
 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 

ΕΡΓΟ: «Βελτίωση χάραξης και διαπλάτυνση της Π.Ε.Ο. Αθηνών-Θηβών στο τμήμα Μάνδρα-Οινόη(από την χ.θ. 
0+000 έως χ.θ. 5+085,61) και αποκατάσταση των φθορών της υφιστάμενης Π.Ε.Ο. στο τμήμα από Νέα Ζωή 
Μάνδρας έως Αγία Σωτήρα από χ.θ 5+500 έως χ.θ. 9+000»  
Επιλέξιμος Προϋπολογισμός ένταξης με Κωδικό ΟΠΣ 5066761: 22.227.030,60€  (Απόφαση Ένταξης 1670/15-6-2020 
ΑΔΑ:Ω5ΡΥ7Λ7-ΟΛΜ, τροποποίηση 3539/24-11-2020 ΑΔΑ:6Ψ6Ψ7Λ7-Μ39 ποσού 23.765.250,60€) 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ της Ε.Ε. 
1. ΥΠΟΕΡΓΟ 1 Βελτίωση χάραξης και διαπλάτυνση της Π.Ε.Ο. Αθηνών-Θηβών στο τμήμα Μάνδρα-Οινόη(από την 
χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 5+085,61) και αποκατάσταση των φθορών της υφιστάμενης Π.Ε.Ο. στο τμήμα από Νέα Ζωή 
Μάνδρας έως Αγία Σωτήρα από χ.θ 5+500 έως χ.θ. 9+000 - Εργολαβία 
Συνοπτική Περιγραφή του έργου: 
Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η εκτέλεση του υποέργου 1 του θέματος.  
Το υπό κατασκευή έργο χωρίζεται σε δύο διακριτά τμήματα. Το πρώτο τμήμα αφορά στην επισκευή βλαβών και 
βελτίωση της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθήνας – Θήβας Π.Ε.Ο.Α.Θ., μήκους περίπου 5 km (εφεξής τμήμα Α) και το 
δεύτερο στην αποκατάσταση των φθορών σε μήκος περίπου 3,5 km που υπέστη η ΠΕΟ.ΑΘ. μετά την καταστροφική 
πλημμύρα της 15-11-2017 στη Δυτική Αττική (εφεξής τμήμα Β). 
Τμήμα Α 
Η αρχή του έργου χωροθετείται στη συμβολή της υφιστάμενης Π.Ε.Ο.Α.Θ. με τον ανισόπεδο κόμβο 1 της Αττικής Οδού 
και το πέρας στη Χ.Θ. 5+085,61 η οποία ταυτίζεται με τη Χ.Θ. 5+500 που αφορά τη χιλιομέτρηση της υφιστάμενης 
οδού, βορειοδυτικά του οικισμού Νέα Ζωή. Τα έργα που κατασκευάζονται στα πλαίσια της παρούσας εργολαβίας είναι 
τα παρακάτω: Α1) Πλήρης κατασκευή αρτηρίας τετράιχνης διατομής μήκους περίπου 2,3 χλμ., εκ των οποίων τα δύο 
πρώτα αφορούν σε βελτίωση της υφιστάμενης Π.Ε.Ο.Α.Θ. με τον κατάλληλο ηλεκτροφωτισμό. Α2) Πλήρης κατασκευή 
αρτηρίας δίιχνης διατομής μήκους περίπου 2,8 χλμ. εκ των οποίων τα 1,4 χλμ. αφορούν σε νέα χάραξη και τα 1,4 χλμ. 
σε βελτίωση της υφιστάμενης Π.Ε.Ο.Α.Θ. Α3) Πλήρης κατασκευή τριών ισόπεδων κυκλικών κόμβων και ενός ισόπεδου 
μορφής Τ, με ηλεκτροφωτισμό.  Α4) Κατασκευή εγκάρσιου οδικού δικτύου μήκους περίπου 1 χλμ. Α5) Κατασκευή μίας 
γέφυρας και υδραυλικών έργων κάτω από αυτήν. 
Τμήμα Β (μη επιλέξιμο) 
Το τμήμα αυτό από τη Νέα Ζωή Μάνδρας έως την Αγία Σωτήρα, περιλαμβάνει την επισκευή των βλαβών που υπέστη η 
υφιστάμενη Π.ΕΟ.Α.Θ. από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα της 15-11-2017. Οι βλάβες της οδού επικεντρώνονται α) 
στην υποσκαφή και καταστροφή τόσο του οδοστρώματος όσο και της υποδομής του, και β) στην υποσκαφή και 
καταστροφή των πρανών της οδού. Τα έργα που κατασκευάζονται στα πλαίσια της παρούσας εργολαβίας είναι τα 
παρακάτω: Β1) Αποκατάσταση των βλαβών με ενιαία επιφάνεια αντιολισθηρού τάπητα σε όλο το μήκος και πλάτος 
επέμβασης της οδού. Β2) Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης συνολικού μήκους περίπου 1,6 χλμ. για την προστασία της 
οδού στα τμήματα που οδεύει παράλληλα με το ρέμα Σούρες. Β3) Αποκατάσταση αγωγού ύδρευσης και τριγωνικής 
τάφρου. Β4) Επίσης, στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται αναδάσωση στη θέση Φίχθι –Μάνδρας, επί εκτάσεως 
εμβαδού 39.122,39 τ.μ., σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 17805/1118/05.03.2018 Απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 
Επιλέξιμος Προϋπολογισμός ένταξης: 19.627.030,60€ 
2. ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Αγορά εδαφικών εκτάσεων για την εκτέλεση του έργου (δικαιούχος Περιφέρεια Αττικής) 
Συνοπτική Περιγραφή του υποέργου 2: 
Αγορά γης για τα τμήματα από τα οποία διέρχεται ο όδευση της ΠΕΟΑΘ. 
Επιλέξιμος Προϋπολογισμός ένταξης: 1.300.000€ 
3. ΥΠΟΕΡΓΟ 3: μετατοπίσεις δικτύων ΟΚΩ (δικαιούχος Περιφέρεια Αττικής) 
Συνοπτική Περιγραφή του υποέργου 3: 
Εργασίες για τις μετατόπισης των ΟΚΩ για την ολοκλήρωση της ΠΕΟΑΘ. 
Επιλέξιμος Προϋπολογισμός ένταξης: 1.300.000,00€ 
4. ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Αποζημίωση για διαχείριση αποβλήτων (ΑΕΚΚ) (δικαιούχος Περιφέρεια Αττικής) 
Συνοπτική Περιγραφή του υποέργου 4: 
Αποζημίωση για διαχείριση αποβλήτων για ΑΕΚΚ για την ολοκλήρωση της ΠΕΟΑΘ. 
Επιλέξιμος Προϋπολογισμός ένταξης: 1.538.220,00€ 
 


