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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
 

Η παρούσα µελέτη αφορά την κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων και στις 
τρεις ∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου Κηφισιάς, η θέση των οποίων προσδιορίζεται από τις 
αντίστοιχες 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). 

Επίσης προβλέπεται η κατασκευή 20 µέτρων επέκτασης   αγωγού ακάθαρτων και ενός 
φρεατίου  στην περίπτωση  που υποβληθεί αίτηση  για σύνδεση ακινήτου έµπροσθεν του 
οποίου  υπολείπεται η κατασκευή µικρής επέκτασης εγκεκριµένου αγωγού.    

Το έργο έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραµµα εκτελεστέων έργων έτους 2018 του 
∆ήµου Κηφισιάς, θα χρηµατοδοτηθεί από Ιδίους Πόρους του ∆ήµου Κηφισιάς και θα βαρύνει 
τον Κ.Α. 25.7312.08 του προϋπολογισµού. 

Η µελέτη του έργου συντάσσεται βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016 και θα ανατεθεί 
µε τη διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισµού σε εργοληπτική επιχείρηση. 

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. 

 
Ο προϋπολογισµός του έργου µε την εφαρµογή της αρ. πρωτ. ∆11γ/ο/5/8/12-2-2013 

Εγκύκλιο 7 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων µε θέµα: «Αναπροσαρµογή και συµπλήρωση Ενιαίων Τιµολογίων Έργων 
Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιµενικών, Οικοδοµικών, Πρασίνου και Ηλεκτροµηχανολογικών 
Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιµενικών» και την πρόβλεψη ποσού απολογιστικών 
για ενδεχόµενη δαπάνη αρχαιολογικών εργασιών ή µετατοπίσεις ΟΚΩ κατά την κατασκευή 
ανέρχεται σε 300.000,00 ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και προέκυψε ως ακολούθως:  

 
∆απάνη Έργασιών: 170.941,80      
Προστίθεται Γ.Ε & Ο.Ε (18%): 30.769,52 
Άθροισµα: 201.711,32 
Απρόβλεπτα (15%): 30.256,70 
Άθροισµα: 231.968,02 

Πρόβλεψη απολογιστικών:                                9.000,00 
Άθροισµα: 240.968,02 
Πρόβλεψη αναθεώρησης:                                     967,46 
Άθροισµα: 241.935,48 
ΦΠΑ (24%):                                 58.064,52 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:                                  300.000,00 

     
           Κηφισιά 6/06/2018       
            Ο Συντάξας     
      
 
 

    Συρίγος Ιάκωβος  
        Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ     


