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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΕΡΓΟ :ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ             
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                            ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝEAΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ                                                         
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                       
 
Aρ. Μελ.: 99/2016                                      
  
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

     Η παρούσα μελέτη αφορά την αποκατάσταση με κυβόλιθους τμήματος των οδών Κ. Βάρναλη 

και Γρηγορίου Ε΄, στη συμβολή των προαναφερομένων οδών, την επίστρωση με κυβόλιθους της 

οδού Πανόρμου (από την οδό Χαλκηδώνος έως την οδό Αρτάκης), καθώς και αποκαταστάσεις 

πεζοδρομίων σε κοινόχρηστους χώρους, που χρήζουν αποκατάστασης. 

   Οι εργασίες κατασκευής περιλαμβάνουν:  

1)  - Την αποξήλωση των υφιστάμενων κυβολίθων με την υπόβασή τους από άμμο στις οδούς 

Κ. Βάρναλη και Γρηγορίου Ε΄ και στο τμήμα όπου υπάρχουν καθιζήσεις και φθορές. 

 - Αποκατάσταση της βάσης σκυροδέματος όπου υπάρχουν καθιζήσεις, επανατοποθέτηση των 

ακέραιων κυβολίθων και συμπλήρωση με νέους σε ποσοστό 50%, πάνω σε νέα υπόβαση από 

άμμο πάχους 4 εκ. Ειδικά στην οδό Γρηγορίου Ε΄, λόγω της μεγάλης κλίσης της οδού, οι 

κυβόλιθοι θα εγκιβωτίζονται σε λωρίδες σκυροδέματος (ανά  3 μέτρα μήκους) , προκειμένου να 

αποφευχθεί η ολίσθηση και η εκ νέου φθορά των κυβολίθων. 

2) Επίστρωση με νέους κυβόλιθους της οδού Πανόρμου (από την οδό Χαλκηδώνος έως την 

οδό Αρτάκης) πάνω σε υπάρχουσα βάση σκυροδέματος. 

3) Αποκατάσταση πεζοδρομίων με κυβόλιθους σε κοινόχρηστους χώρους, με τις εργασίες που 

απαιτούνται ανά περίπτωση, όπως εκσκαφή, τοποθέτηση κρασπέδων, κατασκευή 

υπόβασης και επίστρωση με κυβόλιθους. 

Κατά την κατασκευή επιβάλλεται η λήψη όλων των μέτρων ασφαλείας για την πρόληψη 

ατυχημάτων τόσο στους εργαζόμενους, όσο και στους διερχόμενους (π.χ. κατάλληλα εμπόδια 

γύρω από το εργοτάξιο, προειδοποιητικά σήματα  κ.λ.π.), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα 

συμβατικά τεύχη της μελέτης και τις υποδείξεις των Αστυνομικών Αρχών. 

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. 

Το έργο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2017 του Δήμου 

Κηφισιάς, θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου και θα βαρύνει τον Κ.Α.307334.04 

του προϋπολογισμού. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 30.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) και 

η δαπάνη προέκυψε ως ακολούθως: 
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                                Δαπάνη εργασιών:                             17.828,46 

                                Προστίθεται Γ.Ε & Ο.Ε (18%):         3.209,12 

                                Απρόβλεπτα (15%):                            3.155,64 

                                Αθροισμα:                                             24.193,22 

                                Φ.Π.Α (24%):                                         5.806,37 

                                 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:                              30.000,00 

 

 

  
Κηφισιά,16/3/2017 

 
Η συντάξασα 

 
 
 

Ιωάννα ΚΟΥΪΡΟΥΚΛΗ 
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 

Κηφισιά,  16/3/2017 
Ελέγχθηκε 

Η  αναπληρώτρια Προϊστάμενη 
του Τμήματος      

Προγραμματισμού & Μελετών 

 
Βασιλική   ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΠΕ Πολιτικός  Μηχανικός 

Κηφισιά,  16/3/2017 
Θεωρήθηκε 

H Προϊσταμένη της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών 

 
 

Ελένη ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

 


