ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
«ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ »

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΦτΕ)
Σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016

Για τη μελέτη
«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΟΥ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ»
ΑΡ. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 164/2017

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

1

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
«ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ »

ΤΕΎΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Το παρόν τεύχος αφορά στην περιγραφή και τις προδιαγραφές του έργου
για την εκπόνηση των γεωλογικών μελετών στα πλαίσια της διαδικασίας
ίδρυσης νέου κοιμητηρίου στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου και αποτελεί τον
Φάκελο του Έργου (ΦτΕ), όπως ορίζεται από τον Ν. 4412/2016. Αφορά
στις τεχνικές μελέτες υδρογεωτεχνική μελέτη, γεωλογικής καταλληλότητας
και Ειδικής Τεχνικής Μελέτης.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Με την υπ΄ αριθμό 13/2016 απόφαση της η Τοπική Κοινότητα Αγίου
Γεωργίου γνωμοδότησε θετικά για την ίδρυση νέου κοιμητηρίου στη θέση
‘’Ριζίστρα’’.
Με την υπ΄ αριθμό 25/2016 απόφαση της η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
γνωμοδότησε θετικά για την ίδρυση νέου κοιμητηρίου στη θέση
΄΄Ριζίστρα΄΄ της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Γεωργίου η οποία εγκρίθηκε με
την υπ΄ αριθμό 373/2016 απόφαση του του Δημοτικού Συμβουλίου.
Με το υπ΄ αριθμό 17135/2017 Πρακτικό της η Επιτροπή της παρ. 2 του
άρθρου 1 του Α.Ν. 582/1968 όπως συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθμό
8577/218476/07.12.2015 Απόφαση του Γ. Γ. της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας γνωμοδότησε θετικά για την
ίδρυση νέου κοιμητηρίου στη θέση ΄΄Ριζίστρα΄΄.
Η εν λόγω έκταση (5.767,43 μ2) ανήκει στην Τ. Κ. Αγίου Γεωργίου με το
υπ΄ αριθμό 51.371/1994 Συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθανασίου
Μεγάλου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η Σύμβαση θα περιλαμβάνει τη σύνταξη τριών (3) συνολικά μελετών ως
εξής :
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α/α

Ονομασία μελέτης

1

Υδρογεωτεχνική μελέτη για το νέο Κοιμητήριο Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου

2

Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας για το νέο Κοιμητήριο Τ.Κ.
Αγίου Γεωργίου

3

Ειδική Τεχνική Μελέτη

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Οι μελέτες θα ολοκληρωθούν εντός τριών
(3) μηνών από την υπογραφή

της

σύμβασης με τον ανάδοχο – μελετητή

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η περιοχή μελέτης αφορά την ευρύτερη περιοχή της Τ. Κ. Αγ. Γεωργίου

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Αναθέτουσα Αρχή της μελέτης είναι ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
Κύριος του έργου ή Εργοδότης είναι ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
Φορέας κατασκευής του έργου είναι ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
Προϊσταμένη Αρχή

είναι το Δημοτικό Συμβούλιο που εποπτεύει την

εκτέλεση της συναφθείσας σύμβασης ασκώντας για λογαριασμό του
Κυρίου του Έργου αποφασιστικές αρμοδιότητες, ιδίως σε θέματα
τροποποίησης των όρων της σύμβασης
Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων
που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, έλεγχο και διοίκηση της
συναφθείσας σύμβασης, υπό την εποπτεία της προϊσταμένης Αρχής.
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο Άγιος Γεώργιος ανήκει στον Δήμο Λεβαδέων της Περιφερειακής
Ενότητας Βοιωτίας που βρίσκεται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
σύμφωνα με τη διοικητική διαίρεση της Ελλάδας όπως διαμορφώθηκε με
το Πρόγραμμα «Καλλικράτης».
Έδρα του Δήμου είναι η Λιβαδειά και ανήκει στο γεωγραφικό διαμέρισμα
Στερεάς Ελλάδας.
Ο Άγιος Γεώργιος έχει υψόμετρο 229 μέτρα από την επιφάνεια της
θάλασσας.
Ο πληθυσμός της είναι 1693 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2011

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η εκπόνηση των άνω μελετών κρίνεται απαραίτητη για την ίδρυση νέου
κοιμητηρίου στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου σε εκτός σχεδίου περιοχή στη θέση
‘’Ριζίστρα’’, λόγω της πλήρωσης του υπάρχοντος που βρίσκεται εντός του
οικισμού της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.
26882/5769/30.9/23.10.1998 (ΦΕΚ 838 Δ΄) Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ, περί
«καθορισμού δικαιολογητικών και διαδικασίας για τη μείωση των
αποστάσεων των ιδρυομένων ή επεκτεινομένων κοιμητηρίων».
Εν συνεχεία ο Δήμος Λεβαδέων πρέπει κατά το κείμενο θεσμικό πλαίσιο
για τη χωροθέτηση του νέου κοιμητηρίου να προβεί στην υποβολή
φακέλων για την έγκριση των απαραίτητων/προαπαιτούμενων μελετών
από τους κατά περίπτωση, αρμόδιους φορείς .
Πιο συγκεκριμένα, συνολικά, για την ίδρυση νέου κοιμητηρίου, ο Δήμος
υποβάλλει στη

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας πλήρη φάκελο με τα

παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
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2. Σύμφωνη

γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου

Πολιτισμού.
3. Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας, στην

οποία αναφέρεται ότι η έκταση δεν δεσμεύεται από απαγορευτικές
διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
4. Υδρογεωτεχνική μελέτη εγκεκριμένη από την αρμόδια Υπηρεσία

του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Στην παραπάνω μελέτη
πρέπει να προβλέπονται τυχόν μελλοντικά προβλήματα ρύπανσης
ή μόλυνσης και ο τρόπος παρακολούθησης της εξέλιξης των
δυσμενών συνθηκών.
5. Μελέτη

γεωλογικής

καταλληλότητας

εγκεκριμένη

από

την

αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
6. Ειδική τεχνική μελέτη η οποία περιλαμβάνει α) τεχνική έκθεση β)
χάρτες και γ) φωτογραφίες.
Σε ότι αφορά την αναγκαιότητα εκπόνησης Περιβαλλοντικής Μελέτης,
δεν απαιτείται για κοιμητήρια με έκταση μικρότερη των 10 στρ, σύμφωνα
με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β/12) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την
37674/2016 (ΦΕΚ 2471Β/16).

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
- Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- Τον Ν 3463/2006: «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
- Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- Τον Ν 3463/2006: «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
- Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του Α.Ν. 582/1968 ‘’Περί Δημοτικών
και κοινοτικών Κοιμητηρίων΄΄ (ΦΕΚ 93 /τ.Α) και του άρθρου 2 της
αριθμ.Α5/1210/1978 Υπουργικής Απόφασης ‘’Περί όρων για την ίδρυση
κοιμητηρίων’’’.
- Τις διατάξεις των άρθρων 56 και 65 του Ν. 4257/2014 ‘’ Επείγουσες
ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών
- Τον Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α΄/13-06-1997 ‘’Περί βιώσιμης και οικιστικής
ανάπτυξης των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις
- Το Π.Δ. 1128/80
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- Την υπ΄αριθμό 26882/5769/ 98 ΚΥΑ (ΦΕΚ 838/Δ/98).
- Την Α5/1210/1978 ΚΥΑ (ΦΕΚ 424/Β/1978)
- Ο Ν. 4412/2016 ( Φ.Ε.Κ. 116Α / 18.06.2008) «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (Α΄ 147)».
- Η 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»
- Το ΦΕΚ 2519Β΄/20-07-2017 στο οποίο δημοσιεύθηκε η υπ΄ αριθμό
ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
περί «Έγκρισης 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»
- Το ΦΕΚ 2724Β΄/03-08-2017 περί τροποποίησης της με αριθμό
ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-05-2017 (Β΄ 2519) Απόφασης Έγκρισης του
Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και
λοιπόν συναφών επιστημονικών υπηρεσιών,

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΩΝ

Α. ΥΔΡΟΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ
Αποτελούνται από δύο μέρη. Το ένα μέρος αφορά τις Υδρογεωλογικές
συνθήκες της ευρύτερης περιοχής του προς ίδρυση κοιμητηρίου και το
δεύτερο αφορά την Τεχνική Έκθεση του έργου.
1. Υδρογεωλογική μελέτη
Σκοπός της υδρογεωλογικής μελέτης είναι η εξακρίβωση του τυχόν
επηρεασμού του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα της ευρύτερης περιοχής
από επιφανειακά και υπόγεια νερά τα οποία έρχονται σε επαφή με το
χώρο του κοιμητηρίου.
Η υδρογεωλογική μελέτη έχει ως αντικείμενο τη μελέτη των γεωλογικών,
τεκτονικών, υδρογεωλογικών και υδρολογικών συνθηκών της ευρύτερης
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περιοχής, σε σχέση με το σκοπό της μελέτης. Στα πλαίσια της μελέτης
συντάσσονται έκθεση και χάρτες ως εξής:
Χάρτες


Χάρτης Υδρογραφικού Δικτύου σε κλίματα 1:5.000 της ευρύτερης
περιοχής της υδρολογικής λεκάνης,

με αποτύπωση και των

υφιστάμενων ή δυνητικών θέσεων και περιοχών ρυπαντικής
απειλής


Γεωλογική Χαρτογράφηση σε κλίμακα 1 :2.000 της ευρύτερης
περιοχής της εξεταζόμενης έκτασης. Η χαρτογράφηση πρέπει να
επεκτείνεται σε ζώνη πλάτους τουλάχιστον 1.000μ. περιμετρικά της
περιοχής της έκταση



Υδρολιθολογικός -Υδρογεωλογικός Χάρτης σε κλίμακα 1 :2.000
της ευρύτερης περιοχής της εξεταζόμενης έκτασης. Η
χαρτογράφηση πρέπει να επεκτείνεται σε ζώνη πλάτους κατ'
ελάχιστον 1.000μ. περιμετρικά της περιοχής της έκτασης.

Συγκεκριμένα:
_

Θα

περιγράφονται

οι

γεωλογικοί

σχηματισμοί

λιθολογικώς,

στρωματογραφικώς και τεκτονικώς, με την πληρότητα και την ακρίβεια
που επιτρέπουν οι κλίμακες.

Ιδιαίτερη απαίτηση επιφυλάσσεται στην

ακρίβεια αποτύπωσης των ρηγμάτων με την υδραυλική τους αξιολόγηση,
καθώς επίσης και στη συνοπτική αποτύπωση και υδραυλική αξιολόγηση
του δικτύου κατάτμησης. Όλα τα παραπάνω περιγράφονται σε σχέση με
την επιρροή τους στην επιφανειακή και υπόγεια υδροφορία. Στον ίδιο
χάρτη θα παρουσιάζονται τα σημεία εμφάνισης ύδατος, η χρήση τους,
καθώς και στοιχεία για την παροχή τους.
_ Θα αποτυπώνονται οι ισοπιεζομετρικές καμπύλες, εφόσον υπάρχουν
δεδομένα. Η πιεζομετρία θα αφορά τις συνθήκες τουλάχιστον της χαμηλής
στάθμης.
_ Θα δίνονται, παραστατικά, τα υδραυλικά χαρακτηριστικά και τα μεγέθη
των σχηματισμών, όπως θα έχουν προκύψει από το σκεπτικό και την
εφαρμογή μεθόδων που κρίνονται επιστημονικώς αξιόπιστες, με βάση τα
υπάρχοντα στοιχεία ή έρευνες, στα πλαίσια της υδρογεωλογικής μελέτης.
Σ΄ αυτά εννοούνται η περατότητα, το πάχος της ζώνης κορεσμού,

η

υδραυλική κλίση, το ενεργό πορώδες, ο συντελεστής αποθηκευτικότητας,
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η μορφολογία της στάθμης την υγρή και ξερή περίοδο.
_ Τεχνική Έκθεση Υδρογεωλογικής Μελέτης
Στην Έκθεση θα ερμηνεύονται και θα αξιολογούνται όλα τα ευρήματα από
τις επιμέρους εργασίες και τη χαρτογράφηση και θα διατυπώνονται
συμπεράσματα και προτάσεις.
_ Στην Έκθεση θα τεκμηριώνεται η καταλληλότητα της θέσης σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις. Μεταξύ των άλλων και κατ΄ ελάχιστον, θα πρέπει
να τεκμηριώνεται ότι η προτεινόμενη θέση δεν υπόκειται σε κατακλύσεις ή
πλημμύρες και ότι αποστραγγίζεται καλώς από τα επιφανειακά νερά. Σε
καμιά περίπτωση δεν πρέπει να σχηματίζονται μέσα στα κοιμητήρια λίμνες
με στάσιμα νερά. Επίσης θα πρέπει να αναφέρεται εάν η προτεινόμενη
θέση μετά την τελική διαμόρφωση του εδάφους δεν θα έχει κλίσεις πάνω
από 10%, ότι είναι απαλλαγμένη από κινητικά φαινόμενα (της ίδιας ή της
γειτονικής της περιοχής), όπως κατολισθήσεις, ερπυσμούς, καταπτώσεις,
αποκολλήσεις εδάφους,

καθιζήσεις κλπ. Και ότι δεν επηρεάζεται από

υψηλό υδροφόρο ορίζοντα ικανό να προκαλέσει κορεσμό στα επιφανειακά
στρώματα. Σε καμιά περίπτωση ο υδροφόρος ορίζοντας δεν πρέπει να
ανέβει σε στάθμη υψηλότερη των 2.50 μ. κάτω από την επιφάνεια του
εδάφους. Θα αναφέρεται επίσης κάθε πληροφορία σχετική με το pH του
εδάφους και την κοκκομετρική του σύσταση. Το εδαφικό στρώμα που θα
χρησιμοποιηθεί για την ταφή πρέπει να ικανοποιεί τα οριζόμενα στις
ισχύουσες διατάξεις. Επίσης θα πρέπει να αναφέρονται στοιχεία για τη
φυσική αποστράγγιση των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων.
_ Στην Έκθεση θα πρέπει να προβλέπεται ο τρόπος παρακολούθησης της
εξέλιξης των προβλημάτων ρύπανσης της μόλυνσης.

2. Τεχνική Έκθεση του έργου
Η τεχνική μελέτη λαμβάνει υπόψη της τα στοιχεία, τα συμπεράσματα και
τις προτάσεις της υδρογεωλογικής μελέτης και θα προτείνει εναλλακτικές
λύσεις αν και όπου απαιτούνται.

Β ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ
Αντικείμενο των μελετών είναι η διερεύνηση των γεωλογικών κινδύνων
που σχετίζονται με τα κοιμητήρια και ο χαρακτηρισμός της καταλληλότητας
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της θέσης τους.
Ιδιαίτερη βαρύτητα, δίνεται στην εκτίμηση της καταλληλότητας της θέσης
έναντι γεωλογικών κινδύνων (π.χ. ύπαρξη ενεργών ρηγμάτων, ερπυσμών,
καταπτώσεων, κατολισθήσεων, καθιζήσεων κ.λ.π.) και γενικότερα κάθε
είδους στοιχείων που συνδέονται με κινητικά φαινόμενα, στην αποτύπωση
και

ερμηνεία

των

γεωλογικών

σχηματισμών

ανάλογα

με

τις

φυσικομηχανικές τους ιδιότητες, ενώ στο τέλος, διατυπώνονται τα
απαραίτητα συμπεράσματα και προτάσεις.
Στα πλαίσια της μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας συντάσσονται
Χάρτες και Τεχνική Έκθεση:
Για την υλοποίηση των σκοπών και του αντικειμένου της μελέτης
απαιτούνται κατ΄ ελάχιστον:
1. Χάρτες


Γεωλογική χαρτογράφηση σε κλίμακα 1 :2.000 της ευρύτερης
περιοχής της εξεταζόμενης έκτασης. Η χαρτογράφηση πρέπει να
επεκτείνεται σε ζώνη πλάτους τουλάχιστον 1.000μ. περιμετρικά της
έκτασης του προς ίδρυση κοιμητηρίου.



Χάρτης μορφολογικών κλίσεων της έκτασης σε κλίμακα 1 :2.000.



Τεχνικογεωλογική χαρτογράφηση σε κλίμακα 1 :2.000 της
ευρύτερης περιοχής της εξεταζόμενης έκτασης. Η χαρτογράφηση
πρέπει να επεκτείνεται σε ζώνη πλάτους τουλάχιστον 1.000μ.
περιμετρικά της έκτασης Στα πλαίσια της τεχνικογεωλογικής
χαρτογράφησης αποτυπώνονται οι γεωλογικοί σχηματισμοί
ανάλογα με τις φυσικομηχανικές ιδιότητές τους και τα κάθε είδους
στοιχεία που συνδέονται με κινητικά φαινόμενα (ρήγματα,
διαρρήξεις, ερπυσμοί, καταπτώσεις, αποκολλήσεις εδάφους
καθιζήσεις κ.λπ.)

2. Τεχνική ΄Εκθεση
'Εκθεση στην οποία θα ερμηνεύονται και θα αξιολογούνται όλα τα
ευρήματα εκ των εργασιών και χαρτογραφήσεων και θα διατυπώνονται
συμπεράσματα και προτάσεις.
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Γ. ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Τεχνική έκθεση
Στην τεχνική έκθεση περιγράφονται ο περιβάλλων του κοιμητηρίου χώρος
(ιδιαίτερα πρέπει να περιγραφούν το φυσικό και δομημένο περιβάλλον), το
νομικό καθεστώς δόμησης (εντός σχεδίου, ΖΟΕ, εκτός σχεδίου κ.λπ.) οι
οικιστικές συγκεντρώσεις, οι χρήσεις γης, οι κλίσεις εδάφους, οι
αποστάσεις από φρέατα και οι πηγές, οι χρήσεις των επιφανειακών και
υπογείων νερών, τα χαρακτηριστικά του κοιμητηρίου (έκταση,
δυναμικότητα κ.λπ.) η κοκκομετρία και η περατότητα των επιφανειακών
γεωλογικών σχηματισμών, τα πιθανά προβλήματα επικινδυνότητας των
γεωλογικών σχηματισμών, οι δυνατότητες ηλεκτροδότησης, η δυνατότητα
υδροδότησης και τηλεφωνικής σύνδεσης, η περιγραφή αποχετευτικού
συστήματος, ο τρόπος διάθεσης και διαχείρισης απορριμμάτων, οι
αποστάσεις από νοσηλευτικά ιδρύματα, οι επικρατούντες άνεμοι και κάθε
άλλη σχετική πληροφορία η οποία θα διευκόλυνε το Περιφερειακό
Συμβούλιο στη λήψη της απόφασης.
Στην τεχνική έκθεση επίσης περιγράφονται συνοπτικά τα στοιχεία, τα
συμπεράσματα και οι προτάσεις της εγκεκριμένης υδρογεωτεχνικής
μελέτης και της εγκεκριμένης μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας,
συναξιολογούνται και τεκμηριώνεται η καταλληλότητα της προτεινόμενης
θέσης.
Στην τεχνική έκθεση προτείνονται επίσης πιθανές εναλλακτικές λύσεις που
ικανοποιούν καλύτερα τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για την προστασία
του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.
Χάρτες
Οι χάρτες που περιλαμβάνονται στην ειδική τεχνική μελέτη είναι:
- Χάρτης σε υπόβαθρο της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ) της
ευρύτερης περιοχής σε κλίμακα 1:50.000, όπου σημειώνεται η εξεταζόμενη
έκταση.
- Χάρτης σε υπόβαθρο της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ) της
ευρύτερης περιοχής της έκτασης (μέχρι τουλάχιστον 1.000 μ. πέριξ αυτής)
σε κλίμακα 1:5.000 ή 1:2.000, και οδοιπορικό διάγραμμα.
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Στο χάρτη σημειώνονται τα φρέατα και πηγές ύδατος που υπάρχουν σε
απόσταση μέχρι 1.000 μ. πέριξ της εξεταζόμενης έκτασης, οι θέσεις των
νοσηλευτικών ιδρυμάτων που ευρίσκονται σ` αυτή, το όριο του
υφιστάμενου σχεδίου πόλης και οι επιτρεπόμενες χρήσεις, οριοθετούνται
οι οικιστικές συγκεντρώσεις σε έκταση μέχρι 250 μ. από το κοιμητήριο,
αποτυπώνεται και περιγράφεται το υδρευτικό σύστημα του δήμου ή της
κοινότητας, από τα σημεία υδροληψίας έως την κεντρική μονάδα διανομής
και σημειώνονται οι θέσεις και οι γωνίες λήψης των φωτογραφιών.
Φωτογραφίες
Σειρά φωτογραφιών της εξεταζόμενης έκτασης καθώς και φωτογραφίες της
ευρύτερης περιοχής, για πλήρη φωτογραφική τεκμηρίωση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Το σύνολο των ανωτέρω μελετών θα πρέπει να εκπονηθεί εντός
διαστήματος τριών (3) μηνών . Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί
σε υποδείξεις της Διευθύνουσας Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου που θα
εκτελεί την επίβλεψη της μελέτης.
Η παρούσα μελέτη θα εκπονηθεί σε ένα (1) στάδιο
Η τελική έγκριση της μελέτης θα γίνει από το αρμόδιο όργανο του Δήμου
Λεβαδέων εντός διαστήματος δύο (2) μηνών από την υποβολή της μελέτης
και αφού έχει λάβει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ο καθαρός χρόνος για την εκπόνηση της μελέτης ανέρχεται σε τρεις (3)
μήνες και ο προβλεπόμενος συνολικός χρόνος σε πέντε (5) μήνες.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
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ΛΙΒΑΔΕΙΑ

21/08/2017

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
Η προεκτίμηση της αμοιβής της μελέτης συντάσσεται βάσει των
οριζόμενων στην
Υπουργού

υπ΄ αριθμό ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466 Απόφαση του

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 συγκεκριμένα βάσει των ακόλουθων τμημάτων-κεφαλαίων:
ΤΜΗΜΑ Α΄: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ – ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ – ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ
ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ
Λαμβάνεται η τρέχουσα ισχύουσα τιμή τκ=1,203 για το έτος 2017 βάσει
της

εγκυκλίου

5

Αρ.

Πρωτ.ΔΝΣγ/12298/ΦΝ439.6/14-3-2017

του

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Α. ΥΔΡΟΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ
Εφαρμόζεται το άρθρο ΓΛΕ.24 της υπ΄ αριθμό ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466
Απόφαση

του

Υπουργού

Υποδομών

και

Μεταφορών:

(Φ.Ε.Κ.

2519/Β΄/20.07.2017)
Άρθρο ΓΛΕ 24
24.1 Γεωλογική Χαρτογράφηση
Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την σύνταξη του χάρτη γεωλογικής
χαρτογράφησης σε κλίμακα 1:2.000 και έκταση 1km περιμετρικά από το
υφιστάμενο, επεκτεινόμενο ή υπό ίδρυση κοιμητήριο, καθορίζεται από το
άρθρο ΓΛΕ 1 της υπ΄ αριθμό ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466 Απόφαση του Υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών: (Φ.Ε.Κ. 2519/Β΄/20.07.2017)
Κλίμακα Εργασίας

1:2.000
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Έκταση περιοχής γεωλογικής μελέτης Ε=3,2χλμ2
Η αμοιβή Α1 της γεωλογικής χαρτογράφησης υπολογίζεται ως εξής:
Εφαρμόζεται το άρθρο ΓΛΕ.1 της υπ΄ αριθμό ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466
Απόφαση

του

Υπουργού

Υποδομών

και

Μεταφορών:

(Φ.Ε.Κ.

2519/Β΄/20.07.2017)
Α= K1*E 0,6 *τκ
κ1= 7.220 (συντελεστής για κλίμακα εργασίας 1:2.000)
Ε= επιφάνεια χαρτογραφηθέντος τμήματος σε km²
Α1= 7.220*3.2 0,6 *1.203 =17.453,91€
24.2 Υδρολιθολογικός-Υδρογεωλογικός Χάρτης
Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την σύνταξη του ΥδρολιθολογικούΥδρογεωλογικού Χάρτη καθορίζεται από το άρθρο ΓΛΕ 4 τηςυπ΄ αριθμό
ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών:
(Φ.Ε.Κ. 2519/Β΄/20.07.2017)
Εφαρμόζεται το άρθρο ΓΛΕ.4 της υπ΄ αριθμό ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466
Απόφαση

του

Υπουργού

Υποδομών

και

Μεταφορών:

(Φ.Ε.Κ.

2519/Β΄/20.07.2017)
Η αμοιβή Α2 του Υδρολιθολογικού-Υδρογεωλογικού Χάρτη καθορίζεται σε
ποσοστό

30%

επί

της

αμοιβής

της

αντίστοιχης

γεωλογικής

χαρτογράφησης
Α2= 7.453,91*30%=5.236,17€

24.3 Χάρτης Υδρογραφικού Δικτύου
Για τη σύνταξη χάρτη υδρογραφικού δικτύου ως βοηθητικού σε κλίμακα
1:5.000 και σε έκταση ίση με την έκταση των υδρολογικών λεκανών, στην
οποία εντάσσονται τα ρέματα και οι λοιπές επιφανειακές απορροές που
καταγράφονται εντός της περιοχής που ορίζεται σε 1km περιμετρικά από
το υφιστάμενο ή νέο κοιμητήριο, καθορίζεται από το άρθρο ΓΛΕ4 της υπ΄
αριθμό ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών: (Φ.Ε.Κ. 2519/Β΄/20.07.2017)
Εφαρμόζεται το άρθρο ΓΛΕ.4 της υπ΄ αριθμό ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466
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Απόφαση

του

Υπουργού

Υποδομών

και

Μεταφορών:

(Φ.Ε.Κ.

2519/Β΄/20.07.2017)
Η αμοιβή Α3
ποσοστό

30%

του Χάρτης Υδρογραφικού Δικτύου καθορίζεται
επί

της

αμοιβής

της

αντίστοιχης

σε

γεωλογικής

χαρτογράφησης
Α= K1*E 0,6 *τκ
κ1= 5.280 (συντελεστής για κλίμακα εργασίας 1:2.000)
Ε= επιφάνεια χαρτογραφηθέντος τμήματος σε km²
Ε=3,2χλμ
Α= 5.280*3,2 0,6 *1.203 =12.764,08€
Α3=12.764,08*30%=3.829,22€

24.4 Τεχνική Έκθεση
Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την σύνταξη της τεχνικής έκθεσης
καθορίζεται από το άρθρο ΓΛΕ 17 της υπ΄ αριθμό ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466
Απόφαση

του

Υπουργού

Υποδομών

και

Μεταφορών:

(Φ.Ε.Κ.

2519/Β΄/20.07.2017)
Εφαρμόζεται το άρθρο ΓΛΕ.17 της υπ΄ αριθμό ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466
Απόφαση

του

Υπουργού

Υποδομών

και

Μεταφορών:

(Φ.Ε.Κ.

2519/Β΄/20.07.2017)
Η αμοιβή B4 της αμοιβής της τεχνικής έκθεσης που συντάσσεται και
αφορά στις υδρογεωτεχνικές εργασίες καθορίζονται από τον τύπο
ΓΛΕ= 25%*Α
όπου Α το συνολικό κόστος των υδρογεωτεχνικών εργασιών οι οποίες
συντάχθηκαν κατά την φάση της μελέτης για την οποία συντάσσεται η
έκθεση
Α4=(17.453,91+5.236,17+3.829,22 )*25%=6.629,83€
Σύνολο προεκτιμώμενης Αμοιβής Υδρογεωτεχνικές Μελέτες
Α=Α1+Α2+Α3+Α4=17.453,91+5.236,17+3.829,22+ 6.629,83 = 33.149,13€
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Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

Η ανάλυση τιμών γίνεται κατ΄ εφαρμογή των:
υπ΄ αριθμό ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών: (Φ.Ε.Κ. 2519/Β΄/20.07.2017)
Λαμβάνεται η τρέχουσα ισχύουσα τιμή τκ=1,203 για το έτος 2017 βάσει
της

εγκυκλίου

5

Αρ.

Πρωτ.ΔΝΣγ/12298/ΦΝ439.6/14-3-2017

του

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

1. ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ
Εφαρμόζεται το άρθρο ΓΛΕ.25 της υπ΄ αριθμό ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466
Απόφαση

του

Υπουργού

Υποδομών

και

Μεταφορών:

(Φ.Ε.Κ.

2519/Β΄/20.07.2017)
Άρθρο ΓΛΕ 25
25.1 Γεωλογική Χαρτογράφιση
Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την σύνταξη του χάρτη γεωλογικής
χαρτογράφησης σε κλίμακα 1:2.000 και έκταση 1km περιμετρικά από το
υπό ίδρυση κοιμητήριο, καθορίζεται από το άρθρο ΓΛΕ 1 της υπ΄ αριθμό
ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών:
(Φ.Ε.Κ. 2519/Β΄/20.07.2017)
Η αμοιβή Β1 της γεωλογικής χαρτογράφησης υπολογίζεται ως εξής:
Εφαρμόζεται το άρθρο ΓΛΕ.1 της υπ΄ αριθμό ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466
Απόφαση

του

Υπουργού

Υποδομών

και

Μεταφορών:

2519/Β΄/20.07.2017)
Β= K1*E 0,6 *τκ
κ1= 7.220 (συντελεστής για κλίμακα εργασίας 1:2.000)
Ε= επιφάνεια χαρτογραφηθέντος τμήματος σε km²
E=3,2χλμ2
Β1= 7.220,00*3,20,6 *1.203 =17.453,91€
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Η Γεωλογική χαρτογράφηση έγινε στα πλαίσια της Υδρογεωτεχνικής
Μελέτης
25.2 Χάρτης Μορφολογικών Κλίσεων
Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την σύνταξη του χάρτη μορφολογικών
κλίσεων στην ίδια κλίμακα και έκταση με τον χάρτη γεωλογικής
χαρτογράφησης καθορίζεται από το άρθρο ΓΛΕ 4 της υπ΄ αριθμό
ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών:
(Φ.Ε.Κ. 2519/Β΄/20.07.2017)
Εφαρμόζεται το άρθρο ΓΛΕ.4 της υπ΄ αριθμό ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466
Απόφαση

του

Υπουργού

Υποδομών

και

Μεταφορών:

(Φ.Ε.Κ.

2519/Β΄/20.07.2017)
Η αμοιβή Β2 του χάρτη μορφολογικών κλίσεων καθορίζεται σε ποσοστό
30% επί της αμοιβής του αντίστοιχου γεωλογικού χάρτη
Β2= 17.453,91*30%=5.236,17€

25.3 Τεχνικογεωλογική Χαρτογράφηση.
Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την σύνταξη της Τεχνικογεωλογικής
Χαρτογράφησης στην ίδια κλίμακα και έκταση με τον χάρτη γεωλογικής
χαρτογράφησης καθορίζεται από το άρθρο ΓΛΕ 4 της υπ΄ αριθμό
ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών:
(Φ.Ε.Κ. 2519/Β΄/20.07.2017)
Εφαρμόζεται το άρθρο ΓΛΕ.4 της υπ΄ αριθμό ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466
Απόφαση

του

Υπουργού

Υποδομών

και

Μεταφορών:

(Φ.Ε.Κ.

2519/Β΄/20.07.2017)
Η αμοιβή Β3 της Τεχνικογεωλογικής Χαρτογράφησης καθορίζεται σε
ποσοστό 30% επί της αμοιβής του αντίστοιχου γεωλογικού χάρτη
Β3= 17.453,91*30%=5.236,17€

25.4 Τεχνική Έκθεση
Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την σύνταξη της τεχνικής έκθεσης
καθορίζεται από το άρθρο ΓΛΕ 17 της υπ΄ αριθμό ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466
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Απόφαση

του

Υπουργού

Υποδομών

και

Μεταφορών:

(Φ.Ε.Κ.

2519/Β΄/20.07.2017)
Εφαρμόζεται το άρθρο ΓΛΕ.17 της υπ΄ αριθμό ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466
Απόφαση

του

Υπουργού

Υποδομών

και

Μεταφορών:

(Φ.Ε.Κ.

2519/Β΄/20.07.2017)
Η αμοιβή B4 της αμοιβής της τεχνικής έκθεσης που συντάσσεται και
αφορά στις γεωλογικές εργασίες καθορίζονται από τον τύπο
ΓΛΕ= 25%*Β
όπου Β το συνολικό κόστος των γεωλογικών εργασιών οι οποίες
συντάχθηκαν κατά την φάση της μελέτης για την οποία συντάσσεται η
έκθεση
Β4=(5.236,17+5.236,17 )*25%=2.618,09€
Σύνολο προεκτιμώμενης Αμοιβής Γεωλογικής Καταλληλότητας
Β=Β2+Β3+Β4=+5.236,17+5.236,17+ 2.618,09 = 13.090,42€

Γ. ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η ανάλυση τιμών γίνεται κατ΄ εφαρμογή των:
υπ΄ αριθμό ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών: (Φ.Ε.Κ. 2519/Β΄/20.07.2017)
Λαμβάνεται η τρέχουσα ισχύουσα τιμή τκ=1,203 για το έτος 2016
ΑΜΟΙΒΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Εφαρμόζεται το άρθρο ΓΕΝ.4 της υπ΄ αριθμό ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466
Απόφαση

του

Υπουργού

Υποδομών

και

Μεταφορών:

(Φ.Ε.Κ.

2519/Β΄/20.07.2017).
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.
Για ένα (1) επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ
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Γ=450 * τκ * ημερες απασχολησης =450 * 1,203 * 8 = 4.330,80€

ΛΙΒΑΔΕΙΑ

21/08/2017

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

19

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
«ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ »

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ»

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ
Α. ΥΔΡΟΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Α/Α

Περιγραφή

Τεμ.

Τιμή

Σύνολο

1.

Γεωλογική Χαρτογράφιση

1

Μονάδας
17.453,91 €

17.453,91€

2.

(ΚΛΙΜΑΚΑ 1:2.000)
Υδρολιθολογικός-

1

5.236,17€

5.236,17€

1

3.829,22€

3.829,22€

1

6.629,83€

6.629,83€
33.149,13€

Υδρογεωλογικός Χάρτης
3.

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:2.000)
Χάρτης Υδρογραφικού
Δικτύου.

4

(ΚΛΙΜΑΚΑ

1:5.000)
Τεχνική Έκθεση
ΣΥΝΟΛΟ
Απρόβλεπτα 15%

4.972,37

ΣΥΝΟΛΟ

38.121,50

Φ.Π.Α 24%

9.149,16

Σύνολο με Φ.Π.Α.

47.270,66

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ
Β. ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ
Α/Α

Περιγραφή

Τεμ.

Τιμή

Σύνολο

1.

Γεωλογική Χαρτογράφιση

1

Μονάδας
17.453,91€

-

2.

(ΚΛΙΜΑΚΑ 1:2.000)
Χάρτης Μορφολογικών

1

5.236,17€

5.236,17€

1

5.236,17€

5.236,17€

Κλίσεων
3.

(ΚΛΙΜΑΚΑ

1:2.000)
Τεχνικογεωλογική
Χαρτογράφηση. (ΚΛΙΜΑΚΑ
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4

1:2.000)
Τεχνική Έκθεση
ΣΥΝΟΛΟ

1

2.618,09€

2.618,09 €
13.090,43€

Απρόβλεπτα 15%

1.963,56

ΣΥΝΟΛΟ

15.053,99

Φ.Π.Α 24%

3.612,96

Σύνολο με Φ.Π.Α.

18.666,95

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ
Γ. ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Α/Α
1.

Περιγραφή

Τεμ.

Τιμή

1

Μονάδας
4.330,80€

Ειδική Τεχνική Μελέτη
Απρόβλεπτα 15%
ΣΥΝΟΛΟ

Σύνολο
4.330,80€
649,62€
4.980,42€

Φ.Π.Α 24%

1.195,30€

Σύνολο με Φ.Π.Α.

6.175,72€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ Α+Β+Γ= 38.121,50 + 15.053,99 + 4.980,42 =
58.155,91€ χωρίς ΦΠΑ.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕ ΦΠΑ: 58.155,91*24%=72.113,33€

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΩΝ
Η

προεκτίμηση

της

συνολικής

αμοιβής

κατανέμεται

στις

καλούμενες κατηγορίες μελετών (βάσει του άρθρου 14 του Π.Δ. 138/2009
περί ορίων αμοιβής κάθε τάξης πτυχίου και του άρθρου 59 του νόμου
4278/04.08.2014)

και

βάσει

της

εγκυκλίου

5

Αρ.

Πρωτ.ΔΝΣγ/12298/ΦΝ439.6/14-3-2017 του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών «Ορίων αμοιβών μελετών» και με βάσει την προεκτιμώμενη
αμοιβή (όλων των σταδίων) καθορίζονται οι απαιτούμενες τάξεις πτυχίων
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ
Κατηγορία
Μελέτης

Προεκτιμώμενη Αμοιβή

(του Ν.4412/2016,

για τον καθορισμό της
τάξης

Άρθρο , παράγρ. )

του μελετητικού πτυχίου

Τάξη
Μελετητικού
πτυχίου

Προεκτιμώμενη Αμοιβή
εκπονουμένων
σταδίων

Β’ και άνω

58.155,91

(Κατηγορία 20)
Γεωλογικές,
Υδρογωολογικές
και Γεωφυσικές
Μελέτες και
Έρευνες

58.155,91

Σύνολο Αμοιβών (χωρίς ΦΠΑ): 58.155,91€

Σύνολο Αμοιβών (με ΦΠΑ 24%): 72.113,33€

ΛΙΒΑΔΕΙΑ

21/08/2017

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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