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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΕΡΓΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ  

ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.200.000 € 
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Τεχνική Περιγραφή 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την μελέτη για την βελτίωση της βατότητας 
υφιστάμενων αγροτικών οδών μήκους περί τα 4.745μ και μέσου πλάτους 5.15μ του Δήμου 
Λαυρεωτικής, διαμέρισμα Κερατέας. Οι υφιστάμενοι οδοί βρίσκονται σε ιδιαίτερα κακή 
κατάσταση βατότητας λόγω της συχνής διέλευσης βαρέων αγροτικών  οχημάτων και της 
πλημελούς συντήρησης για μεγάλο χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα να έχουν αλλοιωθεί τα 
γεωμετρικά χαρακτηριστικά τους. 

Γενικά οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι : 

1. Γενικές εκσκαφές 
2. Εξυγίανση οδών με στρώση στράγγισης 
3. Κατασκευή αντιπλημμυρικών τεχνικών έργων μικρής κλίμακας, σύμφωνα με τα 

σχέδια των προτύπων οχετών δημοσίων έργων (κιβωτοειδής οχετός διατομής 5,00μ 
x 2,00 x 1,20 μ ). 

4. Εγκιβωτισμός της οδού με ρείθρα 
5. Διάστρωση οδοστρωσίας ΠΤΠ- Ο150 και ΠΤΠ- Ο 155 
6. Διάστρωση ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας 
7. Διαγράμμιση οδοστρωμάτων 
8. Τοποθέτηση σήμανσης 

Αναλυτικότερα πρόκειται να κατασκευαστούν τρεις κλάδοι στο Δ.Ε. ΚΕΡΑΤΕΑΣ του Δήμου 
Λαυρεωτικής με τις παρακάτω εργασίες ο καθένας: 

Α) ΟΔΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 1065μ 

Το μήκος της οδού είναι 1065μ με πλάτος 5,10μ. Απαιτούνται χωματουργικές εργασίες σε 
όλο το μήκος της οδού. Απαιτείται εξυγίανση του εδάφους στο σημείο 500μ από την αρχή 
και για περίπου 200μ για την προστασία από τα νερά. Η εξυγίανση θα γίνει με στρώση 
σκύρου και γεωύφασμα προστασίας πάνω και κάτω από την στρώση.  Στα 200μ από την αρχή 
της οδού υπάρχει ρέμα. Θα κατασκευασθεί έρεισμα από σκυρόδεμα αφενός για τον 
εγκιβωτισμό του οδοστρώματος και αφετέρου για να οδηγήσει τα νερά από από την αρχή 
και για 400μ στο ρέμα. 

Ακολουθεί διάστρωση οδοστρωσίας (βάση και υπόβαση) και ασφαλτική στρώση 
κυκλοφορίας. Τέλος γίνεται η διαγράμμιση του οδοστρώματος και η τοποθέτηση της 
σήμανσης. 

Ακολουθούν τυπικές διατομές ανά τμήμα: 

Από αρχή για 400μ (400μ) 
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Από 400μ για 100μ  και από το σημείο των 700μ έως τέλος (100μ +365μ) 

 

Από το σημείο των 500μ έως τα 700μ (200μ) 

 

 

 

Β)ΟΔΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 983μ 

Το μήκος του εν λόγω δρόμου είναι 983μ με πλάτος 5,10μ. Απαιτούνται χωματουργικές 
εργασίες σε όλο το μήκος της οδού. Δεν απαιτείται εξυγίανση του εδάφους.  

Ακολουθεί διάστρωση οδοστρωσίας (βάση και υπόβαση) και ασφαλτική στρώση 
κυκλοφορίας. Τέλος γίνεται η διαγράμμιση του οδοστρώματος και η τοποθέτηση της 
σήμανσης. 

Ακολουθούν τυπικές διατομές ανά τμήμα: 

Σε όλο το μήκος (983μ) 

 

 

Γ) ΟΔΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 2697μ 
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Γ1) Από είσοδο στην επαρχιακή οδό Λαυρίου Μαρκοπούλου έως τον κόμβο των προς 
αποκατάσταση δρόμου (νοτιοδυτική πλευρά) μήκους 995,6μ 

Το μήκος της οδού είναι 995,6μ και πλάτος 5,2μ. Απαιτούνται χωματουργικές εργασίες για 
την υποβίβαση της υπάρχουσας στάθμης. Απαιτείται στρώση εξυγίανσης σε όλο το μήκος 
του τμήματος. Η εξυγίανση θα γίνει με στρώση σκύρου και γεωύφασμα προστασίας πάνω 
και κάτω από την στρώση.   Απαιτείται η κατασκευή ερείσματος από σκυρόδεμα στην ανάντι 
πλευρά για την προστασία του οδοστρώματος. 

Ακολουθεί διάστρωση οδοστρωσίας (βάση και υπόβαση) και ασφαλτική στρώση 
κυκλοφορίας. Τέλος γίνεται η διαγράμμιση του οδοστρώματος και η τοποθέτηση της 
σήμανσης. 

Ακολουθούν τυπικές διατομές ανά τμήμα: 

Σε όλο το μήκος (995,6μ): 

 

 

Γ2) Από είσοδο στην επαρχιακή οδό Λαυρίου Μαρκοπούλου έως τον κόμβο των προς 
αποκατάσταση δρόμου (βορειοανατολική πλευρά) μήκους 1145,2μ 

ΥΠΟΤΜΉΜΑ Β-Γ-Α (ΧΘ 1+156,7- ΧΘ 2+302)  

Το μήκος του εν λόγω τμήματος είναι 1.145,2 μ με μέσο πλάτος 5,20μ. Απαιτούνται 
χωματουργικές εργασίες για την υποβίβαση της οδού. Απαιτείται στρώση εξυγίανσης σε όλο 
το μήκος της οδού. Η εξυγίανση θα γίνει με στρώση σκύρου και γεωύφασμα προστασίας 
πάνω και κάτω από την στρώση.  Απαιτείται εγκιβωτισμός με έρεισμα από σκυρόδεμα στην 
ανάντι πλευρά για την προστασία του οδοστρώματος από την είσοδο από την επαρχιακή οδό 
Λαυρίου Μαρκοπούλου έως την δεξιά στροφή και για μήκος περί τα 733μ. 

Ακολουθεί διάστρωση οδοστρωσίας (βάση και υπόβαση) και ασφαλτική στρώση 
κυκλοφορίας. Τέλος γίνεται η διαγράμμιση του οδοστρώματος και η τοποθέτηση της 
σήμανσης. 

Ακολουθούν τυπικές διατομές ανά τμήμα: 
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Από την είσοδο από την επαρχιακή οδό Λαυρίου Μαρκοπούλου έως την δεξιά στροφή  
(733μ)

 

 

Από τη δεξιά στροφή (βορειοανατολικά ) μέχρι τον κόμβο (412,2μ) 

 

 

 

 Γ3) Από την αρχή του έργου έως τον κόμβο (νότια πλευρά) με μήκος περί τα 556,2μ  

Το μήκος του εν λόγω τμήματος είναι 556.2 μ με μέσο πλάτος 5,20μ. Απαιτούνται 
χωματουργικές εργασίες για την υποβίβαση της οδού. Απαιτείται εξυγίανση του εδάφους με 
σκύρα σε όλο το μήκος της οδού. Η εξυγίανση θα γίνει με στρώση σκύρου και γεωύφασμα 
προστασίας πάνω και κάτω από την στρώση.   Απαιτείται να κατασκευασθεί έρεισμα και 
ανάντη και κατάντη στα 400 πρώτα μέτρα και σε όλο το υπόλοιπο τμήμα (156μ) ανάντη μόνο. 
Απαιτείται η κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού σε απόσταση περί τα 340μ από την αρχή της 
οδού διαστάσεων 5,00 x 2.00 x 1.20μ. Απαιτείται η κατασκευή τοιχείου παράλληλο της οδού 
για μήκος 100μ και ύψος 0,50μ από σημείο που απέχει 400μ από την αρχή του έργου. 

Ακολουθεί διάστρωση οδοστρωσίας (βάση και υπόβαση) και ασφαλτική στρώση 
κυκλοφορίας. Τέλος γίνεται η διαγράμμιση του οδοστρώματος και η τοποθέτηση της 
σήμανσης. 

Ακολουθούν τυπικές διατομές ανά τμήμα: 

 

Από αρχή του έργου και για 400μ (400μ) 
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Από σημείο 400μ έως τον κόμβο (156,2μ) 

 

 

 

Η διάρκεια του έργου είναι 6 μήνες και θα κατασκευασθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν, 
4412/16 και κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης κατά τον χρόνο εκτέλεσης του και τις εντολές 
του επιβλέποντος μηχανικού. 

Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 1.200.000,00 ΕΥΡΩ  χρηματοδοτείται από πιστώσεις της 
Περιφέρειας. 

 

ΛΑΥΡΙΟ  12/09/2018 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

 

 

 

 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ-Α 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΓΓΕΝΑΚΗ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ-Α 
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