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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 

Η παρούσα μελέτη αφορά την κατασκευή  αγωγών  ομβρίων σε τμήματα των οδών Εθν. Αντίστασης, 

Κύθνου  και Χειμάρας της περιοχής Μορτερό στην Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας του Δήμου 

Κηφισιάς συνολικού μήκους 655 μέτρων και διαμέτρου αγωγών από 400 έως 1000 χιλιοστά      

   Η κατασκευή του έργου είναι επιβεβλημένη, διότι η περιοχή Μορτερό είναι λεκάνη απορροής του 

ορεινού όγκου της Πεντέλης (Εκάλη-Πολιτεία) με αποτέλεσμα την εισροή μεγάλων ποσοτήτων ομβρίων 

υδάτων.   Μετά την κατασκευή του συλλεκτήριου αγωγού της οδού Ανδρούτσου, η κατασκευή των 

αγωγών στις παραπάνω οδούς  κρίνεται άμεσης προτεραιότητας. Η κατασκευή του έργου θα υλοποιηθεί  

σύμφωνα με την  υπ. αριθμ  Δ10/21374/04/25-05-2006 μελέτη της Δ/νσης Υδραυλικών Έργων 

Περιφέρειας  Αττικής    

 Η μελέτη αυτή συντάσσεται  βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/16     και  θα ανατεθεί με  την  ανοιχτή 

διαδικασία  για την σύναψη   ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων    σε    

εργοληπτική επιχείρηση. Σύμφωνα  με την υπ. αριθμ. 3735/30-01-2018  βεβαίωση της Προϊσταμένης της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  ο Δήμος Κηφισιάς δεν μπορεί  να εκτελέσει με τα δικά του Τεχνικά 

συνεργεία το συγκεκριμένο έργο.   

  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: 

 

Δαπάνη Υγρασιών: 200.386,00 

Προστίθεται Γ.Ε & Ο.Ε (18%): 36.069,48 

Απρόβλεπτα (15%): 

Απολογιστικά (Για αρχαιολογική 

παρακολούθηση και μεταφορά δικτύων 

ΟΚΩ) 

35.468,32 

7.500,00 

 

Αναθεώρηση: 414,90 

Άθροισμα: 279.838,70 

ΦΠΑ (24%):                                 67.161,29 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:(με σρογγυλοποίηση)                       347.000,00 
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Η δαπάνη για την κατασκευή του έργου   «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» 

που έχει  προϋπολογιστεί   στο συνολικό ποσό των    τρακοσίων σαράντα επτά   χιλιάδων   ευρώ  

(347.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ,  έχει εγγραφεί  στο Τεχνικό Πρόγραμμα και  τον 

προϋπολογισμό του Δήμου Κηφισιάς  για το   έτος  2018  με   Κ.Α. 25-7312.31. Το ποσό των 200.000,00  

€  είναι χρηματοδοτούμενο από την Περιφέρεια Αττικής με   ΚΑΕ  9775.02.064   σύμφωνα με την από 

04/12/2017 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ  της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κηφισιάς.     και το 

ποσό των 147.000,00 €  θα    καλυφθεί    από   πόρους του δήμου  Κηφισιάς 

 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 Δημοσίων και Δημοτικών Έργων 

και τις έγγραφες ή προφορικές εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

  

 

Κηφισιά , 30/01/2018 

Η Συντάξασα 

 

 

       Κουϊρουκλή Ιωάννα 

      Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 
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