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ΑΡ. ΜΕΛ :    129/2021 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ   ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα μελέτη που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει με το Ν.4782/2021 προβλέπεται η κατασκευή έργου συνολικής δαπάνης 147.000,00.EURO 

 

Αναλυτικότερα η  δημοπρατούμενη  δαπάνη του έργου έχει ως εξής: 

Αναλυτικότερα η  δημοπρατούμενη  δαπάνη του έργου έχει ως εξής: 

α) Για εργασίες εργολάβου ποσό                                Ευρώ                  116.820,93 

β) Απολογιστικές εργασίες                                          Ευρώ                         904,40    

γ)ΓΕ &ΟΕ απολογιστικών                                           Ευρώ                         162,79 

γ) Αναθεώρηση                                                           Ευρώ                         660,27 

δ) Προστίθεται ΦΠΑ 24% του ανωτέρω ποσού          Ευρώ                    28.451,61 

                                                                                      ------------------------------------- 

            Σύνολο απαιτούμενης πίστωσης                  Ευρώ                 147.000,00 

 

Το έργο χρηματοδοτείται με το ποσό των ΕΥΡΩ: 100.000,00€ από  πιστώσεις  του προϋπολογισμού  έτους 2021 που 

είναι εγγεγραμμένες στον  Κ.Α.: 30.7332.0016 και  το ποσό των 47.000,00 από  πιστώσεις  του προϋπολογισμού  έτους 

2022 .και θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε με το 

Ν.4782/2021 και όπως ισχύει σήμερα. 

Θα εκτελεστούν εργασίες ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων στην Δημοτική Ενότητα Σαρωνικού (πλην της κοινότητας 

Κατακαλίου)  

 

Η μέση απόσταση μεταφοράς από το πλησιέστερο λατομείο έχει υπολογιστεί στα  6,00 χιλιόμετρα μέσω οδών καλής 

βατότητας. 

Το σύνολο των  αποβλήτων θα μεταφερθούν στο πλησιέστερο αδειοδοτημένο ΑΕΚΚ με Αριθμό  Γνωστοποίησης 

1152936 (ver. 0), που βρίσκεται σε απόσταση 6,00 km από την θέση του έργου. 

Τα απολογιστικά της μελέτης υπολογίστηκαν ως εξής: 

(ΑΤ1) x0,05 x 1,70tn/m3 x 1,90€/tn = 1000m2 x 0,05 x1,70tn/m3 x 1,90€/tn  =  161,50 € 

 (ΑΤ2) x 1,70tn/m3 x 1,90€/tn          = 230,00m3 x 1,70tn/m3 x 1,90€/tn          =  742,90€ 

  

                         ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ                                            904,40€   

                          ΓΕ &ΟΕ απολογιστικών  18%                                       162,79€ 

 

 

Υποσημείωση: Η άρση των οποιονδήποτε εμποδίων θα γίνεται με αποκλειστική φροντίδα και ευθύνη του αναδόχου με 

την ανάλογη χρονική προεργασία έτσι ώστε το έργο να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατό και μέσα στην προβλεπόμενη 

χρονική προθεσμία, καθ’ όσον το έργο θα πραγματοποιηθεί μέσα στον οικιστικό ιστό. 

Κόρινθος   25  -11  -2021 

Οι Συντάκτες 
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