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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ   

 
Η παρούσα µελέτη συντάσσεται µε σκοπό την κάλυψη αναγκών αποκατάστασης των πλακοστρώσεων σε 
διάφορες οδούς των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Κηφισιάς, Εκάλης και Νέας Ερυθραίας του ∆ήµου Κηφισιάς. 
Θα εκτελεστούν εργασίες επισκευής των πεζοδροµίων καθώς επίσης και κατασκευής νέων πεζοδροµίων, 
όπου δεν υπάρχουν. Πλέον των ανωτέρω, στη µελέτη συµπεριλαµβάνονται εργασίες πλακόστρωσης και 
σε δύο κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου.  
 
Συγκεκριµένα, η περιοχή εκτέλεσης του έργου περιλαµβάνει κατά προτεραιότητα τις οδούς και τους 
χώρους που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα, µε δυνατότητα ωστόσο να τροποποιηθούν ή να 
συµπεριληφθούν και οδοί που θα κριθεί ότι χρήζουν άµεσης αποκατάστασης και εφόσον είναι δυνατόν 
να κατασκευαστούν σύµφωνα µε τα δεδοµένα της υπόψη µελέτης. 
 
Η ανάγκη για τις παρεµβάσεις αυτές προκύπτει εξ αιτίας των προβληµάτων που έχουν εµφανιστεί σε 
διάφορα πεζοδρόµια, τα οποία αφορούν φθορές όπως καθιζήσεις και θραύσεις πλακόστρωσης ή 
ανύψωσής της λόγω του ριζικού συστήµατος φύτευσης, αποκολλήσεις λόγω περιβαλλοντικών και 
καιρικών συνθηκών αλλά και φυσική φθορά η οποία έχει επέλθει µε το πέρασµα του χρόνου. Αυτονόητη 
είναι η ανάγκη κατασκευής νέων πεζοδροµίων όπου δεν υπάρχουν.   
 
Το έργο, συνεπώς, αποσκοπεί στην εξασφάλιση της άνετης και ασφαλούς κυκλοφορίας των πεζών καθώς 
και την αισθητική αναβάθµιση των οδών και των κοινοχρήστων χώρων. 
 
 

Ο∆ΟΣ ΑΠΌ-ΕΩΣ 

∆.Ε. Κηφισιάς   
Οδός Πελοποννήσου  Φιγαλείας -Αργολίδος 
Γήπεδο οδού Ξενίας  Επί της οδού Ελευθερώτριας 

Οδός Γρ.Λαµπράκη 
Σηµειακές παρεµβάσεις στα επικίνδυνα για τη διέλευση των 
πεζών σηµεία, από Ηρ.Αττικού έως Λ.Κηφισίας 

Οδός Χαρ.Τρικούπη  
Σηµειακές παρεµβάσεις στα επικίνδυνα για τη διέλευση των 
πεζών σηµεία, από Λ.Κηφισίας έως Μπακογιάννη 

∆ιασταύρωση Λεωφ.Κηφισίας & Ιωνίας Και τις 4 γωνίες και σε βάθος τουλάχιστον µίας ιδιοκτησίας 
∆ιασταύρωση οδών Πόντου & Τροίας Και τις 4 γωνίες και σε βάθος τουλάχιστον µίας ιδιοκτησίας 
∆ιασταύρωση οδών Ιωνίας & Τροίας Και τις 4 γωνίες και σε βάθος τουλάχιστον µίας ιδιοκτησίας 
    
∆.Ε. Ν.Ερυθραίας   
Οδός Πίττα Όλη 
Οδός Σκουφά  ∆αβάκη - Αίαντος 
Οδός Αίαντος  Χαρ.Τρικούπη - Τατοϊου 
Αδός Εθν.Αντιστάσεως Κερκύρας - Αγ.Σαράντα 
Οδός Πλαστήρα 25ης Μαρτίου - Γ.Παπανδρέου 
    
∆.Ε. Εκάλης   
Οδός Πάρνηθος  Πανσέδων - Γ.Βλάχου, στην κάθοδο αριστερά 
    
Κοινόχρηστοι χώροι   
Πάρκο Όθωνος   



Κοινόχρηστος χώρος Γράµµου-Φοίνικα   
Ανώνυµος Ρέµβης-Αγ.Τριάδος  
    
Έργα Συµµετοχικού Προϋπολογισµού   
Επισκευή πεζοδροµίων των κεντρικών αρτηριών  στην Πολιτεία 
Κατασκευή πεζοδροµίων οδού Αγίας Τριάδος από Σικελιανού έως Καζαντζάκη (Νέας Κηφισιάς Ελαιών-Ούλεν) 
Επισκευή συντήρηση και απελευθέρωση πεζοδροµίων οδού 25ης Μαρτίου από Ηπείρου µέχρι Ιωαννίνων (Άνω 
Κηφισιάς) 

 
Όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου και 
στα συµβατικά τεύχη της µελέτης, τις ισχύουσες πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), του 
κανονισµού σκυροδέµατος, της ισχύουσας νοµοθεσίας περί εκτέλεσης ∆ηµοσίων και ∆ηµοτικών Έργων 
και τις έγγραφες ή προφορικές εντολές της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 
 
 Η µελέτη αυτή συντάσσεται βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/16 και θα ανατεθεί µε τη διαδικασία του  
ανοιχτού  διαγωνισµού σε εργοληπτική επιχείρηση. Σύµφωνα  µε την υπ. αριθµ.   28773/29-06-2018  
βεβαίωση της ∆/ντριας Τεχνικών Υπηρεσιών ο ∆ήµος Κηφισιάς δεν µπορεί  να εκτελέσει µε τα δικά του 
Τεχνικά συνεργεία το συγκεκριµένο έργο.          

         
Ο προϋπολογισµός του έργου καταρτίστηκε σύµφωνα µε την εφαρµογή της ∆ΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ466 
(ΦΕΚ 1746 τ.Β/19-5-2017) Απόφασης του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών µε θέµα: 
«Κανονισµός Περιγραφικών Τιµολογίων Εργασιών για δηµόσιες συµβάσεις έργων» καθώς και της 
∆ΝΣγ/οικ.38108/ΦΝ466 (ΦΕΚ 1956 τ.Β/7-6-2017) µε θέµα «Καθορισµός οµάδων εργασιών» ανά 
κατηγορία έργων για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων του Ν.4412/2016 και διαµορφώθηκε ως εξής: 
 

         
Αξία Εργασιών: € 503.669,23 
Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%): €   90.660,46 
Απρόβλεπτα (15%): €   89.149,45  
Άθροισµα: 
Πρόβλεψη απολογιστικών: 

€ 683.479,14 
€     2.000,00 

Φ.Π.Α. (24%): € 164.514,99    
Μερ.Σύνολο: € 849.994,13 
Μετά από στρογγυλοποίηση  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: € 849.994,00 

 
Το ποσό των 2.000,00€ που έχει προβλεφθεί και συµπεριληφθεί στον προϋπολογισµό του έργου ως 
απολογιστικά, θα χρησιµοποιηθεί για τη διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από 
δηµόσια έργα σε εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης όπως ορίζεται από το Ν.4042 /2012 
(ΦΕΚ24/Α) και την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β) άρθρο 7 παρ.3,β,3, της ΚΥΑ και 
σύµφωνα µε την οποία ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προσκοµίσει στην Υπηρεσία βεβαίωση 
παραλαβής των αποβλήτων από το εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης. 

 
Το έργο µε τίτλο «Κατασκευή Πεζοδρόµων-Πεζοδροµίων & Κοινόχρηστων χώρων 2018» έχει 
ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραµµα εκτελεστέων έργων του ∆ήµου, θα χρηµατοδοτηθεί από Ίδιους Πόρους 
του ∆ήµου και θα βαρύνει για το ποσό των 100.000,00 € τον Κ.Α. 30.7324.03 «Κατασκευή 
Πεζοδρόµων-Πεζοδροµίων & Κοινόχρηστων χώρων 2018» του προϋπολογισµού του οικονοµικού 
έτους 2018 του ∆ήµου Κηφισιάς, και για το ποσό των 750.000,00 €  τον προϋπολογισµό του οικονοµικού 
έτους 2019, καθώς το έργο θα εκτελεστεί εντός έξι (6) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης . 
 
 

Κηφισιά, 29-06-2018 
 

Η Συντάξασσα, 
 
 

Μαρία ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 
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