
 

                 

ΑΡ.ΜΔΛ. 40/2017 
                                            (επηθαηξνπνίεζε κειέηεο) 
 
             ΓΖΜΟ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ  

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜOΚΡΑΣΗΑ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΧΝ ΔΝΟΣΖΣΧΝ ΠΔΗΡΑΗΧ  ΝΖΧΝ 
Σκήκα ηερληθήο ππνζηήξημεο λεζηωηηθώλ δήκωλ 

 
ΜΔΛΔΣΖ: 
 

 

 
ΜΔΛΔΣΖ ΔΠΔΚΣΑΖ - 
ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ ΣΟΤ 
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΠΟΛΖ 
ΓΑΛΑΣΑ ΓΖΜΟΤ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ - 
ΜΔΘΑΝΧΝ 

ΥΡΖΜ/ΣΖΖ: 

 
ΚΑΔ 30.7412.001 
(ρξεκαηνδόηεζε από  
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ) 
   

  
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

ΦΑΚΔΛΟ ΔΡΓΟΤ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΔΗΡΑΗΑ  ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2018



 

Σερληθά Γεδνκέλα κειέηεο: 

« ΜΔΛΔΣΖ ΔΠΔΚΣΑΖ - ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ ΣΟΤ ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΠΟΛΖ ΓΑΛΑΣΑ 

ΓΖΜΟΤ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ - ΜΔΘΑΝΧΝ» 

 

 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: 

 

1. ΣΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ........................................................................................................................... 3 

1.1. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ .............................................................................................. 3 

1.2. ΔΙΑΘΕΙΜΕ ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΟΤΜΕΝΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ......................................... 5 

1.2.1 τοιχεία παλαιότερων Σοπογραφικών και Πολεοδομικών μελετών ......................................... 5 

1.2.2 Γεωλογική μελζτη ....................................................................................................................... 5 

1.2.3 Τδραυλική μελζτη ...................................................................................................................... 6 

1.3. ΠΟΟΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ................................................................................ 6 

2. ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΜΕΛΕΣΗ ........................................................................................... 6 

3. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΣΗ ........................................................................................................... 7 

4. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ........................................................................................................................................ 7 

5. ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ - ΠΡΟΕΚΣΙΜΗΗ ΑΜΟΙΒΗ ........................................................................ 8 

 
 

 

 

 



1. ΣΔΥΝΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ 

1.1. ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ  

Aληηθείκελν ηεο παξνύζαο κειέηεο είλαη ε εθπόλεζε ησλ ζρεηηθώλ εξγαζηώλ 

θηεκαηνγξάθεζεο θαη πνιενδόκεζεο γηα ηελ αλαζεώξεζε ηνπ ζρεδίνπ πόιεο θαη ηελ επέθηαζε 

απηνύ, ζύκθσλα κε ηηο θαηεπζύλζεηο ηνπ ηζρύνληνο Γεληθνύ Πνιενδνκηθνύ ρεδίνπ ησλ 

νηθηζκώλ Πόξνπ, Γαιαηά θαη Μεζάλσλ ηεο Δπαξρίαο Σξνηδελίαο  (ΦΔΚ 720 Γ/1991).  

Ζ κειέηε ζα εθπνλεζεί ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο ηζρύνπζεο 

πξνδηαγξαθέο πνπ απνηεινύλ αλαπόζπαζην ζηνηρείν ηεο ζύκβαζεο, θαζώο θαη ηηο 

θαηεπζύλζεηο ηεο Γηεπζύλνπζαο Τπεξεζίαο, πνπ ζα δίλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα εθπόλεζεο ηεο. 

Ο Γαιαηάο είλαη παξαιηαθόο νηθηζκόο θαη έδξα ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ, 

βξίζθεηαη απέλαληη  θαη ζε κηθξή απόζηαζε από ην λεζί ηνπ Πόξνπ θαη έρεη πιεζπζκό 2.195 

θαηνίθνπο  (ΔΛΣΑΣ 2011). Γηαζέηεη εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθό ζρέδην ζε έθηαζε ηεο ηάμεο ησλ 

25 εθηαξίσλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ από 30.05.1952 Β.Γ. (ΦΔΚ149/Α/2-6-1952) "Πεξί 

αλαζεσξήζεσο θαη επεθηάζεσο ηνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ θαη ησλ όξσλ δνκήζεσο ηνπ 

νηθηζκνύ Γαιαηά (Πόξνπ)". 

ύκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην ησλ νηθηζκώλ Πόξνπ, Γαιαηά 

θαη Μεζάλσλ ηεο Δπαξρίαο Σξνηδελίαο (Απόθαζε Τπ. ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. κε εκεξνκελία 16-09-

1991, ΦΔΚ 720Γ/1991), πξνβιέπεηαη επέθηαζε ηνπ νηθηζκνύ ζε έθηαζε 40 εθηαξίσλ γηα ηε 

δεκηνπξγία εληαίαο Πνιενδνκηθήο Δλόηεηαο κε Μέζν πληειεζηή Γόκεζεο 1,2 θαη ηνλ 

θαζνξηζκό ρξήζεσλ γεληθήο θαηνηθίαο (άξζξν 3 ηνπ από 23.2.87 ΠΓ) κε ηνλ αλαγθαίν 

θνηλσληθό εμνπιηζκό, πνιενδνκηθνύ θέληξνπ (Άξζξν 4 ηνπ σο άλσ Π.Γ.), θαζώο θαη ηε 

δεκηνπξγία ρώξσλ αζιεηηζκνύ θαη εθπαίδεπζεο. Ζ εληόο εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πεξηνρή έρεη 

έθηαζε ηεο ηάμεο ησλ 25,0 εθηαξίσλ.  

Ζ πεξηνρή κειέηεο εκπίπηεη ζηα όξηα ηεο κεηξνπνιηηηθήο πεξηνρήο ηεο Αζήλαο-Αηηηθήο  

θαη εηδηθόηεξα ζηε Υσξηθή Δλόηεηα Νεζησηηθήο Αηηηθήο θαη επνκέλσο ζην πεδίν εθαξκνγήο 

ηνπ λένπ Ρπζκηζηηθνύ ρεδίνπ Αζήλαο - Αηηηθήο (Ν.4277/14,ΦΔΚ 156 Α/2014).  

Μέρξη ηελ έγθξηζε ησλ πξνβιεπόκελσλ Σνπηθώλ Υσξηθώλ θαη Δηδηθώλ Υσξηθώλ ρεδίσλ 

ηνπ Ν.4447/16 ε πνιενδόκεζε ζε πεξηνρέο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ην ζθνπό απηό από 

εγθεθξηκέλν ξπζκηζηηθό ζρέδην, Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην, ρέδην Υσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο 

Οξγάλσζεο Αλνηθηήο Πόιεο ή Εώλε Οηθηζηηθνύ Διέγρνπ, είλαη επηηξεπηή ζύκθσλα κε ηηο 

πξντζρύνπζεο δηαηάμεηο. Δπίζεο, έσο ηελ έγθξηζε ησλ Σνπηθώλ Υσξηθώλ ρεδίσλ είλαη δπλαηή 

ε ηξνπνπνίεζε εγθεθξηκέλσλ ξπκνηνκηθώλ ζρεδίσλ, ζύκθσλα κε ηηο πξντζρύνπζεο δηαηάμεηο. 

Δπνκέλσο νη εξγαζίεο γηα ηελ Αλαζεώξεζε θαη Δπέθηαζε ηνπ ρεδίνπ  Πόιεσο Γαιαηά 

Γ. Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ, εθπνλνύληαη ζηα αθόινπζα ζηάδηα: 

Α’ ηάδην. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο αλάζεζεο ηεο κειέηεο ν Δξγνδόηεο ζα 

ρνξεγήζεη ζηνλ Αλάδνρν ηα νξζά, πιήξε θαη ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο ζήκεξα 



πξνδηαγξαθέο, θηεκαηνγξαθηθά δηαγξάκκαηα θαη Κηεκαηνινγηθνύο πίλαθεο ηεο πεξηνρήο 

κειέηεο, θαζώο θαη όια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία πνπ δηαζέηεη θαη ηα νπνία αθνξνύλ ζηελ 

αλσηέξσ κειέηε. Σν Α΄ ζηάδην πεξηιακβάλεη ηε ζπιινγή δειώζεσλ ηδηνθηεζίαο ζηελ 

πεξηνρή κειέηεο, ηε κεηαθνξά ζηνηρείσλ ησλ κε πινπνηεκέλσλ ηδηνθηεζηώλ θαη ηελ 

αλαζύληαμε ησλ ρνξεγεζέλησλ από ηνλ Δξγνδόηε θηεκαηνγξαθηθώλ δηαγξακκάησλ θαη 

πηλάθσλ κεηά από έιεγρν θαη επεμεξγαζία ησλ δειώζεσλ πνπ ζα ζπιιερζνύλ κε ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία. Παξάιιεια εθθηλεί ε εθπόλεζε ηνπ 

Α' ηαδίνπ ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο Δπέθηαζεο θαη Αλαζεώξεζεο. Οη ελέξγεηεο ηνπ Α' 

ζηαδίνπ νινθιεξώλνληαη κε ηελ ππνβνιή ηεο κειέηεο θηεκαηνγξάθεζεο θαη ηνπ Α' ηαδίνπ 

ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο. 

Β’ ηάδην. ην ςεθηαθό θηεκαηνγξαθηθό ππόβαζξν, πνπ ζπληάζζεηαη ζύκθσλα κε ηελ 

Τ.Α. 9703/633, ΦΔΚ 167Γ/95, εθπνλείηαη ην ηάδην Β1 ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο πνπ 

πεξηιακβάλεη ηελ Πξόηαζε ηνπ πνιενδνκηθνύ θαη ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ, ζύκθσλα κε ηελ ΤΑ 

5731/1146, ΦΔΚ 329Β/00, ζπλεθηηκώληαο ηα δεδνκέλα ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο γεσινγηθή 

θαηαιιειόηεηαο θαη ηεο πεξαησζείζαο θηεκαηνγξάθεζεο. Ζ κειέηε αλαξηάηαη γηα ππνβνιή 

ελζηάζεσλ, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο πξνδηαγξαθέο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 

ζπκκεηνρηθώλ δηαδηθαζηώλ θαη ηελ εθδίθαζε ησλ ελζηάζεσλ αθνινπζεί ην Β2 ζηάδην ηεο 

πνιενδνκηθήο κειέηεο, πνπ πεξηιακβάλεη ηηο δηνξζώζεηο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάξηεζεο θαη ηελ εθδίθαζε ησλ ελζηάζεσλ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ Β2 

ζηαδίνπ απνζηέιιεηαη ν θάθεινο ηεο κειέηεο ζηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ ΤΠΔΝ γηα ηηο 

πεξαηηέξσ δηαδηθαζίεο ζεζκνζέηεζεο θαη ηελ έθδνζε ηνπ Π.Γ.  

Γ’ ηάδην. Σν ζηάδην απηό πεξηιακβάλεη ηε ζύληαμε ηνπ θηεκαηνγξαθηθνύ 

δηαγξάκκαηνο εθαξκνγήο ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο θαη ηηο πςνκεηξηθέο κειέηεο ησλ 

πξνβιεπόκελσλ νδώλ από ηελ εγθεθξηκέλε πνιενδνκηθή κειέηεο επέθηαζεο. 

Ζ πνιενδνκηθή κειέηε Δπέθηαζεο - Αλαζεώξεζεο ζα ζπληαρζεί ζε θιίκαθα 1:1.000 ζε 

ςεθηαθά θηεκαηνγξαθηθά ππόβαζξα, ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ εγθξίζεθαλ κε ηελ 

Τ.Α. ΠΔΥΧΓΔ 5731/1146/23-2-2000 (ΦΔΚ 329 Β’/ 2000). Ζ έθηαζε ηεο εληόο ζρεδίνπ πεξηνρήο 

(ππό αλαζεώξεζε) είλαη 250ζηξ. θαη ε έθηαζε ηεο πεξηνρήο επέθηαζεο είλαη 400 ζηξ. Ζ 

εθπόλεζε ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν1337/83 (ΦΔΚ33Α/83) 

"Δπέθηαζε πνιενδνκηθώλ ζρεδίσλ, νηθηζηηθή αλάπηπμε θαη ζρεηηθέο ξπζκίζεηο" θαη ην Ν2508/97 

(ΦΔΚ 124Α/97) "Βηώζηκε νηθηζηηθή αλάπηπμε ησλ πόιεσλ θαη νηθηζκώλ ηεο ρώξαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο", ζην πιαίζην ησλ κεηαβαηηθώλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν4447/16 (ΦΔΚ 241Α/16) " Υσξηθόο 

ζρεδηαζκόο - Βηώζηκε αλάπηπμε θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

Οη πξνζθιήζεηο γηα ηε ζπιινγή ησλ δειώζεσλ ηδηνθηεζίαο γίλνληαη θαηά ηα νξηδόκελα 

ζηελ Τ.Α. ΠΔΥΧΓΔ 93027/7188/15.11.1994 (ΦΔΚ 877 ). Δπί ησλ ρνξεγεζέλησλ ππνβάζξσλ 

θαη βάζεη ησλ ζπιιερζέλησλ ζηνηρείσλ γηα ηνπο θεξόκελνπο ηδηνθηήηεο, ζα ζπληαρζνύλ ηα 

αξρηθά Κηεκαηνγξαθηθά Γηαγξάκκαηα θαη ζα θαηαξηηζζνύλ νη απαηηνύκελνη Κηεκαηνγξαθηθνί 



Πίλαθεο. Σν ηειηθό παξαγόκελν πξντόλ είλαη ε δεκηνπξγία ζε αλαινγηθή θαη ςεθηαθή κνξθή θαη 

ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο, Κηεκαηνγξαθηθώλ Γηαγξακκάησλ ζε πηλαθίδεο ΔΓΑ' 87 

θιίκαθαο 1:1.000 θαη Κηεκαηνινγηθώλ Πηλάθσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ 1ε αλάξηεζε. 

Σα θηεκαηνγξαθηθά δηαγξάκκαηα θαη πίλαθεο ζα ζπληαρζνύλ ζύκθσλα κε ηελ Τ.Α. ΠΔΥΧΓΔ 

9703/633/13.3.1995 (ΦΔΚ 167 Γ’). Οη πςνκεηξηθέο κειέηεο ζπληάζζνληαη ζύκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο πνπ εγθξίζεθαλ κε ηηο Τ.Α. ΠΔΥΧΓΔ α) 71934/9734/2.11.1989 (ΦΔΚ 691 

Γ’/1989) θαη β) 73898/2208/5.8.1994 (ΦΔΚ 606 Β’/1994) θαη ην Π.Γ. 696/74, όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε κε ην Π.Γ. 515/1989 θαη ηζρύεη ζήκεξα. 

 

1.2. ΓΗΑΘΔΗΜΔ ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΔ ΜΔΛΔΣΔ ΚΑΗ ΥΟΡΖΓΟΤΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο αλάζεζεο ηεο κειέηεο ν Δξγνδόηεο ζα ρνξεγήζεη 

ζηνλ Αλάδνρν ηα θηεκαηνγξαθηθά δηαγξάκκαηα θαη Κηεκαηνινγηθνύο πίλαθεο ηεο πεξηνρήο 

κειέηεο, θαζώο θαη όια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία (έγγξαθα, αιιεινγξαθία, θ.ι.π.) πνπ δηαζέηεη θαη 

ηα νπνία αθνξνύλ ζηελ αλσηέξσ κειέηε.  

 

1.2.1 Στοιχεία παλαιότερων Τοπογραφικών και Πολεοδομικών μελετών  

ην πιαίζην ηεο Δπηρείξεζεο Πνιενδνκηθήο Αλαζπγθξόηεζεο (ΔΠΑ) αλαηέζεθαλ νη 

θάησζη κειέηεο γηα ηελ επέθηαζε θαη αλαζεώξεζε ηνπ ζρεδίνπ πόιεο ηνπ Γαιαηά: 

-Σνπνγξαθηθά θαη Κηεκαηνγξαθηθά Γηαγξάκκαηα ζε ππόβαζξα κε ζπληεηαγκέλεο 3ν (Μειέηε: 

"Σνπνγξαθηθή-Κηεκαηνγξαθηθή απνηύπσζε κε επίγεηεο κεζόδνπο ησλ πεξηνρώλ Γαιαηά-

Πόξνπ-Μεζάλσλ."  κε εκ/ληα αλάζεζεο 25-9-92 πξαθηηθό 41/92 ηνπ Γ ηνπ Ν.Σ.Πεηξαηά). Ζ 

Μειέηε απηή έρεη ειιείςεηο θαη δελ είλαη δηαζέζηκε ζε ειεθηξνληθή επεμεξγάζηκε κνξθή. 

 

-Πνιενδνκηθή Μειέηε Α Φάζεο -1992 ( Μειέηε: "Πνιενδνκηθή κειέηε Δπέθηαζεο-

Αλαζεώξεζεο Ρπκνηνκηθνύ .ζρεδίνπ Κ.Γαιαηά"). Ζ Μειέηε απηή έρεη ειιείςεηο θαη δελ είλαη 

δηαζέζηκε ζε ειεθηξνληθή επεμεξγάζηκε κνξθή. Σα δηαζέζηκα έγγξαθα είλαη: α. Αλάξηεζεο 

ηεο Α Φάζεο (αξ.πξση. 294/19.02.1995 Κνηλόηεηαο Γαιαηά), β. Δλαξμε εθπόλεζεο Β Φάζεο 

(αξ. πξση. 6538/59/20.03.1995 Γηεύζπλζεο Πνιενδνκίαο Ννκαξρίαο Πεηξαηά), γ. Σήξεζε 

ζπκκεηνρηθώλ δηαδηθαζίσλ (αξ. πξση. Η.9194/18.09.1995 Γηεύζπλζεο Πνιενδνκίαο 

Ννκαξρίαο Πεηξαηά), 

 
Οη αλσηέξσ κειέηεο δελ νινθιεξώζεθαλ. 

 

1.2.2 Γεωλογική μελέτη 

ύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ Τ.Α. ΠΔΥΧΓΔ 16374/3696/98 (ΦΔΚ 723 



Β’/15.07.1998) "Έγθξηζε πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ εθπόλεζε κειεηώλ γεσινγηθήο 

θαηαιιειόηεηαο ζηηο πξνο πνιενδόκεζε πεξηνρέο", αλαηέζεθε θαη εθπνλήζεθε ε κειέηε 

"Γεωινγηθήο Καηαιιειόηεηαο πεξηνρήο Γαιαηά ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο – Μεζάλωλ 

Αηηηθήο". 

θνπόο ηεο κειέηεο ήηαλ ν θαζνξηζκόο ηεο γεσινγηθήο θαηαιιειόηεηαο ησλ πεξηνρώλ 

πνπ έρνπλ νξηνζεηεζεί γηα Πνιενδόκεζε, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ην δνκεκέλν 

πεξηβάιινλ από θηλδύλνπο ηόζν θπζηθήο όζν θαη αλζξσπνγελνύο πξνέιεπζεο. 

Ζ κειέηε εγθξίζεθε κε ηελ απόθαζε ΓΗΠΔΥΧΥ ππ΄αξηζκ. 57670/4571/31-10-2016 ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο (ΑΓΑ: ΦΔΡΛΟΡ1Κ-ΟΧΗ). 

 

1.2.3 Υδραυλική μελέτη 

 

Μηθξά Τδαηνξέκαηα  

Ζ πεξηνρή κειέηεο δηαηξέρεηαη από κηθξά πδαηνξέκαηα κε ζπλνιηθή έθηαζε πδξνινγηθήο 

ιεθάλεο αλά ξέκα, κηθξόηεξε ησλ 0,5 η.ρικ. ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν4258/14, γηα ηα 

κηθξά πδαηνξέκαηα δελ απαηηείηαη νξηνζέηεζε. Γηα ην ζθνπό απηόλ ππήξμε ζρεηηθή 

αιιεινγξαθία κε ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε (ΓΗΠΔΥΧ) Α.Π. 43716/3534/01.06.2016 

Δπάξθεηα πθηζηάκελωλ Αγωγώλ Οκβξίωλ 

Γηα ηελ επάξθεηα ησλ πθηζηάκελσλ αγσγώλ νκβξίσλ, εθπνλήζεθε πδξαπιηθή κειέηε ε νπνία 

θαη εγθξίζεθε από ην Γεκνηηθό πκβνύιην, βάζεη ηεο εηζήγεζεο-έγθξηζεο ηεο  Γηεύζπλζεο 

Σερληθώλ Δξγσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο (αξ. πξση. 57123/11-12-2017)  

 

1.3. ΠΟΟΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΤΗΚΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ 

Σα εθηηκώκελα πνζνηηθά ζηνηρεία θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ 

εθπόλεζε ηεο κειέηεο αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 5 αλά θαηεγνξία κειέηεο. 

 

2. ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ ΚΟΠΗΜΟΣΖΣΑ ΜΔΛΔΣΖ 

Ζ πνιενδόκεζε ηεο πεξηνρήο απνζθνπεί ζηελ θάιπςε ησλ εθηηκώκελσλ νηθηζηηθώλ 

αλαγθώλ, αιιά θαη ζηελ ελαξκόληζε ηνπ ηζρύνληνο ρεδίνπ Πόιεο κε ηηο αξρέο ηεο βηώζηκεο 

νηθηζηηθήο αλάπηπμεο. θνπεύεη ζηε δηεξεύλεζε θαη επηινγή ησλ πξνζθνξόηεξσλ ηξόπσλ 

ιεηηνπξγίαο, παξαγσγήο, νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο αλαγθαίαο γεο γηα ηελ βηώζηκε αλάπηπμε ηνπ νηθηζκνύ ηνπ Γαιαηά. 

Ζ ζύληαμε ηεο κειέηεο αλακέλεηαη λα ζπκβάιιεη ζηε γεληθόηεξε αλαβάζκηζε θαη αλάπηπμε 

ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηνπ Γαιαηά θαη ζηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ δσήο, ζηελ νξζνινγηθή 

πνιενδόκεζε θαη νξγάλσζε ησλ ρξήζεσλ γεο, ζηελ όζν ην δπλαηό πην ηθαλνπνηεηηθή 

πξνζέγγηζε θαη αληηκεηώπηζε ησλ αλαγθώλ ησλ θαηνίθσλ, ζηελ πην ελδεδεηγκέλε νξγάλσζε κε 

ηελ πξόβιεςε ησλ απαξαίηεησλ εμππεξεηήζεσλ ησλ θαηνίθσλ, θαζώο θαη ζηνλ πεξηνξηζκό ησλ 



επηπηώζεσλ ζην πεξηβάιινλ. 

Απνδέθηεο ηνπ νθέινπο πνπ πξνθύπηεη από ηελ πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο 

είλαη ην ζύλνιν ηνπ κόληκνπ αιιά θαη ηνπ επνρηθνύ πιεζπζκνύ ηνπ νηθηζκνύ. 

 

3. ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΜΔΛΔΣΖ 

Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία γηα ηελ πεξαίσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη ζε 26 

κήλεο από ηελ ππνγξαθή ηνπ ηδησηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ. Ο θαζαξόο ρξόλνο νινθιήξωζεο 

ηνπ κειεηεηηθνύ αληηθεηκέλνπ νξίδεηαη ζε 16 κήλεο από ηνλ νξηζκό ηεο νκάδαο επίβιεςεο 

θαη ηε ρνξήγεζε ζηνλ αλάδνρν όισλ ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ θαη κειεηώλ γηα ηελ 

απξόζθνπηε εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο κειέηεο. Ζ θαηαλνκή ηνπ ρξόλνπ εθπόλεζεο ηνπ 

θαζαξνύ κειεηεηηθνύ αληηθεηκέλνπ αλά ζηάδην έρεη σο εμήο: 

Α ηάδην: 6 κήλεο 

Β ηάδην: 6 κήλεο 

Γ ηάδην:  4 κήλεο 

 

 

4. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

ρέδην κε ην όξην ηεο Πεξηνρήο Μειέηεο 

 

 

4. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΦΑΚΔΛΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ιάβνπλ γλώζε όισλ ησλ ζρεηηθώλ εθπνλεζέλησλ κειεηώλ 

πνπ αθνξνύλ ηελ παξνύζα ζύκβαζε ζηα γξαθεία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (βι. παξ. 2.2 

Γηαθήξπμεο) θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο. 

 

-ηνηρεία παιαηόηεξωλ Σνπνγξαθηθώλ θαη Πνιενδνκηθώλ κειεηώλ  (βι. παξάγξαθν 
1.2.1 παξόληνο ηεύρνπο) 

Σα ζηνηρεία απηά δελ πθίζηαληαη ζε νπνηαδήπνηε ςεθηαθή κνξθή θαη ζα πξέπεη νη 
ελδηαθεξόκελνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκό ,λα ηα αλαπαξάγνπλ κε δηθή ηνπο 
επζύλε  

 
-Γεωινγηθή κειέηε (βι. παξάγξαθν 1.2.2 παξόληνο ηεύρνπο) 

Γηαηίζεηαη ζε κνξθή PDF 
 
-Τδξαπιηθή κειέηε (βι. παξάγξαθν 1.2.3 παξόληνο ηεύρνπο)  

Γηαηίζεηαη ζε κνξθή PDF 
 

 

 



5. ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΖ ΓΑΠΑΝΖ - ΠΡΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΜΟΗΒΖ 

Πίλαθαο Α: Τπνινγηζκόο πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο Πνιενδνκηθώλ Δξγαζηώλ 

Απόφαση Υπουργού ΠΔΧΩΓΔ 5731/1146/23-02-2000 (ΦΔΚ 329Β΄) 

         

α/α ΔΙΓΟ ΔΡΓΑΙΑ 
ΑΡΙΘΜ. 

ΣΙΜΟΛ. 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 
ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΟ 

τκ=1,203 ή           

λ = 0,23368 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΓΑΠΑΝΔ 

ΜΔΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

Α.1 Α' ζηάδιο Π.Μ. Δπέκηαζηρ Ι.1.Α.1 ζηπ. 700 0,23368 400 163,58 65.430,4 

Α.2 Α' ζηάδιο Π.Μ. Αναθεώπηζηρ Ι.1.Α.1 ζηπ. 875 0,23368 250 204,47 51.117,5 

Α.3 Β1' ςποζηάδιο Π.Μ. Δπέκηαζηρ Ι.1.Α.1 ζηπ. 420 0,23368 400 98,15 39.258,24 

Α.4 Β1' ςποζηάδιο Π.Μ. Αναθεώπηζηρ Ι.1.Α.1 ζηπ. 525 0,23368 250 122,68 30.670,5 

Α.5 Β2' ςποζηάδιο Π.Μ. Δπέκηαζηρ Ι.1.Α.1 ζηπ. 280 0,23368 400 65,43 26.172,16 

Α.6 Β2' ςποζηάδιο Π.Μ. Αναθεώπηζηρ Ι.1.Α.1 ζηπ. 350 0,23368 250 81,79 20.447 

Α.7 Γιοπθώζειρ Π.Μ από αναπηήζειρ Ι..1.Α.6 ζηπ. 150 0,23368 110 35,05 3.855,72 

Α.8 
Για ηην μεηά ηην ππώηη ανάπηηζη αναπηήζειρ  

(εκηιμάηαι 1 επιπλέον) 
Ι..1.Α.7 ζηπ. 140 0,23368 650 32,72 21.264,88 

ΤΝΟΛΟ Α 258.216,40 

 
Πίλαθαο Β1: Τπνινγηζκόο πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο Σνπνγξαθηθώλ Δξγαζηώλ 

Απόφαση Υπουργού ΠΔΧΩΓΔ ΓΜΔΟ/α/ο/1257/09.08.2005 (ΦΔΚ 1162Β΄/05), Υπ.Απ.9703/633/95 (ΦΔΚ 167Γ/95) 

α/α ΔΙΓΟ ΔΡΓΑΙΑ ΑΡΘΡΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 
ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΟ 

τκ=1,203 ή           

λ = 0,23368 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΓΑΠΑΝΗ 

ΜΔΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

Β.1 ΚΣΖΜΑΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΠΔΚΣΑΖ 

Β.1.2 
Παπαλαβή, ηαξινόμηζη και επεξεπγαζία δηλώζευν 

ιδιοκηηζίαρ 
ΆΡΘΡΟ 3 ΦΔΚ 167Γ/95 δήλυζη 35 0,23368 900 8,18 7.360,92 

Β.1.3 Μεηαθοπά ζηοισείυν μη ςλοποιημένυν ιδιοκηηζιών Τπ.Απ.9703/633/95 απ. 4 δήλυζη 88 0,23368 105 20,56 2.159,20 

Β.1.4 ύνηαξη κηημαηογπαθικού διαγπάμμαηορ εθαπμογήρ ΣΟΠ.14.Β1 (ΦΔΚ 1162Β΄/05) ζηπ. 20 1,203 650 24,06 15.639,00 

ΤΝΟΛΟ Β1 25.159,12 



Β.2 ΤΦΟΜΔΣΡΗΚΔ ΜΔΛΔΣΔ ΟΓΧΝ 

Β.2.1 
Υυποζηάθμιζη ζε έδαθορ πεδινό με ενδιάμεζα 

ζημεία 
ΣΟΠ 4.1.1 (ΦΔΚ 1162Β΄/05) σλμ. 100 1,203 20 120,30 2.406,00 

Β.2.2 Υυποζηαθμική αθεηηπία επί κηίζμαηορ (ήλος) ΣΟΠ 4.1.3   (ΦΔΚ 1162Β΄/05) ηεμάσια 26 1,203 6 31,28 187,67 

Β.2.3 Υυποζηαθμική αθεηηπία επί βάθπος ΣΟΠ 4.2  (ΦΔΚ 1162Β΄/05) ηεμάσια 110 1,203 2 132,33 264,66 

Β.2.4 
Τπολογιζμόρ δικηύος, με ηη μέθοδο ελασίζηυν 

ηεηπαγώνυν ή ηη μέθοδο διαδοσικών πποζεγγίζευν 
ΣΟΠ 4.4 (ΦΔΚ 1162Β΄/05) ηεμάσια 225 1,203 12 270,68 3.248,10 

Β.2.5 Ακπιβήρ πποζδιοπιζμόρ αξόνυν οδών Άπθπο 6 (ΦΔΚ691Γ/89) ηεμάσια 200 0,23368 200 46,74 9.347,20 

Β.2.6 
Ττομεηπική ενημέπυζη οδού καηά μήκορ ηος άξονα 

και απιζηεπά δεξιά ηηρ οδού 
ΣΟΠ.9.1α   (ΦΔΚ 1162Β΄/05) σλμ. 1032 1,203 5 1241,50 6.207,48 

Β.2.7 Μελέηη Δπςθπάρ ηυν δπόμυν Άπθπο 6 (ΦΔΚ691Γ/89) σλμ. 3000 0,23368 15 701,04 10.515,60 

ΤΝΟΛΟ Β2 32.176,71 

ΤΝΟΛΟ Β 57.335,83 

ΤΝΟΛΟ ΜΔΛΔΣΩΝ Α + Β 315.552,23 

ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ (15%) 47.332,83 

ΦΠΑ 24% 87.092,42 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 449.977,48 

 

 

ΠΕΙΡΑΙΑ  27 / 2 / 2018 

 

                                                      ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                       ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η ςνηάξαζα 

 
 
 

 
Αγγελική Ανδπιοπούλος 

Απσιηέκηων Μησανικόρ 
 

Ο Πποϊζηάμενορ 
ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ  ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΗΙΩΣΙΚΩΝ ΓΗΜΩΝ 

 
 
 
 

ηαύπορ Βεϊόγλος 

Πολιηικόρ Μησανικόρ 



 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. ......................... απόφαςηi 

τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ  

Ο Δήμαρχοσ 

Κωςταντίνοσ Καραγιάννησ 

 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

 

 

 
                                                      
ii  Σου αρμοδίου οργάνου του εργοδότη – αναθέτουςασ αρχήσ (άρθρο 2 παρ. 3 ςτοιχ. 2 του ν. 4412/2016). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                               

 


