 39.372,26 €
πίστωση για το έτος 2021 .
ΘΗΒΑ 23/10/2020
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                               Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΥΔΘ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΓΩΝΗ                                                           ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ 
πολιτικός μηχανικός τ.ε                        πολιτικός μηχανικός 
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