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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  ΕΡΓΟ  :    ΑΝΥΨΩΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ  2017 
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                   Αρ. μελ. : 43/2017 
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                      cpv:  45233142-6 (Εργασίες επισκευής οδών) 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 
Η παρούσα μελέτη αφορά στην εκτέλεση της εργασίας προσαρμογής επί του οδοστρώματος της 

στάθμης υφιστάμενων  φρεατίων . Η εργασία περιλαμβάνει  την πλήρη και έντεχνη επαναφορά δηλ. 
ανύψωση ή καταβιβασμό της τελικής επιφανείας των φρεατίων   επί του οδοστρώματος οδών.  Αφορά 
κυρίως σε φρεάτια του  δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων χωρίς να αποκλείεται και προσαρμογή 
φρεατίων και λοιπών δικτύων που διέρχονται από το οδόστρωμα.  Οι εργασίες θα γίνουν σε οδούς   
του Δήμου Κηφισιάς σύμφωνα με τις εντολές της επίβλεψης.  

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται οι παρακάτω οδοί οι οποίες έχουν καταγραφεί από 
τα τεχνικά συνεργεία του Δήμου : 

Δ.Ε Κηφισιάς  
 25ης Μαρτίου 2 (στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου) 
 Αλωνίων (από Θάσου έως Κύπρου) 
 Έμπροσθεν του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου 
 Ομήρου και Αναβρύτων 
 Κυριαζή 24-26 
 Μιλτιάδου και Αγίου Δημητρίου 
 Σωκράτους 
 Μυτιλήνης και Σωκράτους 
 Αθανασίου Διάκου έως και Άρεως (επί της Αγίας Κυριακής) 
 Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής (από Μιαούλη έως και Μ. Μπότσαρη) 
 Πεσμαζόγλου και Εσπέρου 
 Φραγκοπούλου 1Α 
 Δοϊράνης και Δροσινου 
 Δοϊράνης 10 
 Δοϊράνης και Αχαρνών 
 Αγ. Παρασκευής 57 
 Επιδαύρου και Δωδώνης  
 Χρυσοστόμου Σμύρνης και Επιδαύρου 
 Μ. Μπότσαρη έως 1η Μάη 
 Στροφυλίου και Δηληγιάννη 
 Εμμ. Μπενάκη 
 Πηγών 35 
 Ποταμού (από Καλαμάτας και κατά μήκος της οδού) 
 Καλαμάτας έως Άργους 
 Παλαιολόγου 
 Παλαιολόγου και Καραμανλή 

Δ.Ε. Νέας Ερυθραίας 
 Εθνικής Αντίστασης και Αγίων Σαράντα 
 Μικράς Ασίας και Πατριάρχου Ιωακείμ 
 Σεβδίκου  και Κάλβου 
 Εφέσου και Σεβδίκου 
 Γραβιάς 8 
 Περγάμου (σ’όλο το μήκος της οδού) 
 Σμύρνης (από 25ης Μαρτίου μέχρι Βρυούλων) 
 Σεβδικίου 32 
 Ποταμού (από Τατοϊου μέχρι τον παράδρομο )  
 Αγίων Σαράντα (από Τατοϊου μέχρι τη Λεωφ. Ελευθ. Βενιζέλου) 
 Ισμήνης 
 Παλαιολόγου και Οδυσσέως  
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Δ.Ε Εκάλης 
 Ανεμώνης  
 Ρόδων και Αίγλης  
 Ρόδων 42 
 Ρόδων και Αρμονίας (μέχρι και Ευονύμων) 
 Ρόδων 62 
 Πλατεία Μακεδονίας 

 
 
 

Η μελέτη αυτή συντάσσεται    βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/16     και  θα ανατεθεί με  την 
διαδικασία του  συνοπτικού   διαγωνισμού σε    εργοληπτική επιχείρηση.  

 
Σύμφωνα  με την υπ. αριθμ.   45860/27-9-2017 βεβαίωση της Δ/ντριας Τεχνικών Υπηρεσιών  ο 

Δήμος Κηφισιάς δεν μπορεί  να εκτελέσει με τα δικά του Τεχνικά συνεργεία το συγκεκριμένο έργο 
διότι δεν διαθέτει   επαρκές προσωπικό και ικανό  εξοπλισμό για την συγκεκριμένη εργασία ειδικά  
για εργασίες σε κεντρικές οδούς με  μεγάλη κυκλοφοριακή  φόρτιση   

 
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), της ισχύουσας νομοθεσίας περί εκτέλεσης Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων και τις 
έγγραφες ή προφορικές εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σε οδούς που κατά προτεραιότητα 
χρίζουν άμεση επέμβαση για  αποκατάσταση των φθορών του οδοστρώματος.  

 
Το έργο με τίτλο «AΝΥΨΩΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ  2017» έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα 

εκτελεστέων έργων έτους 2017 του Δήμου   θα χρηματοδοτηθεί από Ιδίους Πόρους του Δήμου 
Κηφισιάς και θα βαρύνει τον Κ.Α.30.7312.03 του προϋπολογισμού. 

 
Ο προϋπολογισμός του έργου με την εφαρμογή της  Απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών 

ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ466/04.05.2017(ΦΕΚ1746/19.05.2017τεύχοςΒ') Κανονισμός Περιγραφικών 
Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων    ανέρχεται στα 60.000,00 ΕΥΡΩ και η δαπάνη 
προέκυψε ως ακολούθως:  

 
Δαπάνη Έργασιών: 35.657,20      
Προστίθεται Γ.Ε & Ο.Ε (18%): 6.418,30  
Απρόβλεπτα (15%): 6.311,33 
Άθροισμα: 48.386,83 
ΦΠΑ (24%):                                 11.612,84 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :                                   59.999,67 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (με στρογγυλοποίηση):                                  60.000,00 

                                                 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

25/09/2017 

 
Παναγιώτα Βουλτσίδου 

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 
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