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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ   

 
Η παρούσα μελέτη αφορά στην εργασιών για τη διαμόρφωση του οδοστρώματος του παραδοσιακού 
κέντρου Κηφισιάς με έγχρωμη άσφαλτο, σε αντικατάσταση των σημερινών κυβόλιθων. 
 
Η ανάγκη για τις παρεμβάσεις αυτές προκύπτει εξ αιτίας των προβλημάτων που έχουν εμφανιστεί σε 
διάφορα σημεία, τα οποία αφορούν φθορές όπως καθιζήσεις και θραύσεις κυβόλιθων λόγω της 
κυκλοφορίας (οχήματα), αποκολλήσεις λόγω περιβαλλοντικών και καιρικών συνθηκών αλλά και φυσική 
φθορά η οποία έχει επέλθει με το πέρασμα του χρόνου. Συνεπεία τούτων είναι επιβεβλημένη η εκτέλεση 
εργασιών οι οποίες θα καταστήσουν το οδόστρωμα ασφαλές και διαβατό τόσο για τα οχήματα όσο και 
για τους πεζούς. 
  
 Η μελέτη αυτή συντάσσεται  βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/16     και  θα ανατεθεί με  την διαδικασία 
του  ανοιχτού  διαγωνισμού σε    εργοληπτική επιχείρηση. Σύμφωνα  με την υπ. αριθμ.   58814/8-12-2017  
βεβαίωση της Δ/ντριας Τεχνικών Υπηρεσιών  ο Δήμος Κηφισιάς δεν μπορεί  να εκτελέσει με τα δικά του 
Τεχνικά συνεργεία το συγκεκριμένο έργο.   
 

Το έργο θα εκτελεστεί στις οδούς που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:  
 
Α/α Οδός  Από –Έως  
  1 Κασσαβέτη Κηφισίας –Λεβίδου   
  2 Κολοκοτρώνη Λεβίδου –Φιλαδελφέως  
  3 Παπαδιαμάντη Κηφισίας –Λεβίδου  
  4 Αργυροπούλου Λεβίδου –Γεωργαντά  
  5 Παναγίτσας Κηφισίας –Λεβίδου  
  6 Δροσίνη Στο σύνολό της 
  8 Μιλτιάδου Αγίου Δημητρίου –Δροσίνη  
  9 Αγίου Δημητρίου Αγίων Θεοδώρων –Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου 
 10 Αγίων Θεοδώρων Κυριαζή –Αγίου Δημητρίου  

              
         

Ο προϋπολογισμός του έργου καταρτίστηκε σύμφωνα με την εφαρμογή της ΔΝΣγ/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 
ΔΝΣγ/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: € 402.286,45 
Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%): €   72.411,56 
Απρόβλεπτα (15%): €   71.204,70  
Άθροισμα: 
Πρόβλεψη αναθεώρησης: 

€ 545.902,71 
€          65,00 

Φ.Π.Α. (24%): € 131.032,25    
Μερ.Σύνολο: € 676.999,96 
Μετά από στρογγυλοποίηση  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: € 677.000,00 

 



 

Η δαπάνη για την κατασκευή του έργου προϋπολογίστηκε  στο συνολικό ποσό των εξακοσίων εβδομήντα 
επτά χιλιάδων ευρώ (677.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, είναι εγγεγραμμένη ως 
πολυετής δαπάνη στο Τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2017 με τίτλο 
«Διαμόρφωση οδοστρώματος παραδοσιακού κέντρου Κηφισιάς», θα χρηματοδοτηθεί από Ίδιους 
Πόρους του Δήμου και θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7333.25. 

 

 

 
  

Κηφισιά, 8-12-2017 
 

Η Συντάξασσα, 
 
 

Μαρία ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 
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