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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

      

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης  IV  του Υπουργείου Εσωτερικών με σκοπό την υποβολή αιτημάτων

ένταξης στο Πρόγραμμα ‘ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι’ στον άξονα Προτεραιότητας “Δράσεις για τη βελτίωση της

αγροτικής  οδοποίας’,  ο  Δήμος  Παιανίας προτίθεται  να  καταθέσει  μελέτη  με  τίτλο  «Βελτίωση

πρόσβασης  σε  γεωργική γη στο Δήμο Παιανίας».

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η βελτίωση προσβασιμότητας σε γεωργική γη του Δήμου

Παιανίας.  Η  μελέτη  προβλέπει  ασφαλτόστρωση  επί  των  υφισταμένων  αγροτικών  οδών.  Οι

αναβαθμισμένες οδοί θα εξυπηρετήσουν την απρόσκοπτη πρόσβαση στις καλλιέργειες του κάμπου

Παιανίας,  εξασφαλίζοντας  την  εύκολη  και  ασφαλή  προσβασιμότητα  καθ’  όλη  την  διάρκεια  του

χρόνου στις παρόδιες καλλιέργειες και ιδιοκτησίες, εφόσον προβλέπεται  και  η σύνδεσή τους με

υφιστάμενους ασφαλτοστρωμένους δρόμους. Η κυκλοφορία στις οδούς χαρακτηρίζεται κατά κύριο

λόγο από αγροτικά οχήματα και οχήματα μεταφοράς γεωργικών προϊόντων. 

Οι υπό κατασκευή οδοί κατατάσσονται στην κατηγορία AV (ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ), ως αγροτικές οδοί και

προτείνεται η εφαρμογή της διατομής ζ2 (ΟΜΟΕ-Δ), με πλάτος ασφαλτικού 5,5. Οι οδοί που θα

κατασκευαστούν είναι :

-οδός Αγ.  Κωνσταντίνου (από την επαρχ.  οδό Παιανίας -  Σπάτων έως την Αττική οδό και  η

συνέχεια από την Αττική οδό έως την οδό Ικαρίας),  μήκους 2.500 μέτρα.

-Ανώνυμη οδός στην περιοχή του Αγ. Κωνσταντίνου (από την επαρχ. οδό Παιανίας - Σπάτων έως

την Αττική οδό και η συνέχεια από την Αττική οδό έως την ανώνυμη ασφαλτοστρωμένη οδό που

ενώνει την Παιανία με τα Σπάτα), μήκους 2.000 μέτρα.

-οδός Ικαρίας, μήκους 950 μέτρα. 

-οδός Αγίων Θεοδώρων (από οδό Αγ. Κωνσταντλινου έως οδό Αμπελώνων), μήκους 250 μέτρα

όπως φαίνονται στο συνημμένο χάρτη.

Συνολικά προτείνεται να κατασκευαστούν : 5.700 μέτρα αγροτικών οδών.

Οι  εργασίες  που  προβλέπονται  από  τη  μελέτη  είναι  η  διαμόρφωση  των  οδών,  η  κατασκευή

υπόβασης- βάσης και η ασφαλτόστρωσή τους.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν θα είναι: 

- γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες (έως 0,15 m)

- κατασκευή επιχωμάτων με προϊόντα εκσκαφών



- κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 m

- κατασκευή βάσης πάχους 0,10 m σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Ο-155

- κατασκευή ασφαλτικής προεπάλειψης

- κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 μ σύμφωνα με την

Π.Τ.Π. Α-265

Όλες  οι  ανωτέρω  εργασίες  θα  γίνουν  έντεχνα  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στα αντίστοιχα

άρθρα του τιμολογίου της μελέτης και στα  συμβατικά  τεύχη  της μελέτης,  τις ισχύουσες πρότυπες

τεχνικές  προδιαγραφές,  της  ισχύουσας  νομοθεσίας  περί  εκτελέσεως  Δημοτικών  και  Κοινοτικών

Έργων και τις έγγραφες εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 700.000,00 €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. που

είναι 135.483,87 € (ποσοστό 24% της συνολικής δαπάνης) και η χρηματοδότησή του θα γίνει από το

Πρόγραμμα ‘ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι’. Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,

(όπως  ισχύει)  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» (ΦΕΚ Α΄ 147/08.08.2016) και τις οδηγίες του επιβλέποντος

μηχανικού. 
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