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ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 
 

 

 

ΓΔΝΙΚΑ 

Η παξνχζα κειέηε αθνξά ζε επεκβάζεηο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ζην δίθηπν 

Hιεθηξνθσηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Κεθηζηάο, είηε πξφθεηηαη γηα ελαέξην ή γηα ππφγεην δίθηπν ζε 

νδνχο, πιαηείεο θαη πάξθα ηνπ δήκνπ Κεθηζηάο . 

Η κειέηε απηή ζπληάζζεηαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4412/16 θαη ζα αλαηεζεί κε ηελ 

δηαδηθαζία ηνπ αλνηρηνχ δηαγσληζκνχ ζε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε. χκθσλα κε ηελ 

ππ.’αξηζκ. πξση. 46133/29/09/2017 βεβαίσζε ηνπ πξντζηακέλνπ Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο θαη 

Αλαθχθισζεο, νη εξγαζίεο ηεο παξνχζαο κειέηεο δελ κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ απφ ην 

Σκήκα Ηιεθηξνθσηηζκνχ ηεο Γ/λζεο ηνπ . 

   

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΟΤ 

 Οη εξγαζίεο νη νπνίεο πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξνχζα κειέηε, αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ θαη ην ηηκνιφγην ηεο κειέηεο πνπ ζπληάρηεθε ζχκθσλα κε ην ππ. αξηζκ. 

45344/25-9-2017 έγγξαθν ηνπ ηκήκαηνο Ηιεθηξνθσηηζκνχ ηεο δηεχζπλζεο θαζαξηφηεηαο θαη 

αλαθχθισζεο. Σν έξγν αθνξά  ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο γηα ηελ επηζθεπή θαη 

ζπληήξεζε ηνπ ειεθηξνθσηηζκνχ ζε νδνχο, πιαηείεο θαη πάξθα ζηηο ηξεηο Γεκνηηθέο 

ελφηεηεο ηνπ Γήκνπ Κεθηζίαο, νη νπνίεο ελδεηθηηθά είλαη νη εμήο: 

 Αληηθαηάζηαζε ή επηζθεπή ηζηψλ θσηηζκνχ θαη θσηηζηηθψλ ζσκάησλ , πνπ έρνπλ 

θαηαζηξαθεί είηε απφ ηξνραία αηπρήκαηα είηε απφ παιαηφηεηα θαη αζηνρία ησλ πιηθψλ 

 Αληηθαηάζηαζε ή επηζθεπή  θαηεζηξακκέλσλ πίιαξ ή θαη ηνπνζέηεζε λέσλ ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ  πθηζηάκελα  δίθηπα  πιαηεηψλ θαη πάξθσλ ειεθηξνδνηνχληαη  

απεπζείαο απφ ην  δίθηπν ηεο ΓΔΓΓΗΔ 

 Δληνπηζκφο θαη επηζθεπή βξαρπθπθισκέλσλ ππφγεησλ  γξακκψλ 

 πληήξεζε θαη αληηθαηάζηαζε πιηθψλ ζε πςεινχο ηζηνχο θσηηζκνχ ζε θεληξηθέο νδηθέο 

αξηεξίεο (π.ρ. πξψελ δίθηπα ΤΠΔΥΩΓΔ) 

 Δπηζθεπή βιαβψλ ζε  ππφγεηα δίθηπα ειεθηξνθσηηζκνχ 

   

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ κε ηελ εθαξκνγή ηεο  Απφθαζε Τπ. Τπνδνκψλ & 

Μεηαθνξψλ ΓΝγ/oηθ.35577/ΦΝ466/04.05.2017(ΦΔΚ1746/19.05.2017 ηεχρνοΒ') 

Καλνληζκφο Πεξηγξαθηθψλ Σηκνινγίσλ Δξγαζηψλ γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ 

πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ πνιπεηνχο δαπάλεο  ησλ ηξηαθνζίσλ ρηιηάδσλ 



επξψ(300.000,00€). Η δαπάλε είλαη εγγεγξακκέλε ζην Σερληθφ Πξφγξακκα θαη ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ Κεθηζηάο γηα ην έηνο 2017 γηα ην πνζφ ησλ 200.00,00€ κε 

Κ.Α.20.7335.03 θαη γηα ην έηνο 2018 γηα ην πνζφ ησλ 100.000,00 € θαη αλαιχεηαη σο εμήο: 

  

ΤΝΟΛΟ ΔΡΓΑΙΩΝ 177.979,47 

ΓΔ & ΟΔ 18% 32.036,30 

ΤΝΟΛΟ ΔΡΓΑΙΩΝ (1) 210.015,77 

ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ (15% ρ 1) 31.502,37 

ΤΝΟΛΟ 2 241.518,14 

ΓΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ 417,00 

ΤΝΟΛΟ 3 241.935,14 

ΦΠΑ 24% 58.064,43 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ 299.999,57 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΛΕΣΗ (ΜΕ ΣΡΟΓΓ.) 300.000,00 

 

Ο ρξφλνο πεξαίσζεο ηεο εξγνιαβίαο νξίδεηαη ζε δψδεθα κήλεο (12) απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίδνληαη ζην δηάζηεκα απηφ φιεο νη 

βιάβεο ηνπ δηθηχνπ νδνθσηηζκνχ θαη oη εξγαζίεο ζα πινπνηεζνχλ ηκεκαηηθά θαηά ηα έηε 

2017 θαη 2018. 

Σν έξγν έρεη εληαρζεί ζην αξρηθφ Σερληθφ Πξφγξακκα εθηειεζηέσλ έξγσλ θαη 

Πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2017 ηνπ Γήκνπ Κεθηζηάο κε Κ.Α. εμφδνπ  20.7335.03 θαη   

ζχκθσλα κε ηελ αξ. 462/31-08-2017 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Κεθηζηάο πεξί 

ηξνπνπνίεζεο ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο έγθξηζεο ηεο  5ε αλακφξθσζεο,  αλακνξθψζεθε ν 

πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ γηα ην έηνο 2017 ζην χςνο  ησλ 200.000,00 €  

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ.3 ηνπ Π.Γ. 113/2010  

πεξί απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο θαη ηκεκαηηθήο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο δαπάλεο, 

πξνβιέπεηαη φηη ην ζπγθεθξηκέλν έξγν ζα εθηειεζηεί ζην χςνο ησλ 200.000,00 € ζην έηνο 

2017 φπσο ήδε έρεη εληαρζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ   θαη ζην χςνο ησλ 100.00,00 

€ ζην έηνο 2018 φπνπ θαη ζα εληαρζεί ζην Σερληθφ Πξφγξακκα θαζψο θαη πξνυπνινγηζκφ 

ηνπ Γήκνπ  έηνπο ηνπ 2018 σο ζπλερηδφκελν. 

  
           

Κεθηζηά,16/11/2017 
 

Οη ζπληάμαληεο 
 
 

Βαζίιεο Μπειεκέδεο 
Ηιεθηξνιφγνο  Μεραληθφο ΣΔ 

 
 
 

Λάκπξνο Παληνχιεο 
Ηιεθηξνιφγνο  Μεραληθφο ΣΔ 

Κεθηζηά,16/11/2017 
 

Διέγρζεθε 
H Πξντζηακέλε ηνπ 

Σκήκαηνο Η/Μ 
 
 
 
 
 

Γήκεηξα Γεκάθα 
Ηιεθηξνιφγνο  Μεραληθφο 

Κεθηζηά, 16/11/2017 
 

Θεσξήζεθε 
H Πξντζηακέλε ηεο Γ/λζεο 

Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 
 
 
 
 
 

Διέλε ΓΙΑΝΝΙΣΟΠΟΤΛΟΤ 
ΠΔ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ’ 
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