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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  6.538.731,30 €  
                                       ΜΕ Φ.Π.Α. 24 % 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται:  
Επισκευή και επέκταση των δικτύων ηλεκτροφωτισµού (υποδοµή και ανωδοµή), όπου απαιτείται, κυρίως 

λόγω παλαιότητας και στις επτά Κοινότητες του ∆ήµου Αθηναίων.   
Οι εργασίες του έργου περιλαµβάνουν: 
• Την αποξήλωση και αποµάκρυνση του παλαιού εναερίου δικτύου όπου είναι αναγκαίο. 
• Την κατασκευή νέου εναερίου δικτύου όπου είναι αναγκαίο. 
• Την αποξήλωση παλαιών ιστών και των φωτιστικών αυτών και την τοποθέτηση νέων ιστών.  
• Την κατασκευή νέου υπογείου δικτύου όπου είναι αναγκαίο. 
• Τη συντήρηση του υπογείου δικτύου οδοφωτισµού. 
• Την αντικατάσταση των φωτιστικών σωµάτων µε άλλα νέας τεχνολογίας LED. 
• Όλα τα απαραίτητα συστήµατα και υλικά σύνδεσης, προστασίας, ζεύξης, απόζευξης, όδευσης και 

στήριξης που απαιτούνται για µία πλήρη, ασφαλή και λειτουργική εγκατάσταση. 
Όλες οι εργασίες του έργου θα είναι σύµφωνες, ως προς τα υλικά, τον τρόπο κατασκευής, τον έλεγχο 

ποιότητας και την επιµέτρηση, µε τα οριζόµενα στα Τεύχη ∆ηµοπράτησης, τις εγκεκριµένες προδιαγραφές, τις 
υποδείξεις της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

Προθεσµία εκτέλεσης ορίζεται το διάστηµα των τριάντα έξι (36) ηµερολογιακών µηνών. 
Η επιλογή αναδόχου θα γίνει µε ανοικτό διαγωνισµό µε το σύστηµα προσφοράς µε επιµέρους ποσοστά 

έκπτωσης σύµφωνα µε το άρθρο 95 του Ν. 4412/2016. Το τιµολόγιο συντάχθηκε µε βάση την τιµαριθµική 2012 
Γ’. 

Ο προϋπολογισµός της µελέτης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 6.538.731,30 ευρώ και αναλύεται ως 
εξής: 

∆απάνη Εργασιών: 3.801.196,70 € 
Γενικά Έξοδα και Όφελος Εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε. ποσοστού 18% επί της δαπάνης εργασιών):             

684.215,41 €             
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.): 672.811,82 €. 
Απολογιστικά χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.: 10.000 €. 
Γ.Ε. & Ο.Ε.18% απολογιστικών ποσού 9.900 € : 1.782,00 €. 
Αναθεώρηση: 103.164,47 €. 
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 24%: 1.265.560,90 €. 
Η δαπάνη κατασκευής του έργου ανέρχεται σε 5.273.170,40 Ευρώ προστιθέµενου 24% Φ.Π.Α. 

1.265.560,90 Ευρώ, ήτοι συνολική δαπάνη 6.538.731,30 Ευρώ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 7335.006 Φ20/∆26 της 
∆/νσης Ηλεκτρολογικού του ∆ήµου Αθηναίων. Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους του ∆ήµου 
Αθηναίων. 

 
            Αθήνα, Νοέµβριος 2020 
 
 
   Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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