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Έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΑΓΩΓΩΝ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 2022» 

CPV: 45232420-2 (Κατασκευαστικές 
εργασίες αποχετευτικών δικτύων) 

α/α Μελέτης: 27/2022 

Κ.Α. 25.7312.73 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ Προϋπολογισµός: 1.000.000,00 € (µε 

ΦΠΑ) 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

1. Γενικά στοιχεία 

Η παρούσα µελέτη αφορά στην κατασκευή αγωγών ακαθάρτων, για την επέκταση του 

δευτερεύοντος αποχετευτικού δικτύου, σε διάφορες οδούς της ∆ηµοτικής Ενότητας Εκάλης.  

Η ανάγκη σύνταξης της παρούσας µελέτης προέκυψε µετά από σχετικά αιτήµατα δηµοτών για 

σύνδεση των ακινήτων τους µε το δίκτυο αποχέτευσης και κατόπιν αυτοψιών από τους 

υπαλλήλους της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που τεκµηρίωσαν την αναγκαιότητα και τη 

δυνατότητα κατασκευής. 

Το έργο κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου ∆ηµοσίων Συµβάσεων CPV: 

45232420-2 µε τίτλο «Κατασκευαστικές εργασίες αποχετευτικών δικτύων». 

Η περαίωση των εργασιών θα γίνει σε δώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης.  

 

Η επιλογή του αναδόχου για την εκτέλεση του έργου θα πραγµατοποιηθεί µε ανοιχτό 

ηλεκτρονικό διαγωνισµό κάτω των ορίων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 

µόνο βάσει της τιµής, µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε οµάδα εργασιών, βάσει 

του άρθρου 95, παρ. 2.α του Ν. 4412/2016. 

O διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

 

2. Περιοχή παρέµβασης – Υφιστάµενη Κατάσταση 

Η περιοχή παρέµβασης είναι η ∆ηµοτική Ενότητα Εκάλης του ∆ήµου Κηφισιάς. 

Η µελέτη αφορά στην κατασκευή αγωγών ακαθάρτων συνολικού µήκους περί τα 1.590 µέτρα. 

Ακολουθεί πίνακας των οδών στις οποίες θα πραγµατοποιηθεί η κατασκευή των αγωγών 

ακαθάρτων. Σαν µήκος αγωγού νοείται το αξονικό µήκος µεταξύ των φρεατίων επισκέψεως. 
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ΕΚΑΛΗ 

α/α Ο∆ΟΣ Προσδιορισµός Τµήµατος Οδού 
Μήκος 

Αγωγού 
(m) 

1 ΠΛΑΤΑΝΩΝ   από Καλλιρρόης έως Λ. Θησέως 750 

2 ΝΥΜΦΩΝ από Λ. Θησέως έως Ουρανίας 190 

3 ΟΥΡΑΝΙΑΣ από Νυµφών έως Κορυδαλλού 295 

4 ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ Από Ουρανίας έως Λ. ∆ιονύσου 325  

 

Οι προµετρήσεις για τη σύνταξη του ενδεικτικού προϋπολογισµού του έργου, έγιναν βάσει 

εγκεκριµένων σχεδίων µελετών που έχουν εκπονηθεί από την Ε.Υ∆.Α.Π. και σύµφωνα µε το ήδη 

κατασκευασµένο δίκτυο από προηγούµενες εργολαβίες. Οι αγωγοί που θα κατασκευαστούν, θα 

συνδεθούν σε ήδη κατασκευασµένους αγωγούς δευτερεύοντος ή πρωτεύοντος δικτύου 

(συλλεκτήριους), αναλόγως την περίπτωση. Οι εργασίες θα γίνουν µετά τη λήψη τυχόν 

απαιτούµενων εγκρίσεων (π.χ. από Αρχαιολογία, Περιβαλλοντικών Όρων κ.λ.π.). 

 

3. Προτεινόµενες εργασίες  

 

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν ανήκουν στην κατηγορία υδραυλικών έργων και συνοπτικά θα 

είναι οι εξής: 

1. Εξασφάλιση µέτρων ασφαλείας, τοποθέτηση σηµάνσεων, προστατευτικών εµποδίων κ.λ.π. 

2. Τοµή οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη. 

3. Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείου δικτύου πλάτους 0,90m, µε βάθη σύµφωνα µε τις µηκοτοµές 

των σχετικών µελετών της ΕΥ∆ΑΠ. 

4. Αντιστήριξη των πρανών του σκάµµατος µε µεταλλικά πετάσµατα (τύπου Krings), όπου 

απαιτείται για την ασφαλή εκτέλεση του έργου, καθώς και των δικτύων ή εγκαταστάσεων 

Ο.Κ.Ω. που συναντώνται προς αποφυγή ζηµιών. 

5. Τοποθέτηση, κατά µήκος του ορύγµατος, των αγωγών από σωλήνες PVC, διατοµής Φ200,  

Φ250 ή Φ315 (σύµφωνα µε τις µελέτες της ΕΥ∆ΑΠ). 

6. ∆ηµιουργία στρώσης έδρασης πάχους 10cm ή 15cm (αναλόγως τί καθορίζεται σε κάθε µελέτη 

της ΕΥ∆ΑΠ) και εγκιβωτισµός των αγωγών µε άµµο προέλευσης λατοµείου, έτσι ώστε πάνω 

από τη στέψη του αγωγού να υπάρχει στρώση άµµου πάχους 30cm. 

7. Τοποθέτηση ή κατασκευή φρεατίων επίσκεψης ή/και συµβολής και πτώσης, σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες προδιαγραφές και σχέδια της ΕΥ∆ΑΠ. 

8. Επίχωση των ορυγµάτων µε θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου, που θα προσκοµιστεί επί τόπου 

του έργου. 
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9. Αποκατάσταση του οδοστρώµατος, σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές, µε τα 

κατάλληλα υλικά και τεχνικές. 

10. Καθαρισµός του οδοστρώµατος, από σκουπίδια, χώµατα, µπάζα κ.λ.π., ώστε να παραδοθεί σε 

λειτουργία, µετά την αποπεράτωση του έργου. 

11. Φόρτωση και µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής και καθαιρέσεων, προς οριστική απόθεση 

σε αδειοδοτηµένη επιχείρηση ανακύκλωσης, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

 

Στο Τιµολόγιο Μελέτης περιγράφονται αναλυτικά οι εργασίες, ο τρόπος κατασκευής και τα υλικά 

που θα χρησιµοποιηθούν. 

Στο συνηµµένο Σκαρίφηµα δίδεται µια τυπική διατοµή των σκαµµάτων των αγωγών αποχέτευσης 

ακαθάρτων, για σωλήνες ονοµαστικής διαµέτρου <Φ35cm. 

Για την κατασκευή των αγωγών αποχέτευσης θα χρησιµοποιηθούν σωλήνες πλαστικοί από PVC-U, 

συµπαγούς τοιχώµατος SDR 41, µε διάµετρο D=200mm D=250mm και D=315mm. Συγκεκριµένα 

θα κατασκευαστούν :  

620,00 µ. αγωγοί ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες διατοµής Φ200,  

220,00 µ. αγωγοί ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες P.V.C. διατοµής Φ250 και  

750,00 µ. αγωγοί ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες P.V.C. διατοµής Φ300. 

 

Επίσης, θα κατασκευαστούν τα απαιτούµενα φρεάτια επίσκεψης ή/και συµβολής αγωγών (στα 

οποία διαµορφώνεται η αλλαγή κατεύθυνσης, αλλαγή κατά µήκος κλίσης, αλλαγή διαµέτρων ή/και 

συµβολές αγωγών), τα οποία θα είναι προκατασκευασµένα τύπου ΕΑ-1 (εσωτερικής διαµέτρου 

120cm), καθώς και φρεάτιo πτώσης (στo οποίo συµβάλουν αγωγοί µε διαφορετικές υψοµετρικές 

στάθµες), τo οποίo θα είναι επίσης προκατασκευάσµενo, µε τον απαιτούµενο πρόσθετο εξοπλισµό 

για την πτώση ροής (σωλήνες, ειδικά τεµάχια κ.λ.π.). Προβλέπεται να κατασκευαστούν 40 τεµ. 

προκατασκευασµένων φρεατίων αποχέτευσης και 1 τεµ. φρεατίου πτώσεως. Τα φρεάτια θα 

φέρουν εσωτερική επίχριση µε διπλή στρώση εποξειδικής ρητίνης και εξωτερική επάλειψη µε 

ασφαλτικό υλικό, ενώ παράλληλα θα τοποθετηθεί επίχρισµα τσιµεντοκονίας σε όλες τις εσωτερικές 

επιφάνειες τους. Το ανώτερο τµήµα όλων των φρεατίων (λαιµός), θα είναι µικρότερης διατοµής για 

την προσαρµογή του φρεατίου µε το υπάρχον οδόστρωµα και την σφράγιση µε κατάλληλα 

καλύµµατα από χυτοσίδηρο. 

 

 

 

Στην οδό Πλατάνων, επιλέχθηκε τοπικά (λόγω του µεγάλου βάθους εκσκαφής) να εφαρµοστεί η 

µέθοδος του ανοιχτού ορύγµατος για την εγκατάσταση του δικτύου, σε µία απόσταση 64 

περίπου µέτρων (ανάµεσα στα φρεάτια 6.4γ και 6.5α). 
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∆ιευκρινίζεται ότι, προ της καθαιρέσεως του οδοστρώµατος, θα πραγµατοποιείται κατ’ έντεχνο 

τρόπο κοπή αυτού µε ασφαλτοκόφτη, ή άλλο αντίστοιχο µηχάνηµα κοπής. 

Η αποκατάσταση του οδοστρώµατος στα τµήµατα των οδών που θα γίνει η κατασκευή των 

αγωγών, θα πρέπει, µετά την ολοκλήρωση του έργου, να γίνει ταχύτατα, προς αποκατάσταση 

τυχόν κυκλοφοριακών προβληµάτων που έχουν προκληθεί εξ’ αιτίας του έργου. Για την 

αποκατάσταση των ασφαλτοστρωµένων οδών υπολογίζεται 10cm συνολικό πάχος για την άσφαλτο 

και 20cm για τη βάση και την υπόβαση. 

Για τις περισσότερες περιοχές του έργου, οι εκσκαφές λαµβάνονται 30% γαιώδεις-ηµιβραχώδεις και 

70% βραχώδεις. 

Τέλος, λαµβάνεται δυσχέρεια εκσκαφών λόγω ΟΚΩ το 25% περίπου του συνολικού µήκους των 

αγωγών που θα κατασκευαστούν. 

 

Όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα, από εξειδικευµένα συνεργεία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα 

αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου και στα συµβατικά τεύχη της παρούσας µελέτης, τις ισχύουσες 

ελληνικές τεχνικές προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π. & Π.Ε.ΤΕ.Π.), τον κανονισµό σκυροδέµατος, την 

ισχύουσα νοµοθεσία περί εκτέλεσης ∆ηµόσιων και ∆ηµοτικών Έργων και τις έγγραφες ή 

προφορικές εντολές της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 

Τα συνεργεία που θα εκτελούν τις εργασίες θα συµµορφώνονται µε τους κανόνες ασφαλείας και 

υγιεινής και ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα µέτρα ασφαλείας καθ’ όλη την διάρκεια 

εκτέλεσης των εργασιών και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εφαρµογή τους. Επιβάλλεται η 

λήψη αυστηρών µέτρων ασφαλείας για την πρόληψη ατυχηµάτων, τόσο στους εργαζόµενους, όσο 

και στους διερχόµενους (π.χ. κατάλληλα εµπόδια γύρω από το εργοτάξιο και το σκάµµα, 

προειδοποιητικά σήµατα και φράγµατα, φωτεινές πινακίδες και σήµατα που λειτουργούν κατά την 

διάρκεια της νύχτας κ.λ.π.), σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα συµβατικά τεύχη και τις υποδείξεις 

των Αστυνοµικών Αρχών. 

 

Για την παράδοση σε άρτια κατάσταση της όλης κατασκευής, µετά από κάθε εργασία, ο χώρος θα 

καθαρίζεται από προϊόντα καθαιρέσεων και άχρηστα αντικείµενα, τα οποία θα µεταφέρονται από τα 

συνεργεία του αναδόχου σε οικοδοµικό κάδο, ώστε στο τέλος όλων των εργασιών αυτά να 

απορριφθούν σε ειδικά αδειοδοτηµένους χώρους, σύµφωνα µε την ισχύουσα Κ.Υ.Α. 

36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β’/24-8-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική 

διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» και την Eγκύκλιο 

µε αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 

«∆ιαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δηµόσια έργα – ∆ιευκρινήσεις επί των 
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απαιτήσεων της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010», κατ’ εφαρµογή της παρ. 1.1.2 των γενικών όρων του 

τιµολογίου µελέτης. 

Η δαπάνη για την υποδοχή των προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων σε ειδικά αδειοδοτηµένους 

χώρους εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ, θα καλυφθεί από το ποσό των απολογιστικών που έχει 

προβλεφθεί στον προϋπολογισµό της παρούσας µελέτης.  

 

4. Οικονοµικά στοιχεία 

Ο προϋπολογισµός του έργου συντάχθηκε  κατ' εφαρµογή της  Απόφασης Υπ. Υποδοµών & 

Μεταφορών µε αριθ. ∆ΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466/04.05.2017 (ΦΕΚ 1746Β’/19.05.2017) «Κανονισµός 

Περιγραφικών Τιµολογίων Εργασιών για δηµόσιες συµβάσεις έργων», καθώς και της Απόφασης Υπ. 

Υποδοµών & Μεταφορών µε αριθ. ∆ΝΣγ/oικ.38107/ΦΝ 466/22.03.2017 (ΦΕΚ 1956Β’/07.06.2017) 

και θέµα «Καθορισµός Οµάδων Εργασιών ανά κατηγορία έργων για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων 

του Ν.4412/2016». 

 

Η συνολική δαπάνη για την εκτέλεση του έργου ανέρχεται στα 806.451,60 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 

(193.548,40 €) = 1.000.000,00 € (ένα εκατοµµύριο ευρώ). 

Αναλυτικότερα, η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται ενδεικτικά ως ακολούθως: 

 

Άθροισµα Εργασιών  543.161,20 €  
 Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18%   97.769,02 €  

 Άθροισµα   640.930,22 €  
 Απρόβλεπτα 15%   96.139,53 €  

 Άθροισµα   737.069,75 €  
 Απολογιστικά   57.000,00 €  

 Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18%   10.260,00 €  
 Άθροισµα   804.329,75 €  

 Πρόβλεψη Αναθεώρησης   2.121,86 €  
 Άθροισµα  806.451,61 €  

 Φ.Π.Α. 24%  193.548,39 €  

ΣΥΝΟΛΟ 1.000.000,00 €  
 

 

Από τα απολογιστικά αναδόχου θα καλυφθούν: 

1) οι δαπάνες υποδοχής, διαλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας/ανακύκλωσης των προϊόντων 

εκσκαφής ή/και καθαίρεσης, σε εγκεκριµένους χώρους εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ, 

σύµφωνα µε την προαναφερθείσα Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010, 

2) οι δαπάνες που θα προκύψουν για τυχόν Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες, που ενδέχεται να 

απαιτηθούν κατά τόπους του έργου (πρόσληψη ειδικευµένου προσωπικού, δαπάνες 

ανασκαφικών και λοιπών υλικών κ.λ.π.), 
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3) οι δαπάνες για εκπόνηση µελετών που αφορούν σε διόρθωση σφαλµάτων ή συµπλήρωση 

ελλείψεων ή αντιµετώπιση απρόβλεπτων περιστάσεων που θα δηµιουργηθούν κατά την 

εκτέλεση του έργου (π.χ. αποτυπώσεις, στατικές µελέτες αντιστηρίξεων, µελέτη τροποποίησης 

της χάραξης αγωγού, µελέτες εφαρµογής, κυκλοφοριακές µελέτες για την ρύθµιση της 

κυκλοφορίας στην περιοχή του έργου, κ.λ.π.). 

4) οι δαπάνες για τυχόν έκτακτες εργασίες (π.χ. αναγνώριση του εδάφους µέσω ερευνητικών 

τοµών για την ύπαρξη ή µη άλλων δικτύων Ο.Κ.Ω., µετατόπιση δικτύων ΟΚΩ, κ.λ.π.), που δεν 

είναι δυνατόν να προβλεφθούν και να κοστολογηθούν κατά την εκπόνηση της παρούσας 

µελέτης, 

όλες µετά την παράδοση των αντιστοίχων τιµολογίων από τον ανάδοχο. 

 

Η συνολική δαπάνη του έργου θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους του ∆ήµου Κηφισιάς. 

 

Το έργο είναι εγγεγραµµένο στο Τεχνικό Πρόγραµµα εκτελεστέων έργων του ∆ήµου µας, έτους 

2022, µε τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 2022» και στον προϋπολογισµό µε ΚΑ 

25.7312.73 και συνολικό ύψος δαπάνης 1.000.000,00 € η οποία είναι πολυετής και κατανέµεται ως 

εξής : 

1. οικονοµικού έτους 2022, µε ποσό 10.000,00 € και 

2. οικονοµικού έτους 2023, µε ποσό 990.000,00 €  

 
 

Κηφισιά, 27/05/2022 
 
 
 

 
 

Η συντάξασα 
 

 
 
 

Πηνελόπη Χήναρη 
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταµένη του 
Τµήµατος Προγραµµατισµού & 

Μελετών 
 
 

∆ήµητρα ∆ηµάκα 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

H Προϊσταµένη της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών 

 
 
 

Ελένη Γιαννιτσοπούλου 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ / Α’ 
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