
                                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                ΕΡΓΟ: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ 2018» 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ: 890.000,00 €              
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ                                                               Κ.Α. 30.7323.03             
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      CPV:Έργα οδοποιϊας 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  15/2018                                                            (45233120-6) 
 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 
    
 
 
 Η παρούσα μελέτη αφορά διανοίξεις και κατασκευή οδών (και τμημάτων οδών) στη Δημοτική 
Ενότητα Κηφισιάς και στη Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας του Δήμου Κηφισιάς. Συγκεκριμένα 
περιλαμβάνει: 
 
Στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς: 
 
 
1.Την διάνοιξη και κατασκευή της οδού Καβαλιεράτου. Προβλέπονται εργασίες εκσκαφών,   
    αποξηλώσεων, καθαιρέσεων, χωματουργικών, τεχνικών έργων και  οδοποιΐας.  
2. Την διάνοιξη της οδού Κηφισού μεταξύ των Ο.Τ. 475 και 432. Προβλέπονται εργασίες εκσκαφών,  
     χωματουργικών, τεχνικών έργων και οδοποιΐας. 
3.Την διάνοιξη και κατασκευή του πεζοδρόμου μεταξύ των Ο.Τ. Γ910 και Γ911 στην περιοχή  
   Αγία    Κυριακή. Περιλαμβάνονται εργασίες εκσκαφών, χωματουργικών, τεχνικών έργων και     
   οδοποιΐας. 
4. Την διάνοιξη και κατασκευή του πεζοδρόμου μεταξύ των Ο.Τ. Γ841 και Γ842 (πεζόδρομος  
    περιοχής ΟΥΛΕΝ). Περιλαμβάνονται εργασίες εκσκαφών, χωματουργικών, τεχνικών έργων και  
    οδοποιΐας. 
5. Την διάνοιξη και κατασκευή της οδού η οποία συνδέει την οδό Βιλτανιώτη με τη οδό Μενεξέδων  
     και βρίσκεται μεταξύ των Ο.Τ.48 και Ο.Τ. 49 (στην περιοχή ΒΙ.ΠΑ.)  
 
Στη Δημοτική ενότητα Νέας Ερυθραίας: 
 
 

1. Την διάνοιξη και  κατασκευή της οδού Παπανικολή. Προβλέπονται εργασίες εκσκαφών,  
        χωματουργικών, τεχνικών έργων και οδοποιΐας. 
2. Την διάνοιξη και κατασκευή της οδού Εθνικής Αντιστάσεως. Προβλέπονται εργασίες  
        εκσκαφών, χωματουργικών, τεχνικών έργων και οδοποιΐας. 
3. Την διάνοιξη και κατασκευή της οδού Μακρονήσου. Προβλέπονται εργασίες εκσκαφών,  

χωματουργικών, τεχνικών έργων και οδοποιΐας.  
4. Την διάνοιξη και κατασκευή της οδού Αριστόβουλου Μάνεση. Προβλέπονται εργασίες  
        εκσκαφών, χωματουργικών, τεχνικών έργων και οδοποιΐας. 
5. Την διάνοιξη και κατασκευή της οδού Ανατολικής Θράκης. Προβλέπονται εργασίες  

εκσκαφών, χωματουργικών, τεχνικών έργων και οδοποιΐας.   
    
        Η μελέτη του έργου συντάσσεται βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016 και θα ανατεθεί με τη 
διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισμού σε εργοληπτική επιχείρηση. Σύμφωνα με την  αριθμ. πρωτ. 
27356/2018 βεβαίωση της Προϊσταμένης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.  
        Το έργο με τίτλο «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ 2018» έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα 
εκτελεστέων έργων του Δήμου Κηφισιάς, θα χρηματοδοτηθεί από Ιδίους Πόρους του Δήμου  και θα 
βαρύνει για το ποσό των 300.000,00€ τον Κ.Α. 30.7323.03 του προϋπολογισμού του Δήμου του 
οικονομικού έτους 2018 και για το ποσό των 590.000,00€ του προϋπολογισμό του οικονομικού 
έτους 2019, καθώς το έργο θα εκτελεστεί εντός δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης. 
        Ο προϋπολογισμός του έργου με την εφαρμογή της αρ. πρωτ. Δ11γ/ο/5/8/12-2-2013 
Εγκύκλιο 7 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
με θέμα: «Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών,  
Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών 
και Λιμενικών»  ανέρχεται σε 890.000,00 € ΕΥΡΩ με στρογγυλοποίηση συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ στο παραπάνω ποσό έχει υπολογιστεί και πρόβλεψη απολογιστικών ποσού 15.937,00€ τα 



οποία θα χρησιμοποιηθούν για την αρχαιολογία και 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 και προέκυψε ως ακολούθως:  
 
  
Δαπάνη Εργασιών   517.152,25 € 
Προστίθεται Γ.Ε & Ο.Ε (18%):     93.087,41 € 
Απρόβλεπτα (15%):     91.535,95 € 
Απολογιστικές Εργασίες:      15.937,00€ 
Πρόβλεψη Αναθεώρησης:               29,32€ 
ΦΠΑ (24%):    172.258,06€ 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:    889.999,99€ 
Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ 
 Εγκ.36/13-12-2001 

   890.000,00€ 

 
                                                 Kηφισιά,  18/06/2018 

 
                                                                                                         Οι Συντάξαντες,  

                                                  
 
                                                                        
                                                                                                    ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
                                                                                                 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε 
                                                                                                 
 
 
 
                                                                                                  ΒΟΥΛΤΣΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
                                                                                                 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  Τ.Ε. 
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