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ΤΕΧΝΙΚΗ   ΕΚΘΕΣΗ 
 

 
Ο Δήμος Αμαρουσίου έχει προγραμματίσει για το τρέχον έτος ανακατασκευή και συντήρηση  

οδών εντός των διοικητικών του ορίων. Για το σκοπό αυτό εκπονήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών 

Έργων η παρούσα μελέτη. Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 465.500,00 

Euro  συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων (15%), αναθεώρησης, ΓΕ & ΟΕ 18% και Φ.Π.Α. 23%   

Tο έργο είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του Δήμου, 

Oικονομικού έτους 2016, με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» , Κ.Α. 30-7333.002 και ποσό για το τρέχον έτος 234.810,00  €. Η άνω πίστωση 

καλύπτει την αξία του τμήματος του έργου που προγραμματίζεται να εκτελεσθεί μέχρι το τέλος του 

τρέχοντος έτους και πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 158 § 6 εδ. α’ του ν. 3463/2006 («Κώδικας 

Δήμων και Κοινοτήτων»), σύμφωνα με το οποίο «6. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της 

επόμενης παραγράφου, δεν επιτρέπεται η έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης μελετών και 

συναφών υπηρεσιών για την εκτέλεση έργου και των πάσης φύσεως υπηρεσιών, αν δεν υπάρχει 

στον προϋπολογισμό σχετική πίστωση, ίσης τουλάχιστον αξίας με το τμήμα του έργου, της 

παροχής υπηρεσίας ή της προμήθειας που, βάσει της μελέτης, πρόκειται να εκτελεσθεί μέχρι το 

τέλος του έτους»).    

 

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είναι : 

 

 Απόξεση παλαιού ασφαλτικού οδοστρώματος 

 Αποξήλωση παλαιών κρασπέδων (όπου απαιτείται) 

 Αποξήλωση κατεστραμμένων πλακοστρώσεων 

 Τοποθέτηση πρόχυτων κρασπέδων 

 Κατασκευή ρείθρων από σκυρόδεμα  

 Επισκευές φθορών δι’ ασφαλτομίγματος. 

 Επιχώματα με κοκκώδη υλικά κάτω από πεζοδρόμια 

 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων με αντιολισθηρές πλάκες 

 Πλακοστρώσεις με κυβόλιθους 

 Βάση οδοστρωσίας 

 Ασφαλτική προεπάλειψη 



 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση  

 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 

 Ανύψωση – καταβιβασμός φρεατίων 

 Διαγραμμίσεις οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή . 

 

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την μελέτη, την Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ), 

τις ΕΤΕΠ ,  τον Ν3669/08 ως ισχύει και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

 

Επισημαίνεται η αναγκαιότητα : 

 της λήψης μέτρων ασφαλείας καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και όσο 

απαιτείται μέχρι την παράδοση του έργου. 

 της λήψης δειγμάτων ποιοτικού ελέγχου των υλικών και της λήψης φωτογραφιών 

 
Η δαπάνη του έργου θα καλυφθεί  από πόρους ΣΑΤΑ . 

 

Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται σε 300 ημερολογιακές ημέρες. 

Οι τιμές έχουν ληφθεί με βάση την τελευταία ισχύουσα τιμαριθμική (Γ’ Τριμ 2012)  και από 

τα επίσημα τιμολόγια NET ,  όπως αυτά ορίστηκαν με βάση την Απόφαση με αριθμό  Δ11γ/0/9/7 

(ΦΕΚ 363Β / 19-2-2013) που αφορά στην Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων  

Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών 

Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών.     

                                                                                    
          Μαρούσι       /        / 2016  
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