
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ:    ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 
    «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ»,  

ΜΕ ΑΡ. ΜΕΛ. 125/2019 
 
Σε συνέχεια της υπ΄αριθμ. 202/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην Αναμόρφωση 
του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου μας για το Οικον. Έτος 2019, όπου έχει ενταχθεί και το έργο του 
θέματος, σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο γενικής ανάπλασης των πεζοδρομίων της πόλης  με σκοπό τον 
εξωραϊσμό, την ποιοτική αλλά και την λειτουργική αναβάθμιση αυτών απαιτείται η ρύθμιση και διαμόρφωση 
των διαδρόμων διέλευσης των πεζών, των χώρων στάθμευσης και των χώρων πρασίνου  
Αναλυτικά τα στοιχεία του προς υλοποίηση έργου είναι τα ακόλουθα: 
 
Α.  Περιγραφή του έργου – ενδεικτικός προϋπολογισμός: 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
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Κατασκευαστικές εργασίες 
για ζώνη πεζοδρόμου 

45233262-3 1 τεμ 4.435.483,87 € 

   ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 4.435.483,87 € 

   ΦΠΑ (24%): 1.064.516,13 € 

    ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 5.500.000,00 € 

 
Β.   Επιθυμητή ημερομηνία ολοκλήρωσης του παραπάνω έργου: 

Έως σαράντα (40) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.  
Η δε συνολική πίστωση του έργου με Κ.Α.: 30.7324.0002 προβλέπεται να κατανεμηθεί ως εξής: 
- Για το έτος 2019: το ποσό των 100,00 €, για την έναρξη των εργασιών 
- Για το έτος 2020: το ποσό των 50.000,00 € 
- Για το έτος 2021: το ποσό των 1.816.633,34 €  
- Για το έτος 2022: το ποσό των 1.816.633,33 € και 
- Για το έτος 2023: το ποσό των 1.813.633,33 € 

Γ.   Επιθυμητός τόπος εκτέλεσης του παραπάνω έργου:  
 Σε πεζοδρόμια διαφόρων δρόμων και κοινοχρήστων χώρων της Γλυφάδας, όπως ακριβώς θα 
 καθοριστούν κατά την υλοποίηση του έργου, ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες. 
Δ.   Λοιπά στοιχεία του προς ανάθεση έργου: 
 Τέλος, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι, κατά την κρίση της Υπηρεσίας μας, λόγω της  φύσης 
 των προς εκτέλεση εργασιών, για την σύνταξη της μελέτης του ανωτέρω έργου: 
 Απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία     
 
 ΔΕΝ απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία 
 
       ΓΛΥΦΑΔΑ, 4-12-2019 
       Η  ΑΝΑΠ. ΠΡΟΪΣΤ. ΤΗΣ  Τ.Υ.Δ.Γ. 
 
       
       ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΝΝΑ 

ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ  ΓΛΥΦΑΔΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Πληροφορίες: Κ.ΚΑΣΟΥΡΑ 

Τηλ.: 213-21.41.415 

 
 

 
Γλυφάδα,  4-12-2019 
Αρ.Πρωτ.:  38847 
 
 
Προς:  Την Οικονομική Υπηρεσία 
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