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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 
    
 
 Το έργο αφορά εργασίες για την επισκευή – συντήρηση πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων 
του Δήμου Κηφισιάς.  
    Οι εργασίες θα γίνουν κατά προτεραιότητα στις οδούς Αναβρύτων , Τατοϊου και Γ. Λύρα (σε 
σημεία όπου υπάρχει εγκεκριμένη Ρ.Γ και Ο.Γ)  και όπου αλλού κριθεί απαραίτητο. 
    Όσο αφορά τα πεζοδρόμια των λοιπών οδών και τους κοινόχρηστους χώρους που χρήζουν 
άμεσης ανάγκης αποκατάστασης θα καθορίζονται κάθε φορά από την επίβλεψη, ανάλογα με τη 
σημαντικότητα των φθορών και της μεγάλης προσβασιμότητας των κατοίκων. 
     Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο μπορούν να μεταβληθούν ή να συμπεριληφθούν κάποιες 
οδοί εφόσον είναι δυνατόν να κατασκευαστούν σύμφωνα με τα δεδομένα της υπόψη μελέτης. 
    Στόχος του έργου είναι η αισθητική αναβάθμιση των οδών και των κοινοχρήστων χώρων καθώς 
και η εξασφάλισης της άνετης και ασφαλούς κυκλοφορίας των πεζών. 
     Το έργο έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2017 του Δήμου 
Κηφισιάς, θα χρηματοδοτηθεί από Ίδιους Πόρους του Δήμου Κηφισιάς και θα βαρύνει τον Κ.Α. 
30.7334.05 του προϋπολογισμού.  
     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. 
        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 200.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και προέκυψε ως 
ακολούθως:  
 
  
Δαπάνη Εργασιών 118.825,30 € 
Προστίθεται Γ.Ε & Ο.Ε (18%): 21.388,55€ 
Απρόβλεπτα (15%): 21.032,08€ 
Πρόβλεψη Αναθεώρησης: 44,39€ 
ΦΠΑ (24%): 38.709,68€ 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 200.000,00€ 
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