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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

1.1. Γενική περιγραφή
Η περιοχή μελέτης βρίσκεται εντός της Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου του Δήμου Βέλου –
Βόχας, ο οποίος ανήκει στην Π.Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ο Δήμος Βέλου –
Βόχας συγκροτήθηκε σύμφωνα με το Ν 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και προέκυψε από
την συνένωση των προϋπαρχόντων Δήμων Βέλου και Βόχας. Η περιοχή μελέτης που βρίσκεται
εντός της Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου αποτελεί τμήμα στο κέντρο του ομώνυμου οικισμού
που βρίσκεται σε υψόμετρο 21 μέτρων και έχει 3.338 κατοίκους. Η περιοχή μελέτης
χαρακτηρίζεται ανέκαθεν ως οικιστική περιοχή. Οι κατοικίες όμως δεν καταλαμβάνουν μεγάλο
ποσοστό λόγω της μεγάλης έκτασης των ιδιοκτησιών με κτίρια που έχουν άλλες χρήσεις (ΟΣΕ,
Αγροτικός Συνεταιρισμός Βραχατίου, Εταιρεία Παραγωγών Κορινθίας Α.Ε.). Η ανενεργή
σιδηροδρομική γραμμή και τα κτίσματα του ΟΣΕ, το κτίσμα της Εταιρείας Παραγωγών Κορινθίας
Α.Ε., που είναι εγκαταλελειμμένο και ερειπωμένο, το κτίσμα του Αγροτικού Συνεταιρισμού
Βραχατίου καθώς και τα κτίρια κοινωφελούς χρήσης του Δήμου, αποτελούν κτίρια με ιδιαίτερη
μορφολογία που λόγω της μη αλλοίωσης τους από ανθρώπινες παρεμβάσεις για πολλά χρόνια
έχουν διαμορφώσει τον πολεοδομικό χαρακτήρα της περιοχής μελέτης.
Με την εκπόνηση της μελέτης «Τοπικό Ρυμοτομικό Βραχατίου» προτείνονται τα εξής :


Πολιτιστικές υποδομές: Πρόκειται για ένα μουσείο τοπικών αγροτικών προϊόντων με
εργαστήρια επεξεργασίας – μεταποίησης και καταστήματα πώλησης αυτών που θα
χωροθετηθεί στην ιδιοκτησία της Εταιρίας Παραγωγών Κορινθίας ΑΕ.



Χώροι στάθμευσης: Στην περιοχή μελέτης προτείνονται τρείς χώροι στάθμευσης, ένας
στην ιδιοκτησία της Εταιρίας Παραγωγών Κορινθίας ΑΕ ,οι άλλοι δύο στην ιδιοκτησία του
ΟΣΕ .



Αθλητικές και κοινωνικές δραστηριότητες :Οι αθλητικές και κοινωνικές δραστηριότητες
που δύναται να ενταχθούν στο πολεοδομικό σχέδιο θα στεγαστούν σε τμήμα των κτηρίων
ιδιοκτησίας της Εταιρίας Παραγωγών Κορινθίας ΑΕ.



Δρόμοι:

Εκτός από τους υφιστάμενους δρόμους, οι οποίοι θα διαπλατυνθούν,

προτείνεται να διανοιχτούν και δύο πεζόδρομοι που θα εξυπηρετούν εκτός των άλλων και
τις νέες δραστηριότητες κοινωφελούς χαρακτήρα.

2

Για την ανωτέρω μελέτη πολεοδόμησης απαιτείται μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας που θα
έχει ως αντικείμενο:
Τη συγκέντρωση, καταγραφή και αξιολόγηση όλων των στοιχείων (μορφολογικών, γεωλογικών,
τεκτονικών, υδρογεωλογικών κ.λ.π.) από τις επί τόπου ερευνητικές εργασίες, με σκοπό τον
προσδιορισμό της γεωλογικής καταλληλότητας της προς δόμηση περιοχής.
Τον εντοπισμό και διαχωρισμό από άποψη εδαφικών συνθηκών, περιοχών ως κατάλληλων,
ακατάλληλων και κατάλληλων υπό προϋποθέσεις για δόμηση.
Τη σαφή περιγραφή των προϋποθέσεων ή και των αναγκαίων μέτρων βελτίωσης των ή άλλων
μέτρων προστασίας που απαιτούνται, ώστε στις κατάλληλες υπό προϋποθέσεις περιοχές, να
καταστεί δυνατή η δόμηση.
Την υποβολή προτάσεων για το είδος των περαιτέρω μελετών και ερευνών που απαιτούνται για
την αποσαφήνιση της γεωλογικής καταλληλότητας των προς δόμηση περιοχών, στο βαθμό που
τα στοιχεία της μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας δεν επαρκούν ή για τον αποχαρακτηρισμό
ακατάλληλων για δόμηση περιοχών.
Σκοπός της μελέτης είναι ο καθορισμός της γεωλογικής καταλληλότητας περιοχών, στις οποίες
εκπονείται πολεοδομική μελέτη, για την διασφάλιση του δομημένου περιβάλλοντος από
φυσικούς κινδύνους, προερχόμενους από ανθρώπινες επεμβάσεις και δραστηριότητες.
Για την εκπόνηση της παρούσας μελέτης θα ληφθούν χρήσιμα στοιχεία από τον Δήμο, μελέτες
και προϋπάρχουσες εργασίες για την περιοχή.
Για την εκπόνηση της μελέτης θα ακολουθηθεί η παρακάτω μεθοδολογία:


Συγκέντρωση των πληροφοριών που αφορούν την περιοχή μελέτης και την ευρύτερη
περιοχή της και που αναφέρονται σε υδρογεωλογικές – γεωλογικές, εδαφοτεχνικές και
σεισμολογικές μελέτες που εκπονήθηκαν από διάφορους ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς
και επιστημονικές δημοσιεύσεις.



Καταγραφή της πρώτης αξιολόγησης των υφιστάμενων γεωλογικών - γεωτεχνικών
στοιχείων και περιγραφή πλάνου εργασιών υπαίθρου και των προβλημάτων που έπρεπε
να διασαφηνιστούν. Κατά την εργασία υπαίθρου θα γίνει λεπτομερής χαρτογράφηση του
συνόλου της περιοχής καθώς και παρατηρήσεις σε εκσκαφές ή τομές ρεμάτων ή δρόμων
στην περιοχή ενδιαφέροντος.



Θα γίνει επεξεργασία όλων των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν από την εργασία
υπαίθρου και με βάση αυτή χαρακτηρίσθηκε η γεωλογική καταλληλότητα της περιοχής.



Τέλος θα ακολουθήσει η αξιολόγηση του συνόλου των δεδομένων είχε ως αποτέλεσμα τη
σύνταξη του χάρτη γεωλογικής καταλληλότητας και όλων των χαρτών που προβλέπονται
στις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και την σύνταξη της παρούσας τεχνικής έκθεσης.
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Η παρούσα μελέτη θα εκπονηθεί βάσει των τεχνικών προδιαγραφών για την εκπόνηση μελετών
γεωλογικής καταλληλότητας στις προς δόμηση περιοχές, οι οποίες συντάχθηκαν από την Δ/νση
Ο.Κ.Κ. του ΥΠΕΧΩΔΕ και δημοσιεύονται στο ΦΕΚ 723Β/15-7-1998 καθώς και «Τεχνικές
προδιαγραφές μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) και Σχεδίων Οικιστικής
Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) και τον «Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών
και Υπηρεσιών, σύμφωνα με το Ν. 3316/05» του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
1162/Β/22/08/2005.

1.2. Συγκρότηση μελέτης και Παραδοτέα
Η μελέτη θα περιλαμβάνει:
1. Εισαγωγή με την περιγραφή του αντικειμένου και της σκοπιμότητας της μελέτης, ιστορικόμ
διαθέσιμα στοιχεία και μελέτες, έρευνες στα πλαίσια της παρούσης μελέτης, μεθοδολογία
μελέτης και γεωγραφικής θέση μελέτης.

2. Γεωμορφολογία και Εδαφολογικές συνθήκες που θα περιλαμβάνει περιγραφή της
μορφολογίας

της

ευρύτερης

περιοχής,

το

υδρογραφικό

δίκτυο,

εδαφολογικά

χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης

3. Γεωλογία με αναφορά και περιγραφή στην πετρολογική και γεωλογική δομή της ευρύτερης
περιοχής, τεκτονική μελέτη και γεωλογία της προς πολεοδόμηση περιοχής.

4. Υδρολογία και υδρογεωλογία που θα περιλαμβάνει μετεωρολογικά και κλιματολογικά
στοιχεία, θερμοκρασία, ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα, ατμοσφαιρική υγρασία αέρα,
άνεμοι, υδρολογικά στοιχεία-σημεία εμφάνισης ύδατος, επιφανειακοί υδατικοί πόροι,
υπόγεια νερά, υδατικές ανάγκες, υδρολιθολογία, ποιοτικά χαρακτηριστικά.

5. Στοιχεία σεισμικότητας, σεισμικά στοιχεία περιοχής, σεισμική επικινδυνότητα, συντελεστής
σεισμικής επιτάχυνσης εδάφους.

6. Τεχνολογικές συνθήκες, τεχνικογεωλογική συμπεριφορά των γεωλογικώς σχηματισμών,
ευστάθεια φυσικών και τεχνητών πρανών, εκσκαψιμότητα των υλικών, συνθήκες
θεμελίωσης των κατασκευών, προβλήματα πλημμυρών, λιμνάζοντα ύδατα, καταγραφή
τεχνικογεωλογικών και γεωτεχνικών προβλημάτων και

7. Γεωλογική καταλληλότητα
Τα ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ θα περιλαμβάνουν:
α) τεύχος ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα περιεχόμενα των παραπάνω
παραγράφων 1 έως 7 και γενικά περιλαμβάνει εισαγωγή, γεωλογικές συνθήκες ευρύτερης
περιοχής έργου (γεωμορφολογία, γεωλογία, τεκτονική, σεισμικότητα, υδρογεωλογία),
τεχνικογεωλογική αξιολόγηση ερευνητικών γεωτρήσεων, τεχνικογεωλογικά χαρακτηριστικά
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γεωλογικών σχηματισμών (ανομοιομορφία, ευκολία στην αποσάθρωση, διαπερατότητα,
εκτίμηση συνθηκών ευστάθειας των πρανών, εκσκαψιμότητα, καταλληλότητα υλικών κλπ),
χαρακτηριστικά βραχόμαζας, τεχνικογεωλογικές συνθήκες κατά μήκος του έργου, σύγκριση των
διαφορετικών λύσεων με τεχνικογεωλογικά κριτήρια, δάνεια υλικά – λατομεία, συμπεράσματα –
προτάσεις.
β) Χάρτης Γεωλογικών Συνθηκών και Τεχνικογεωλογικών Στοιχείων, Χάρτης Πληροφόρησης,
Χάρτης Γεωλογικής Καταλληλότητας.
Οι γεωλογικές χαρτογραφήσεις περιλαμβάνουν την μελέτη των αεροφωτογραφιών και
δορυφορικών εικόνων, την συγκέντρωση και αξιολόγηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, τις
εργασίες υπαίθρου και την φωτογράφηση χαρακτηριστικών θέσεων. Στο γεωλογικό χάρτη
διαχωρίζονται οι γεωλογικοί σχηματισμοί με διάκριση των γεωλογικών ορίων τους (ορατό,
μεταβατικό ή ασαφές, καλυμμένο), απεικονίζονται τα τεκτονικά στοιχεία, αναγράφεται ο βαθμός
αποσάθρωσης, διακρίνονται οι περιοχές γεωλογικής αστάθειας και οι γεωλογικά ευαίσθητες
περιοχές, εντοπίζονται οι θέσεις των τεκτονικών διαγραμμάτων, των γεωερευνητικών εργασιών
και των σημείων εμφάνισης νερού. Στο υπόμνημα του γεωλογικού χάρτη γίνεται αναλυτική
περιγραφή για κάθε γεωλογικό σχηματισμό. Η κλίμακα χαρτογράφησης εκτιμάται σε 1:1000.
γ) σε ψηφιακή μορφή το α) σε αρχείο μορφής *.doc και *.pdf και τα β) και γ) σε αρχεία μορφής
*.pdf και *.dwg (αρχεία τύπου Autocad)
ΑΡΘΡΟ 2ο.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:


του Ν. 4412/2016



του Ν. 3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων),



του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης)

Απαιτούμενη κατηγορία μελέτης 20 της ΓΕΜ «Μελέτες και ΄Έρευνες Γεωλογικές Υδρογεωλογικές
και Γεωφυσικές»
ΑΡΘΡΟ 3ο.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ο Δήμος Βέλου-Βόχας θα παρέχει το χώρο και τα δεδομένα που απαιτούνται προκειμένου η
Ομάδα Έργου του Αναδόχου να παρέχει τις υπηρεσίες της.
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ΑΡΘΡΟ 4ο.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών αυτών ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης με δυνατότητα παράτασης κατόπιν αιτήματος του αναδόχου και απόφαση της
αναθέτουσας αρχής.

ΑΡΘΡΟ 5ο.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αυτό από τον προϋπολογισμό του Δήμου Βέλου-Βόχας από ίδιους πόρους .

ΑΡΘΡΟ 6ο.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Για την εκπόνηση της μελέτης απαιτούνται μελετητές μηχανικοί με την απαιτούμενη ειδικότητα
της κατηγορίας 20 της ΓΕΜ «Μελέτες και ΄Έρευνες Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και
Γεωφυσικές»
Ο υπολογισμός της αμοιβής μελέτης θα γίνει σύμφωνα με τον:
• Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
• Κανονισμό Προεκτιμώμενων αμοιβών Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών
Επιστημονικών Υπηρεσιών ( Β’ 2519/20.07.2017) σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016
Ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 του Κανονισμού λαμβάνεται τκ=1,211, σύμφωνα με την
εγκύκλιο ΥΠ. Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Εγκ.4/ΔΝΣα/οικ.10757/ΦΝ 439.6/15-02¬2016
που ισχύει για διακηρύξεις που εγκρίνονται μετά τις 20-03-2018.
Α.2. «Άρθρο ΓΕΝ.2 Υπολογισμός Αμοιβής Μελετών»
Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4412/2016, οι ενιαίες τιμές των προεκτιμωμένων αμοιβών
μελετών ανά μονάδα φυσικού αντικειμένου και κατηγορία έργου και οι ενιαίες τιμές
προεκτιμωμένων αμοιβών υπηρεσιών είτε ανά μονάδα φυσικού αντικειμένου και κατηγορία
έργου είτε ανά μονάδα χρόνου απασχόλησης, υπολογίζονται από την σχέση :
Α = (τκ) * Σ(Φ) [€], όπου:
(τκ) : ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 (βάση της Εγκυκλίου4 με αρ. πρωτ. ΔΝΣβ/οικ.21613/ΦΝ
439.6/16-03-2018 του ΥΠ. Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, οι προκηρύξεις που εγκρίνονται
μετά τις 20-3-2018 λαμβάνουν τιμή τκ=1,211)
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Σ(Φ) :η ενιαία τιμή της προεκτιμώμενης αμοιβής όπως καθορίζεται ανά είδος και κατηγορία
έργου στα αντίστοιχα άρθρα κάθε κατηγορίας μελέτης συναρτώμενη με την φυσική ποσότητα
κάθε αντικειμένου.
Στην αμοιβή αυτή περιλαμβάνεται η υποβολή των στοιχείων της μελέτης σε ψηφιακά αρχεία
καθώς και σε έντυπη μορφή σε έξι (6) σειρές εκτός εάν γίνεται ειδική αναφορά σε επί μέρους
άρθρα.
Άρθρο ΓΛΕ.23 Μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας σε Περιοχές προς Πολεοδόμηση
α) Χάρτης Γεωλογικών Συνθηκών και Τεχνικογεωλογικών Στοιχείων.
Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την σύνταξη του χάρτη γεωλογικών συνθηκών και
τεχνικογεωλογικών στοιχείων καθορίζεται από το άρθρο ΓΛΕ 1 απόφασης .
Η αποζημίωση της γεωλογικής χαρτογράφησης μη συνεχόμενων τμημάτων πολεοδομούμενων
περιοχών θα υπολογίζεται χωριστά για κάθε τμήμα και η αμοιβή για τη σύνταξη του γεωλογικού
χάρτη, επειδή περιλαμβάνει και άλλα στοιχεία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 3.000 €.
Άρθρο ΓΛΕ.1 Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις
Οι γεωλογικές χαρτογραφήσεις περιλαμβάνουν την μελέτη των αεροφωτογραφιών και
δορυφορικών εικόνων, την συγκέντρωση και αξιολόγηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, τις
εργασίες υπαίθρου και την φωτογράφηση χαρακτηριστικών θέσεων.
Στο γεωλογικό χάρτη διαχωρίζονται οι γεωλογικοί σχηματισμοί με διάκριση των γεωλογικών
ορίων τους (ορατό, μεταβατικό ή ασαφές, καλυμμένο), απεικονίζονται τα τεκτονικά στοιχεία,
αναγράφεται ο βαθμός αποσάθρωσης, διακρίνονται οι περιοχές γεωλογικής αστάθειας και οι
γεωλογικά ευαίσθητες περιοχές, εντοπίζονται οι θέσεις των τεκτονικών διαγραμμάτων, των
γεωερευνητικών εργασιών και των σημείων εμφάνισης νερού. Στο υπόμνημα του γεωλογικού
χάρτη γίνεται αναλυτική περιγραφή για κάθε γεωλογικό σχηματισμό.
Η κλίμακα χαρτογράφησης είναι η ίδια με την κλίμακα των αντίστοιχων χαρτών του μελετητή του
έργου σε κάθε στάδιο μελέτης.
Η προεκτιμώμενη αμοιβή Α της γεωλογικής χαρτογράφησης καθορίζεται από τον τύπο:
A=κ1*Ε 0,6 €,
Για τον υπολογισμό της παρούσας προεκτίμησης η κλίμακα σχεδιασμού προσδιορίζεται σε
1:1000 ενώ η επιφάνεια εκτιμάται να είναι 0,021km2
συνεπώς:
κ1 = 9250 (για παραγωγή χαρτών κλίμακας 1:1000)
Ε = 0,021 km2
Ήτοι, Α1 = 9250*0,02100,6*τκ (€) = 1103,11 €
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Επειδή η αμοιβή της γεωλογικής χαρτογράφησης προκύπτει 1103,11 € < 3.000 € σαν τιμή
αποζημίωσης για την σύνταξη του γεωλογικού χάρτη λαμβάνεται το ποσό των Α1=3.000 €.
β) Χάρτης Πληροφόρησης.
Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την σύνταξη του χάρτη πληροφόρησης, ο οποίος θεωρείται
βοηθητικός θεματικός χάρτης επί του αντίστοιχου χάρτη της παρ.α. του παρόντος άρθρου,
καθορίζεται από το άρθρο ΓΛΕ 4 της απόφασης ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-05-2017.

Άρθρο ΓΛΕ.4 Ειδικοί και Βοηθητικοί Θεματικοί Χάρτες
Οι ειδικοί θεματικοί χάρτες έχουν συνθετικό χαρακτήρα και εκπονούνται μόνον αφού προηγηθεί
γεωλογική χαρτογράφηση, οι αντίστοιχες για το θέμα παρατηρήσεις υπαίθρου και άλλες
απαιτούμενες γεωλογικές αξιολογήσεις.
Σύμφωνα με το άρθρο ΓΛΕ.4 (Ειδικοί και Βοηθητικοί Θεματικοί Χάρτες), προεκτιμώμενη αμοιβή
για κάθε ειδικό ή βοηθητικό θεματικό χάρτη καθορίζεται σε ποσοστό 30% επί της αμοιβής του
αντίστοιχου γεωλογικού χάρτη
Η προεκτιμώμενη αμοιβή του Χάρτη Πληροφόρησης λοιπόν προκύπτει ότι είναι:
Α2 =Α*30%=3000€*30% = 900 €
γ) Χάρτης Γεωλογικής Καταλληλότητας.
Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τον χάρτη γεωλογικής καταλληλότητας, ο οποίος θεωρείται ειδικός
θεματικός χάρτης επί του αντίστοιχου χάρτη της παρ. α του παρόντος άρθρου, καθορίζεται από
το άρθρο ΓΛΕ 4 της ανωτέρω απόφασης ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-05-2017
Η προεκτιμώμενη αμοιβή για κάθε ειδικό ή βοηθητικό θεματικό χάρτη καθορίζεται σε ποσοστό
30% επί της αμοιβής του αντίστοιχου γεωλογικού χάρτη
Η προεκτιμώμενη αμοιβή του Χάρτη Γεωλογικής Καταλληλότητας λοιπόν προκύπτει ότι είναι:
Α3 =Α*30%=3000€*30% = 900 €
δ) Τεχνική Έκθεση.
Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τη σύνταξη της τεχνικής έκθεσης καθορίζεται από το άρθρο ΓΛΕ 17
της της απόφασης ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-05-2017.
Άρθρο ΓΛΕ.17 Τεύχος Γεωλογικής Μελέτης
Το Τεύχος της Γεωλογικής Μελέτης (Τεχνικογεωλογική Έκθεση) περιλαμβάνει ενδεικτικά τις
παρακάτω ενότητες ανάλογα με το στάδιο και το είδος της γεωλογικής μελέτης : εισαγωγή,
γεωλογικές συνθήκες ευρύτερης περιοχής έργου (γεωμορφολογία, γεωλογία, τεκτονική,
σεισμικότητα,

υδρογεωλογία),

τεχνικογεωλογική

αξιολόγηση

ερευνητικών

γεωτρήσεων,

τεχνικογεωλογικά χαρακτηριστικά γεωλογικών σχηματισμών (ανομοιομορφία, ευκολία στην
αποσάθρωση, διαπερατότητα, εκτίμηση συνθηκών ευστάθειας των πρανών, εκσκαψιμότητα,
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καταλληλότητα υλικών κλπ), χαρακτηριστικά βραχόμαζας, τεχνικογεωλογικές συνθήκες κατά
μήκος του έργου, σύγκριση των διαφορετικών λύσεων με τεχνικογεωλογικά κριτήρια, δάνεια
υλικά – λατομεία, συμπεράσματα – προτάσεις.
Η αμοιβή της Τεχνικογεωλογικής Έκθεσης που συντάσσεται και αφορά στις γεωλογικές εργασίες,
οι οποίες έχουν εκτελεσθεί στα πλαίσια της γεωλογικής μελέτης, καθορίζεται από τον τύπο :
ΓΛΕ =25% * Α, όπου
Α = συνολικό κόστος των γεωλογικών εργασιών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά τη φάση
μελέτης για την οποία συντάσσεται η έκθεση
Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την τεχνική έκθεση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 2.200 €
Για τον υπολογισμό της παρούσας προεκτίμησης, το κόστος των γεωλογικών εργασιών που
εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν, προσδιορίζεται σε 4.800 € (άθροισμα των αμοιβών των
υπολοίπων εργασιών της παρούσας προεκτίμησης).
Η αμοιβή προσδιορίζεται ως:
Α4 = 25% * Α= 25% * (Α1+Α2+Α3)=25%*4.800=1.200€<2.200€
Συνεπώς η τιμή για την Τεχνικογεωλογική Έκθεση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από Α4=2.200€.
Αθροιστικά για την κατηγορία μελετών 20 η αμοιβή εκτιμάται σε:

Σ1 = Α1 + Α2 +Α3 +Α4 = 3.000+900+900+2.200 = 7.000€

Παραδοτέο στοιχείο

Υπολογισμός προεκτιμώμενης αμοιβής

α) Χάρτης Γεωλογικών

Άρθρο Προεκτιμώμενων
αμοιβών Μελετών και
Παροχής Τεχνικών και
λοιπών συναφών
Επιστημονικών
Υπηρεσιών ( Β’
2519/20.07.2017)
Άρθρο ΓΛΕ.1 Γεωλογικές

Συνθηκών και

Χαρτογραφήσεις

κ1 = 9250 (για

A1=κ1*Ε

0,6

€,

Τεχνικογεωλογικών

παραγωγή χαρτών

Στοιχείων.

κλίμακας 1:1000)
Ε = 0,021 km

Α1=3.000,00

2

(εκτιμώμενη επιφάνεια)
β) Χάρτης

Άρθρο ΓΛΕ.4 Ειδικοί και

Πληροφόρησης.

Βοηθητικοί Θεματικοί

Α2 =Α1*30%

Α2=900,00

Χάρτες
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γ) Χάρτης Γεωλογικής

Άρθρο ΓΛΕ.4 Ειδικοί και

Καταλληλότητας.

Βοηθητικοί Θεματικοί

Α3 =Α*30%=

Α3=900,00

Χάρτες
δ) Τεχνική Έκθεση.

Τεύχος Α4 = 25% * Α
(Α4>2.200,00)
Γεωλογικής Μελέτης
Άρθρο

ΓΛΕ.17

Α4=2.200,00

Σύνολο: Α1+Α2+Α3+Α4=7.000,00

Με ΦΠΑ (24%) = Σ2=1.680€, η συνολική αμοιβή προκύπτει ότι είναι:
Σ = Σ1 + Σ2 = 7.000€ + 1.680€ = 8.680€

Η αμοιβή του Αναδόχου θα καταβληθεί σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Άρθρο 4 της
Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας και θα περιγράφεται αναλυτικά και στη σύμβαση που
θα υπογραφεί μεταξύ αυτού και του Δήμου Βέλου-Βόχας.

ΑΡΘΡΟ 7ο.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συμβατικά στοιχεία είναι το συμφωνητικό μεταξύ Αναδόχου και Δήμου Βέλου-Βόχας.
Ζευγολατιό 07-12-2018
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Της δαπάνης που απαιτείται για την υλοποίηση της: «Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας του
Τοπικού Ρυμοτομικού Βραχατίου»

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

Α/Α ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1

Μελέτη γεωλογικής
καταλληλότητας του Τοπικού
Ρυμοτομικού Βραχατίου Κατηγορία μελέτης 20 της
ΓΕΜ «Μελέτες και ΄Έρευνες
Γεωλογικές Υδρογεωλογικές
και Γεωφυσικές»

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1

7.000,00 €

7.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ

7.000,00 €

Φ.Π.Α. 24%

1.680,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

8.680,00 €

Κατ’
αποκοπή

Ζευγολατιό 07-12-2018
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Μελέτη : «Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας του
Τοπικού Ρυμοτομικού Βραχατίου»
Κ.Α. 02.70.7413.03
CPV: 71351000-3
NUTS: EL652
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.680,00€

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Ομάδα

Ένδειξη εργασιών μελέτης

Προσφερόμενη έκπτωση κατά ομάδα σε
ακέραιες μονάδες (%)
Ολογράφως

1

Αριθμητικώς

Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας του Τοπικού
Ρυμοτομικού Βραχατίου - Κατηγορία μελέτης 20 της
ΓΕΜ «Μελέτες και ΄Έρευνες Γεωλογικές
Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές»

..............................................................................................
Οι Προσφέροντες

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)
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Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των διαγωνιζομένων κατά σειρά μειοδοσίας)
Ομάδα

1

Δαπάνη ομάδας
κατά τον
Προϋπολογισμό
Μελέτης (Ευρώ)

Εργασίες

Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας
του Τοπικού Ρυμοτομικού Βραχατίου Κατηγορία μελέτης 20 της ΓΕΜ
«Μελέτες και ΄Έρευνες Γεωλογικές
Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές»
Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά
τη μελέτη
ΦΠΑ
Σύνολο

24,00%

Προσφερόμενη
έκπτωση
(%)

Δαπάνη ομάδας
μετά την
έκπτωση
(Ευρώ)

7.000,00

Σσ=

7.000,00

x Σσ =

1.680,00

Σ1 =

8.680,00

Κατά την
προσφορά
Σπ=
24,00%

x Σπ=
Π1 =

Οι Προσφέροντες

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ: 07-12-2018
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
Τ.Υ. & Πολεοδομίας

Δημήτριος Πολίτης
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3
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