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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ– ΑΠΡΙΛΙΟΣ  2020

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ -  ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

     Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση εκπόνησης της μελέτης  « Μελέτη
τεχνικών  επεμβάσεων  στην  κτηριακή  υποδομή  του  ΕΣΥΠ/ΕΙΜ  στη  Βιομηχανική
περιοχή της Θεσσαλονίκης » του έργου «Επιχορήγηση του ΕΣΥΠ για επεμβάσεις για
τη βελτίωση της λειτουργίας και της βιωσιμότητας του».
    Στις   11-10-2018 συνάφθηκε  Προγραμματική  Σύμβαση (άρθρο 100,  Ν.  3852/2010)
μεταξύ του Εθνικoύ Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ),  που είναι  ο Κύριος του
Έργου, με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μετά από την υπ΄αριθμ. 45/ 08-03-2019
(ΑΔΑ: ΩΓΓΞ7ΛΛ-ΟΨ8)  απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ για την ανάθεση και
εκπόνηση της παραπάνω μελέτης.

1.2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

     Το αντικείμενο της προς ανάθεση μελέτης  «Μελέτη τεχνικών επεμβάσεων στην
κτηριακή υποδομή του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ» (υποέργο 3) της πράξης «Επιχορήγηση του ΕΣΥΠ
για επεμβάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας και της βιωσιμότητας του», αφορά
στις τεχνικές επεμβάσεις  που πρέπει να γίνουν στην κτηριακή υποδομή του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ στη
ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης, ώστε το ΕΣΥΠ/ΕΙΜ να προχωρήσει στη δημοπράτηση και κατασκευή
αυτών για την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κτηριακή υποδομή του  ΕΙΜ.
     Σκοπός της μελέτης του έργου, είναι η αντιμετώπιση προβλημάτων αποστράγγισης
υπογείων υδάτων καθώς και στεγανοποίησης του υπογείου της κτηριακής υποδομής του
ΕΣΥΠ/ΕΙΜ  στη  Βιομηχανική  περιοχή  της  Θεσ/νίκης.  Λόγω  του  ότι,  το  κτίριο
κατασκευάστηκε χωρίς την πρότερη εγκατάσταση στεγανολεκάνης, πρέπει να γίνουν έργα
υποβίβασης  του  υδροφόρου  ορίζοντα  και  στράγγιση  των  υλικών  που  περιβάλλουν  τα
υπόγεια του κτιρίου. Στο πλαίσιο του έργου θα σχεδιαστούν/υλοποιηθούν μέτρα/εργασίες
για την προστασία του υπογείου του κτιρίου από τα υπόγεια ύδατα. 

1.3. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

      Στα πλαίσια της πράξης «Επιχορήγηση του ΕΣΥΠ για επεμβάσεις για τη βελτίωση
της  λειτουργίας  και  της  βιωσιμότητας  του»,  έχει  υλοποιηθεί  το  υποέργο  1,   που
αφορούσε τη μελέτη «Ερευνητικό έργο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων εισροής
υπογείων  υδάτων  στο  κτίριο  του  Ελληνικού  Ινστιτούτου  Μετρολογίας  στη  Βιομηχανική
Περιοχή της  Θεσσαλονίκης» και  η οποία   συντάχθηκε από τον κ.  Κωνστ.  Λουπασάκη,
Διευθυντή του  εργαστηρίου  τεχνικής γεωλογίας & υδρογεωλογίας, της σχολής Μηχανικών
Μεταλλείων-Μεταλλουργών του ΕΜΠ το Δεκέμβριο του 2017.  



       Η  μελέτη  αυτή  περιλαμβάνει  αλληλουχία  τεχνικών  παρεμβάσεων
αποστράγγισης/υποβίβασης  των  υπόγειων  υδάτων  που  περιβάλλουν  τα  υπόγεια  του
κτιρίου  με  αναλυτική  παρουσίαση   των  τεχνικών  λεπτομερειών  αποστράγγισης  και
στεγανοποίησης.   Το  ερευνητικό  έργο   προτείνει  την  κατασκευή   τριών  φρεάτων-
στραγγιστηρίων  εντός  του  κτιρίου  και  τεσσάρων  φρεάτων  στην  περίμετρο  του  κτιρίου,
πλακόστρωση της περιμέτρου του κτιρίου για την παρεμπόδιση κατείσδυσης των ομβρίων
υδάτων, τεχνικές λεπτομέρειες των οποίων παρουσιάζονται αναλυτικά στην έκθεσή του. 

1.4 ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΠΟΝΗΘΟΥΝ

   Η παρούσα μελέτη αφορά  συμπληρωματική μελέτη ως προς τη μελέτη «Ερευνητικό
έργο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων εισροής υπογείων υδάτων στο κτίριο του
Ελληνικού  Ινστιτούτου  Μετρολογίας  στη  Βιομηχανική  Περιοχή  της  Θεσσαλονίκης»  του
ΕΜΠ, με τις απαραίτητες δευτερεύουσες εργασίες ώστε το έργο που θα κατασκευαστεί, να
καταστεί πλήρως λειτουργικό και να αντιμετωπίσει με επιτυχία την εισροή  των υπογείων
υδάτων στο κτίριο του ΕΙΜ. Ακόμη,  στα πλαίσια της μελέτης θα  γίνει συμπληρωματική
γεωτεχνική  μελέτη,  υδραυλική  μελέτη  του  δικτύου  ομβρίων  με  τεχνική  έκθεση,
προμετρήσεις και προϋπολογισμό  και η σύνταξη μερικών εκ των τευχών δημοπράτησης
(Τεχνικές προδιαγραφές , ανάλυση τιμών και τιμολόγιο μελέτης) και ΣΑΥ-ΦΑΥ.  
   Σύμφωνα με τα παραπάνω η μελέτη συνίσταται στην εξής κατηγορία μελετών, όπως
αναλύεται στο  Τεύχος Προεκτιμώμενης Αμοιβής:

 Κατηγορία 13 (Υδραυλικές  Μελέτες)
 Κατηγορία 21 (Γεωτεχνικές Μελέτες)

1.5. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η  εκπόνηση  της  μελέτης  διέπεται  από  τις  κάτωθι  διατάξεις  –  κανονισμούς  και
προδιαγραφές:

 Το  ν.4412/2016  (ΦΕΚ  147  Α’)  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ως ισχύει.

 Τις 440 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές-ΕΤΕΠ (ΦΕΚ Β' 2221/ 30-7-2012), όπως
ισχύουν  σήμερα  μετά  τις  αντίστοιχες  Υπουργικές  Αποφάσεις  αναστολής
υποχρεωτικής εφαρμογής κάποιων εξ αυτών.

1.6. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

   Τα παραδοτέα της υπό ανάθεση μελέτης   θα είναι τα παρακάτω:
- Ο τεχνικός φάκελος της μελέτης  που θα περιλαμβάνει:

Συμπληρωματική Γεωτεχνική μελέτη με: 
I. Περιγραφή του  τρόπου κατασκευής/αντιστήριξης  των επτά (7)  φρεατίων-

στραγγιστηρίων που περιλαμβάνονται στη μελέτη/ερευνητικό έργο του ΕΜΠ
          Υδραυλική μελέτη δικτύου ομβρίων

II. Το  δίκτυο  σωληνώσεων   διοχέτευσης  των  υπογείων  υδάτων  που  θα
αντλούνται από τα επτά (7) φρεάτια προς το δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων
της ΒΙΠΕ Σίνδου



III. Έλεγχος  για  την  ανάγκη  καθαρισμού  και  επισκευή  υφιστάμενου  αγωγού
αποστράγγισης και φρεατίου συλλογής. 
ΣΑΥ- ΦΑΥ   για την μέθοδο εργασιών και  τους σχετικούς  κινδύνους που
μπορεί να παρουσιαστούν.
Τα εξής τεύχη δημοπράτησης 

Τεχνικές προδιαγραφές 
Ανάλυση τιμών 
Τιμολόγιο μελέτης 

    Τα  παραδοτέα  της  μελέτης  θα  είναι  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  προδιαγραφές.  Η
ηλεκτρονική μορφή της μελέτης (εκτός των σχεδίων)  πρέπει να είναι πλήρως συμβατή και
ανταλλάξιμη,  καθώς  επίσης  και  άμεσα  επεξεργάσιμη  σε  προγράμματα  MSOffice και
LibreOffice.
Τα σχέδια και τα διαγράμματα θα παραδοθούν με βάση τα παρακάτω:
Τα γραφικά δεδομένα των σχεδιαστικών αρχείων θα μεταφέρονται  κατά προτίμηση στο
format του DWG (AUTOCAD 2008 και νεώτερα), αλλά και σε pdf. Τα σχεδιαστικά αρχεία θα
περιέχουν όλη την απαραίτητη γραφική πληροφορία όπως σχεδιαστικά επίπεδα, χρώματα,
στυλ, πάχη γραμμών, ειδικά σύμβολα κ.α. Συνοδευτικά μαζί με τα παραπάνω θα πρέπει να
παραδίδονται οι γραμματοσειρές (fontlibraries), οι βιβλιοθήκες συμβόλων (celllibraries) και
ο χρωματικός πίνακας (colortable) που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη φάση της δημιουργίας
τους.
Τα υπόλοιπα αρχεία (αναφορές, πίνακες κτλ) θα υποβάλλονται χρησιμοποιώντας κάποιο
από τα προγράμματα της Microsoft Office (Word, Excel).

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

    Στόχος της μελέτης είναι οι τεχνικές επεμβάσεις στα κτήρια του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ βάσει και της
μελέτης  του  ερευνητικού  έργου  του  ΕΜΠ  (υποέργο  1)  προκειμένου  το  ΕΣΥΠ  να
προχωρήσει στη δημοπράτηση και υλοποίηση των τεχνικών επεμβάσεων  με σκοπό την
επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κτηριακή υποδομή του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ στη ΒΙΠΕ
Θεσσαλονίκης. 
   Το κτήριο του ΕΙΜ τα τελευταία χρόνια, έχει υποστεί σοβαρές ζημιές τόσο από την άνοδο
της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα όσο και από τα κατεισδύοντα, από την επιφάνεια του
εδάφους, νερά των κατακρημνυσμάτων.  Η άνοδος της στάθμης του υπόγειου νερού εκτός
από  την  κατάκλυση  των  υπογείων,  έχει  οδηγήσει  στον  εμποτισμό  και  σημειακά  στη
διάβρωση δομικών  στοιχείων.  Ακόμη,  παρουσιάζονται  βλάβες  από την  εισροή  υδάτων
μέσω των αντισεισμικών αρμών του κτηρίου.  
    Για  την  αντιμετώπιση  των  παραπάνω  προβλημάτων  απαιτούνται  τεχνικές
εργασίες/παρεμβάσεις  που  στοχεύουν  στην  αποστράγγιση-υποβίβαση  του  υδροφόρου
ορίζοντα, εσωτερικά και εξωτερικά αυτής.

3. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

    Η  υπό  ανάθεση  μελέτη  αποτελείται  από  μία  αυτοτελή  ολοκληρωμένη  μελέτη,  με
προμετρήσεις εργασιών, τα τεύχη δημοπράτησης που ζητούνται και ΣΑΥ-ΦΑΥ.
    Η  συνολική  προθεσμία από την  υπογραφή της  Σύμβασης μέχρι  την  έκδοση της
απόφασης έγκρισης του συνόλου των παραδοτέων της μελέτης ορίζεται σε  τέσσερις (4)
μήνες. 



    Ο καθαρός χρόνος εκπόνησης της μελέτης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες.
    Σε  περίπτωση  καθυστέρησης  της  έγκρισης,  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή,  λόγω
καθυστέρησης  ολοκλήρωσης  ενεργειών  και  εγκρίσεων  που  απαιτούνται  από  άλλες
Υπηρεσίες,  ο  χρόνος  καθυστέρησης  δεν  συνυπολογίζεται  και  μετατίθενται  οι  επόμενες
υποβολές των παραδοτέων για ίσο διάστημα με αυτό της καθυστέρησης. 
    Η Αναθέτουσα Αρχή καθώς και ο Κύριος του έργου το ΕΣΥΠ/ΕΙΜ  έχουν το δικαίωμα να
προσκαλούν  τον  Ανάδοχο  σε  συσκέψεις  με  την  παρουσία  εκπροσώπων  και  άλλων
Φορέων,  κατά  τις  οποίες  θα  παρουσιάζει  την  πρόοδο  της  Μελέτης,  θα  συζητούνται
προβλήματα  ή  γενικώς  θέματα  που  ανακύπτουν  κατά  τη  διάρκεια  της  Μελέτης  και  θα
δίνονται οδηγίες, κατευθύνσεις και διευκρινίσεις εκατέρωθεν. 
     Με τη Σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου
μπορεί να εξειδικεύονται περαιτέρω τα ως άνω σχετικά µε την εκτέλεση, παρακολούθηση,
παράδοση και παραλαβή της μελέτης του έργου.

4. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

(Σύμφωνα με την Αριθμ. ΔΝΣγ /32129/ΦΝ 466  «Έγκριση Κανονισμού

Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών

επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν.

4412/2016 (Α΄ 147)  ΦΕΚ 2519Β’/20 Ιουλίου 2017.»)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

   Για την ολοκλήρωση της  μελέτης  που προκύπτει  από το  «Ερευνητικό  έργο για την

αντιμετώπιση  των  προβλημάτων  εισροής  υπογείων  υδάτων  στο  κτίριο  του  Ελληνικού

Ινστιτούτου Μετρολογίας στη Βιομηχανική Περιοχή της Θεσσαλονίκης», που εκπονήθηκε

από το ΕΜΠ απαιτούνται οι ακόλουθες επί μέρους μελετητικές εργασίες ώστε να υπάρχει

ωριμότητα για τη δημοπράτηση του έργου:

α)  Υδραυλική  μελέτη  αποχέτευσης  ομβρίων  σε  έκταση  0,64  Ha.  Με  τη  μελέτη  θα

διοχετευτούν  τα  υπόγεια  νερά  από  τα  επτά  (7)  φρεάτια  που  προτείνονται  από  το

ερευνητικό  έργο με  κατασκευή νέου δικτύου στο δίκτυο  αποχέτευσης  ομβρίων της

ΒΙΠΕ Σίνδου.

   

     Η μελέτη θα συνταχθεί στο στάδιο της  «Οριστικής μελέτης με πληρότητα μελέτης

εφαρμογής».



β) Συμπλήρωση της γεωτεχνικής μελέτης – ερευνητικό έργο με κατασκευαστικά δεδομένα .

γ)  Σύνταξη ΣΑΥ – ΦΑΥ για το έργο που προκύπτει από το  Ερευνητικό Έργο του ΕΜΠ και

συμπληρώνεται με την παρούσα μελέτη και για τις υδραυλικές και γεωτεχνικές εργασίες.

δ) Σύνταξη  τευχών δημοπράτησης για το έργο που προβλέπεται από το  Ερευνητικό Έργο

του ΕΜΠ και την παρούσα υδραυλική και γεωτεχνική μελέτη.     

Εκ  των  προβλεπομένων  από  το  Νόμο  τευχών  δημοπράτησης,  θασυνταχθούν  τα

ακόλουθα :

Τεχνικές προδιαγραφές 

Ανάλυση τιμών 

Τιμολόγιο μελέτης 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η προεκτίμηση της αμοιβής της μελέτης συντάσσεται βάσει των οριζόμενων στην  υπ ́

αριθμό ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών: «Έγκριση

Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπόν συναφών

επιστημονικών  υπηρεσιών,  κατά  την  διαδικασία  της  παρ.8  δ  του  άρθρου  53  του  Ν.

4412/2016»

και  λαμβάνοντας  υπόψη  τα  παραπάνω  στοιχεία,  υπολογίζονται  οι  παρακάτω  αμοιβές

μελετών σύμφωνα με τον Κανονισμό Προεκτιμωμένων Αμοιβών.  

Λαμβάνεται η τρέχουσα ισχύουσα τιμή τκ=1,227 για το έτος 2020, 



1. Άρθρο ΥΔΡ.4 Αποχέτευση ομβρίων

   4.1. Μελέτη εσωτερικού δικτύου ομβρίων

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την εκπόνηση μελέτης εσωτερικού δικτύου

ομβρίων υπολογίζεται συναρτήσει της μελετώμενης έκτασης βάσει του τύπου:

Α=7000 • F 2/3 • τκ

όπου F: η αποχετευόμενη έκταση σε εκτάρια.

Στην περίπτωσή μας είναι :

Διαστάσεις οικοπέδου 200*220μ = 44.000μ2= 44 στρ. = 4,4 Ha 

Από τα θα μελετηθούν τα 0,64 Ha γύρω από το κτίριο

F, η αποχετευόμενη έκταση εκτιμάται σε Ha (0,64)

τκ = 1,227

A = (7.000)*(0,64)2/3*(1,227) = 6.378,66 €

Αμοιβή σταδίων μελέτης:

Η αμοιβή του σταδίου της Οριστικής μελέτης  με πληρότητα μελέτης εφαρμογής είναι ίση

με  το  65% A.  Σε  κάθε  περίπτωση εκπόνησης  σταδίου  μελέτης,  όταν  τα  προηγούμενα

στάδια  δεν  έχουν  εκπονηθεί,  το  ποσοστό  της  αμοιβής  Α  του  εν  λόγω  σταδίου

προσαυξάνεται με το 50% των ποσοστών των σταδίων που δεν έχουν εκπονηθεί. Συνεπώς 

(0,90) * (6.378,66) = 5.740,79 €



(βλ. ΥΔΡ 1, ΠΑΡ. 1.2)

2. ΑΡΘΡΟ ΓΕΝ 4.Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με τον χρόνο

απασχόλησης για την εκπόνηση της συμπληρωματικής γεωτεχνικής μελέτης 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή

άλλου επιστήμονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει ειδικών

προβλέψεων του παρόντος υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή

κλάσμα ημέρας ως εξής: 

Για επιστήμονα εμπειρίας  μέχρι 10 έτη : 300 €*τκ 

Εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν 16 ημέρες απασχόλησης ενός επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10

έτη. 

Α = συμπληρωματικής γεωτεχνικής μελέτης 16*300*1,227= 5.889,60€

3. ΓΕΝ 6. Προεκτίμηση Αμοιβής Σύνταξης Μελέτης ΣΑΥ - ΦΑΥ (κατ. 13)

Η μελέτη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) του

έργου συντάσσεται από τους μελετητές του κυρίως έργου ανά κατηγορία μελέτης με βάση

τα οριζόμενα στο Π.Δ. 305/96 και τα εκάστοτε ισχύοντα.

Η αμοιβή Α, για τη σύνταξη μελέτης (ΣΑΥ) και (ΦΑΥ) ορίζεται από τον τύπο :

Α = ΣΑi * β * τκ

όπου :

ΣΑi  :  το  σύνολο  των  προεκτιμωμένων  αμοιβών  των  προς  εκπόνηση  μελετών  για

συγκεκριμένο έργο και για όλες τις κατηγορίες μελετών.



         Η προεκτιμώμενη αμοιβή των προς εκπόνηση μελετών είναι :

       ΣΑi – Υδραυλική Μελέτη (κατ. 13) : 5.740,79 +5.889,60 = 11.630,39 €

         β : ο συντελεστής αμοιβής επί τοις εκατό (%) οριζόμενος ως ακολούθως :

  β = κ +    ___μ______  = 

                   ΣΑi

                3√ 175* τκ

         κ, μ = συντελεστές, που ανεξαρτήτως κατηγορίας έργου ορίζονται οι ακόλουθοι:

 κ = 0,40,   μ = 8,00 και     τκ = 1,227.

       

  Προκύπτει β = 2,245 %

Συνεπώς:

Αμοιβή μελέτης ΣΑΥ - ΦΑΥ 11.630,39 2,245

%

1,227 320,35   

4. Άρθρο ΓΕΝ.7 Αμοιβή σύνταξης τευχών δημοπράτησης

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την σύνταξη τευχών δημοπράτησης ορίζεται ποσοστό 8% της

συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής των κατηγοριών μελετών για τις οποίες συντάσσονται

τεύχη δημοπράτησης. 

Η παραπάνω αμοιβή επιμερίζεται  στα επιμέρους τεύχη με τα ακόλουθα ποσοστά και θα

εκπονηθούν τα εξής:

Τεχνικές προδιαγραφές 30%



Ανάλυση τιμών 25%

Τιμολόγιο μελέτης 13%

Σύνολο 68%

όπου τκ = 1,223

    Συνεπώς   11.630,39 *8%*68*%= 632,69 €



ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ   –   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   

1 ΥΔΡ 4.1. ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ                                5.740,79

2 ΓΕΝ 4. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ                                                   5.889,60

3 ΓΕΝ 6. ΣΑΥ – ΦΑΥ                                                  320,35

4 ΓΕΝ 7. ΤΕΥΧΗ                                                                   632,69

ΣΥΝΟΛΟ 12.583,43  

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ  15%                                       1.887,51

ΣΥΝΟΛΟ 14.470,94

ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΥΣΗ 448,41

ΣΥΝΟΛΟ 14.919,35

Φ.Π.Α. (24 %)                                                  3.580,65

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                             18.500,00 

        

Για τον υπολογισμό των πτυχίων 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ    

Κατ.13                            

5.740,79+320,35+632,69=6.693,83

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤ

Κατ. 21

5.889,60



ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Η Συντάξασα

Ανταβαλίδου Δέσποινα 

Πολ. Μηχ. με Α΄β. 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Τ.Σ.Π/ΔΤΕ/ΠΚΜ

Κανάκη Βασιλική

Τοπογράφος Μηχανικός με Α’ β.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. oικ. Οικ. 209221(3110) απόφαση ΔΤΕ/ΠΚΜ

Ο  Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ

Παρασκευάς  Χατζηπαρασκευάς

Πολιτικός Μηχανικός με Α’ β
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