
 

 

      

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜOΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΧΙΟΥ  

  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΛΟΠΛΥΤΗ 
 

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ:  

 ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ 

ΑΜΟΙΒΗ: 

 

 
108.437,92 € (χωρίς τον ΦΠΑ) 
134.463,02 € (µε ΦΠΑ 24%) 

 

 

 

 

 

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΛΟΠΛΥΤΗ» 

 

 

 

 

 

 

 

Β. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΧΙΟΣ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 
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Τεύχος προεκτιµώµενων αµοιβών – σελίδα 1 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ 

Η αµοιβή της υδρολογικής µελέτης υπολογίζεται σύµφωνα µε το άρθρο Υ∆Ρ.13 της Α' 

Βελτίωσης του Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών ως ακολούθως: 

Άρθρο Υ∆Ρ.13 Υδρολογική µελέτη 

Η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής (Α) για την εκπόνηση υδρολογικής µελέτης, εξαρτάται από 

την έκταση της λεκάνης απορροής, το πλήθος και την µορφή των διαθέσιµων υδρολογικών και 

λοιπών γενικά στοιχείων και υπολογίζεται µε βάση τον τύπο: 

A = 600• (1+2,5•N1+5xN2+10•N3+3F 1/3) • (1+A1+A2+0,5A3) • (τκ) 

Όπου  Ν1: το πλήθος των βροχοµετρικών σταθµών 

Ν2: το πλήθος των βροχογραφικών και σταθµηµετρικών σταθµών 

Ν3: το πλήθος των σταθµηγραφικών σταθµών  

F:  η έκταση της λεκάνης απορροής στην µελετώµενη θέση σε τ.χλµ. 

Α1, Α2 και Α3 λαµβάνουν τιµή 0 ή 1 ως εξής: 

Α1=1 όταν γίνεται χρήση εξελιγµένου υδρολογικού ή στοχαστικού µοντέλου σε πολλές 

θέσεις ταυτοχρόνως.  

Α2=1 όταν γίνεται χρήση µοντέλου συνδυασµένης διαχείρισης δύο ή περισσότερων 

πηγών νερού. 

Α3=1 όταν γίνεται εκτίµηση στερεοπαροχής  

Το πλήθος των σταθµών προσµετράται µόνο όταν τα στοιχεία είναι αξιοποιήσιµα (π.χ µετρήσεις 

στάθµης παροχής στους σταθµηγράφους) 

Στην ανωτέρω τιµή δεν περιλαµβάνεται το κόστος αγοράς πρωτογενών υδρολογικών στοιχείων. 

Με εφαρµογή του ως άνω τύπου προκύπτει: 

Α1 =  8.186,51 € 

όπου: 

Ν1= 1 βροχόµετρο σταθµού αεροδροµίου Χίου (ΕΜΥ) 

Ν2= 1 βροχογράφος σταθµού αεροδροµίου Χίου (ΕΜΥ) 

Ν3= 0 δεν υπάρχουν σταθµηγραφικοί σταθµοί στη λεκάνη απορροής 

F= 0,85 τ.χλµ. η έκταση της λεκάνης απορροής 

Α1= 0 

Α2= 0 δεν απαιτείται η χρήση µοντέλου συνδυασµένης διαχείρισης 

Α3= 0 δεν απαιτείται η εκτίµηση στερεοπαροχής 

τ.κ.= 1,203 για το έτος 2016 

ΑΜΟΙΒΗ Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΑΥ∆ΡΟΛ= 8.186,51 € 

Η αµοιβή της υδραυλικής µελέτης υπολογίζεται σύµφωνα µε το άρθρο Υ∆Ρ.4.2 της Α' Βελτίωσης 

του Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών ως ακολούθως: 

4.2.  Μελέτη κύριων συλλεκτήρων οµβρίων και διευθέτησης ρεµάτων εντός κατοικηµένων 

περιοχών  

Η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής (Α) για την εκπόνηση µελέτης κυρίων συλλεκτήρων 

οµβρίων, οποιουδήποτε είδους διατοµής, ή διευθέτησης ρεµάτων εντός κατοικηµένων περιοχών 

υπολογίζεται συναρτήσει του µήκους, βάσει του τύπου: 
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Τεύχος προεκτιµώµενων αµοιβών – σελίδα 2 
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όπου L: το µήκος του συλλεκτήρα ή ρέµατος σε µ 

 β συντελεστής ως εξής: 

 για ελεύθερο άνοιγµα συλλεκτήρα ή διευθέτησης ≤ 2,00µ β=750 

 για ελεύθερο άνοιγµα συλλεκτήρα ή διευθέτησης 4,00µ β=1.100 

 για ελεύθερο άνοιγµα συλλεκτήρα ή διευθέτησης 6,00µ β=1.500 

 για ελεύθερο άνοιγµα συλλεκτήρα ή διευθέτησης 8,00µ β=2.250 

 για ελεύθερο άνοιγµα συλλεκτήρα ή διευθέτησης 15,00 µ β=3.350 

 για ελεύθερο άνοιγµα συλλεκτήρα ή διευθέτησης ≥ 20,0 µ β=3.750 

Για ενδιάµεσες τιµές ανοίγµατος συλλεκτήρα ο β υπολογίζεται µε γραµµική παρεµβολή. 

Σε περίπτωση µεταβαλλόµενων διατοµών µε επί µέρους µήκη Li και συντελεστές βi  υπολογίζεται  

ο µέσος β: β = 
Li

iLi

Σ

Σ β
 

Με εφαρµογή του ως άνω τύπου προκύπτει: 

Α2 =  93.798,84 € 

όπου 

β = 750 για ελεύθερο άνοιγµα <= 2,00 µ 

L = 1060 µ (Πασπάτη: 620 µ + Καλοπλύτου: 385 µ + Κανάρη: 55 µ) 

τ.κ.= 1,203 για το έτος 2016 

ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ 35%ΧΑ2 32.829,59 € 

ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 50%ΧΑ2 46.899,42 € 

ΑΜΟΙΒΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΑΥ∆Ρ= 79.729,01 € 

Η αµοιβή των τευχών δηµοπράτησης υπολογίζεται σύµφωνα µε το άρθρο ΓΕΝ.7 του 

Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών ως ακολούθως: 

Άρθρο ΓΕΝ.7   Αµοιβή σύνταξης τευχών δηµοπράτησης 

1. Η προεκτιµώµενη αµοιβή για τη σύνταξη τευχών δηµοπράτησης ορίζεται σε ποσοστό 8% της 

συνολικής προεκτίµωµενης αµοιβής των κατηγοριών µελετών για τις οποίες συνάσσονται 

τεύχη δηµοπράτησης. 

2. Η παραπάνω αµοιβή επιµερίζεται στα επιµέρους τεύχη µε τα ακόλουθα ποσοστά: 

 Για την τεχνική περιγραφή 10%  

 Για τις τεχνικές προδιαγραφές 30% 

 Για την ανάλυση τιµών 25%  

 Για το τιµολόγιο µελέτης 13%  

 Για το τιµολόγιο προσφοράς 1%  

 Για τη συγγραφή υποχρεώσεων 10%  

 Για τον προϋπολογισµό µελέτης 5%  

 Για τον προϋπολογισµό προσφοράς 1%  

 Για τη διακήρυξη δηµοπρασίας 5% 
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Τεύχος προεκτιµώµενων αµοιβών – σελίδα 3 

Με εφαρµογή του ως άνω τύπου προκύπτει: 

Α3= 8%ΧΑ2 =  6.378,32 € 

ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: ΑΤ∆= 6.378,32 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: 

Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 8.186,51 € 

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 79.729,01 € 

ΤΕΥΧΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 6.378,32 € 

ΣΥΝΟΛΟ 94.293,84 € 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 14.144,08 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 108.437,92 € 

ΦΠΑ 24% 26.025,10 € 

ΣΥΝΟΛO ΜΕ ΦΠΑ 134.463,02 € 

Η συνολική αµοιβή της µελέτης ανέρχεται σε 108.437,92 € (χωρίς τον ΦΠΑ) ή 134.463,02 € 

(µε τον ΦΠΑ 24%) και αντιστοιχεί σε τάξη πτυχίου Β΄ ή µεγαλύτερη στην κατηγορία ΜΕΛΕΤΕΣ 

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 13). 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Χίος, 23/11/2016 

 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Χίος, 23/11/2016 

Ο Προϊστ. ∆/νσης Τ.Υ. ∆. Χίου 

 

 

 

Μιχάλης Πικούνης 

Πολιτικός Μηχ. µε Β΄ βαθµό 

 

 

Μιχαήλ Αποστολής 

Πολ. Μηχ. ΤΕ µε Β΄ Βαθµό 

 

 

Ελευθέριος Παπαλάνης 

Πολιτικός Μηχανικός µε Α΄ βαθµό 
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