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ΤΕΧΝΙΚΗ   ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

1.Γενικά στοιχεία 

 

Η παρούσα µελέτη αφορά την κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων στο νέο 

αποχετευτικό δίκτυο που κατασκευάστηκε µε την εργολαβία του έργου  «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Α∆ΑΜΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ»   στη 

∆ηµοτική Ενότητα Κηφισιάς έτσι ώστε το έργο να καταστεί άµεσα λειτουργικό.  

Υπολογίζεται να κατασκευαστούν 100 συνδέσεις ακινήτων η θέση των οποίων θα  

προσδιορίζεται από τις   αιτήσεις των ιδιοκτητών τους.   

Η κατασκευή του έργου θα γίνει βάσει του Σχεδίου 1 «Τρόπος Κατασκευής Εξωτερικής 

διακλάδωσης» Λύση 1 (βασική) του Κανονισµού Λειτουργίας ∆ικτύου Αποχέτευσης της 

ΕΥ∆ΑΠ (Αριθµ. ∆16γ/010/178/Γ απόφαση Έγκριση του Κανονισµού Λειτουργίας ∆ικτύου 

Αποχέτευσης (Κ.Λ.∆.Α) της ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε. - ΦΕΚ 846Β/2009). 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει η διαδικασία εκτέλεσης του έργου των 

συνδέσεων είναι να έχει παραληφθεί το έργο για λειτουργία από την ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε  

Το έργο είναι εγγεγραµµένο στο Τεχνικό Πρόγραµµα του έτους 2019 µε τίτλο «48η 

Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων µε το νέο δίκτυο   ακαθάρτων στην περιοχή 

Αδάµες της ∆.Ε Κηφισιάς»  και στον Προϋπολογισµό του έτους 2019 µε κωδικό 

25.7312.16    και ύψος πολυετούς δαπάνης 200.000,00€ από ιδίους πόρους του ∆ήµου 

Κηφισιάς.  

Βάσει των ως άνω αποφάσεων, η δαπάνη του εν λόγω έργου, επιµερίζεται σε 10.000€ για 



το έτος 2019 και  190.000€ για το έτος 2020  διότι το έργο θα υλοποιηθεί   εντός του 

2020. 

  
 
2.   Περιγραφή εργασιών : 

        
           Οι εργασίες κατασκευής περιλαµβάνουν:  

1) τις εκσκαφές των ορυγµάτων στα οποία θα τοποθετηθούν οι αγωγοί από σωλήνες 

P.V.C.-U SDR41 διατοµής Φ125 εγκιβωτισµένοι σε άµµο πάχους 0,10 µ. από το κάτω 

µέρος του σωλήνα και 0,30 µ. στο επάνω µέρος τους, όπως φαίνεται και στο συνηµµένο 

σχεδιάγραµµα τοµής και τις εκσκαφές ορύγµατος για την τοποθέτηση αγωγού P.V.C.-U 

SDR41 διατοµής Φ200. 

2) την τοποθέτηση των πλαστικών σαµαριών διατοµών Φ200/125 µε τα οποία 

επιτυγχάνεται η σύνδεση του σωλήνα µε τον κεντρικό αγωγό συγκολλητά, 

3) την κατασκευή επί του πεζοδροµίου του φρεατίου ελέγχου της διακλάδωσης από 

σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 ή προκατασκευασµένο, για τον έλεγχο σε περίπτωση 

έµφραξης της κατασκευής, όπως φαίνεται και στο συνηµµένο σχέδιο τοµή και το 

φρεάτιο επίσκεψης του αγωγού, 

4) την επίχωση µε θραυστό υλικό λατοµείου που θα προσκοµιστεί στο έργο, 

5) την αποκατάσταση της τοµής σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές που 

αναφέρονται στο υλικό επίχωσης , καθώς και στο ασφαλτικό σκυρόδεµα της στρώσης 

βάσης και της στρώσης κυκλοφορίας του ασφαλτοτάπητα. 

Επίσης διευκρινίζεται ότι, προ της καθαιρέσεως του ασφαλτοτάπητα, θα πραγµατοποιηθεί η 

κατ’ έντεχνο τρόπο κοπή του µε ασφαλτοκόφτη, ή άλλο αντίστοιχο µηχάνηµα κοπής. 

Η αποκατάσταση του ασφαλτικού και εν γένει της κυκλοφορίας, στα τµήµατα που θα γίνει η 

κατασκευή του αγωγού, θα πρέπει απαραίτητα να γίνεται ταχύτατα και σύµφωνα µε τις 

υποδείξεις της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, προκειµένου να αποκαθίσταται άµεσα 

οποιαδήποτε κυκλοφοριακό πρόβληµα δηµιουργηθεί επί των οδών αυτών. 

Κατά την κατασκευή επιβάλλεται η λήψη αυστηρών µέτρων ασφαλείας για την πρόληψη 

ατυχηµάτων τόσο στους εργαζόµενους, όσο και στους διερχόµενους (π.χ. κατάλληλα 

εµπόδια γύρω από το εργοτάξιο και στο σκάµµα, προειδοποιητικά σήµατα και φράγµατα 

κ.λ.π.), σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα συµβατικά τεύχη της µελέτης και τις υποδείξεις 

των Αστυνοµικών Αρχών. 

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. 

Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για την αποκατάσταση των προβληµάτων θα καλύπτουν 

τις προδιαγραφές των προτύπων του ΕΛΟΤ, θα φέρουν την σήµανση CE, θα είναι µη τοξικά, 

συµβατά µεταξύ τους και θα έχουν άριστη συµπεριφορά για τον σκοπό που προορίζονται. 

Τα συνεργεία που θα εκτελούν τις εργασίες θα συµµορφώνονται µε τους κανόνες ασφαλείας 

και υγιεινής και ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα µέτρα ασφαλείας καθ’ όλη την 

διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εφαρµογή τους. 

 Στις απολογιστικές εργασίες έχει προβλεφθεί η δαπάνη για αρχαιολογική παρακολούθησης   

και η εναπόθεσης- απόρριψης των υλικών της αποξήλωσης των ασφαλτικών (Απόβλητα 

Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων- Α.Ε.Κ.Κ.) όπως ορίζεται από τον Ν 4042/2012 

(ΦΕΚ 24/Α) και την ΚΥΑ  6259/1757/ Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β) άρθρο 7 στην παρ.3,β,3, 

της ΚΥΑ και σύµφωνα µε την οποία ανάδοχος έχει την υποχρεώσει να προσκοµίσει στην 

Υπηρεσία βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων από το εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής 

διαχείρισης  

Στο Τιµολόγιο Μελέτης περιγράφονται αναλυτικά οι εργασίες, ο τρόπος κατασκευής και τα 

υλικά που θα χρησιµοποιηθούν. 

Τέλος, ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκρίνεται άµεσα ακόµη και εκτός ωραρίου 

εργασίας ή σε εορτές και αργίες σε περιπτώσεις κινδύνου πρόκλησης ατυχηµάτων. 

 
 
3. Οικονοµικά στοιχεία : 
Η Συνολική δαπάνη για τις «» του ∆ήµου Κηφισιάς προϋπολογίζεται ενδεικτικά ως 
ακολούθως: 
 

                   Άθροισµα εργασιών 115.090,00 

                        Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18% 20.716,20 

                           Απρόβλεπτα 15% 20.370,93 

Πρόβλεψη αναθεώρησης 113,19 

       Απολογιστικά Αναδόχου 4.237,29 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18% Απολογιστικών 762,71 

              Άθροισµα                                                                            161.290,32 

                   ΦΠΑ 24% 38.709,68 



          Γενικό Σύνολο 200.000,00 

 
Από τα απολογιστικά αναδόχου θα καλύπτονται : 
1) οι δαπάνες υποδοχής σε ειδικά κέντρα διαχείρισης απορριµµάτων, των προϊόντων 
εκσκαφής ή καθαίρεσης σύµφωνα µε  την προαναφερθείσα Κ.Υ.Α.  
2) οι δαπάνες της ενδεχόµενης κατά τόπους απαιτουµένης δαπάνης επίβλεψης της 
Αρχαιολογίας 
όλα µετά την παράδοση αντιστοίχων τιµολογίων από τον ανάδοχο. 
 
4.  Περιεχόµενα µελέτης 
Η µελέτη συντάσσεται βάσει του άρθρου 95§2α,  του Ν.4412/2016 που αφορά στην 
διαδικασία του ανοικτού  διαγωνισµού µε επιµέρους ποσοστά  έκπτωσης και αποτελείται 
από τα παρακάτω τεύχη: 
 
 
 
1) Τεχνική Έκθεση 6) Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
2) Προµέτρηση 7) ΣΑΥ 
3) Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 8) ΦΑΥ 
4) Τιµολόγιο µελέτης 9) Σχέδιο ∆ιακήρυξης 
5) Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 10) Έντυπο οικ. Προσφοράς 
 
 
 
 
 
 
Κηφισιά, 28-11-2019 

 
 

Η συντάξασα 
 

 
 

 
Γεωργία Κοπανιά 

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 
 

 
Κηφισιά, 28-11-2019 

Ελέγχθηκε 
Η Αναπληρώτρια 
Προϊστάµενη   

Τµ. Προγραµµατισµού & 
Μελετών 

 
 

∆ήµητρα ∆ηµάκα 
Ηλεκτρολόγος  
Μηχανικός ΠΕ 

 
Κηφισιά, 28-11-2019 

Θεωρήθηκε 
H Προϊσταµένη της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών 

 
 

Ελένη Γιαννιτσοπούλου 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 
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