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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Ζευγολατιό: 28-Μαρτίου-2020 
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ     Αριθμ. Μελέτης : 02/2020 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: Σπ. Κοκκώνη 2       
Τ.Κ.: 20001 Ζευγολατιό  
Πληρ.: Δ. Πολίτης   
Τηλέφωνο: 27413605537     
                     
 
 
ΤΙΤΛΟΣ: «Μελέτη αποτυπώσεων ακινήτων προς διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών» 
 
Προϋπολογισμός Έντεκα χιλιάδων και επτακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτών 
(11.792,40 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%  
Για το ανωτέρω αναγραφόμενο έργο υπάρχει εγκεκριμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του 
Δήμου Βέλου-Βόχας με Κ.Α. 02.70.7412.01, Κατηγορία 16 «Μελέτες Τοπογραφίας»   
CPV: 71351810-4, NUTS:EL652 
 
 
 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

1. Τεχνική Περιγραφή - Προδιαγραφές 
2. Προϋπολογισμός Συγγραφή υποχρεώσεων 
3. Έντυπο οικονομικής προσφοράς 
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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η - Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ   
 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 
  

1.1. Γενική περιγραφή-Προδιαγραφές 
 

Η Μελέτη αφορά τις τοπογραφικές και κτηματογραφικές αποτυπώσεις ακινήτων του Δήμου 
Βέλου-Βόχας που δεν έχουν δηλωθεί στο Εθνικό κτηματολόγιο ή υπάρχουν σφάλματα στις 
κτηματολογικές εγγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου ή πρόκειται να δηλωθούν, για τους 
οικισμούς του Δήμου Βέλου-Βόχας που έχουν ήδη ενταχθεί στο Κτηματολόγιο και υπάρχουν 
χρονικά περιθώρια για τις εν λόγω διορθώσεις ή υποβολές. Τα ακίνητα αυτά θα προσδιοριστούν 
κατόπιν ελέγχου των κτηματολογικών εγγραφών του Εθνικού Κτηματολογίου για κάθε ακίνητο του 
Δήμου, από τον μελέτη σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Δήμου. 
  
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  
 
Το τοπογραφικό διάγραμμα ανάλογα με την περίπτωση διόρθωσης ή ενημέρωσης ή υποβολής του 
Εθνικού Κτηματολογίου θα πρέπει ο μελετητής αφού αιτηθεί την χορήγηση κτηματογραφικού 
διαγράμματος από το Εθνικό Κτηματολόγιο (εφόσον υπάρχει), να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τις 
κάτωθι προδιαγραφές: 
 
1. Προδιαγραφές σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων για τις περιπτώσεις «ενημέρωσης 
κτηματογραφικού διαγράμματος»  
α) Αποτύπωση γεωμετρικής μεταβολής: Αποτυπώνεται το γεωτεμάχο και απεικονίζεται σε 
τοπογραφικό διάγραμμα κατάλληλης κλίμακας ή σε διάγραμμα την επιδιωκόμενη με την προς 
καταχώριση πράξη γεωμετρική μεταβολή, τα δε στοιχεία ου υποβάλλονται (σχέδια – 
συντεταγμένες) πρέπει να είναι συμβατά με τα στοιχεία που τηρούνται στη χωρική βάση του 
Εθνικού Κτηματολογίου σε συντεταγμένες στο Ε.Γ.Σ.Α ’87. 
Σε περίπτωση όμως που με την εργασία αυτή διαπιστωθούν τυχόν διαφορές μεταξύ των 
τηρούμενων στοιχείων στη χωρική βάση του Εθνικού Κτηματολογίου και των αποτελεσμάτων της 
επίγειας αποτύπωσης, (αποτύπωση ορίων, θέση γεωτεμαχίου, εμβαδόν κ.λ.π.), απαιτείται να 
προηγηθεί η διόρθωσή τους σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες στο ν. 2664/1998. 
β)Υπολογισμός εμβαδού: Υπολογίζονται οι νέες τιμές εμβαδού σύμφωνα με τις κορυφές του 
τοπογραφικού διαγράμματος στο οποίο αποτυπώνονται οι γεωμετρικές μεταβολές και ελέγχονται 
τυχόν αποκλίσεις εμβαδών με βάση τις αποδεκτές αποκλίσεις των τεχνικών προδιαγραφών του 
Εθνικού Κτηματολογίου. 
γ) Υπογραφή και να σφραγίδα στο τοπογραφικό διάγραμμα ή το διάγραμμα γεωμετρικών 
μεταβολών από τον μελετητή τοπογράφο μηχανικό. 
δ) Το κτηματογραφικό διάγραμμα θα συνοδεύεται από το απόσπασμα των σημείων εξάρτησης 
που βρίσκονται στην περιοχή του γεωτεμαχίου. Το απόσπασμα θα περιλαμβάνει: 
• τα τριγωνομετρικά σημεία του κρατικού δικτύου (ΓΥΣ) που χρησιμοποιήθηκαν κατά την 
κτηματογράφηση 
•  τα ιδρυθέντα τριγωνομετρικά σημεία κατά την κτηματογράφηση 
• τα σημεία αστικού τοπογραφικού δικτύου συνοδευόμενα από τις συντεταγμένες, τα 
σκαριφήματα και τις φωτογραφίες των σημείων αυτών, εκτός των τριγωνομετρικών που 
χορηγούνται από την Γ.Υ.Σ. 
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2. Προδιαγραφές σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων για τις περιπτώσεις  «υποβολής 
συναινετικών αιτήσεων διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων»  
Το τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την αίτηση διόρθωσης των γεωμετρικών στοιχείων του 
γεωτεμαχίου πρέπει να είναι ενταγμένο στο κρατικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ ’87 στο οποίο 
απεικονίζονται και τα στοιχεία των διαγραμμάτων του Εθνικού Κτηματολογίου. 
Το τοπογραφικό διάγραμμα είναι απαραίτητο να απεικονίζει τα παρακάτω στοιχεία : 
α) Τα όρια του γεωτεμαχίου το οποίο αφορά η αίτηση διόρθωσης σφαλμάτων και των όμορων 
γεωτεμαχίων βάσει των συντεταγμένων του κτηματογραφικού διαγράμματος. 
β) Τα νέα όρια του γεωτεμαχίου που αφορά η αίτηση διόρθωσης σφαλμάτων όπως 
αποτυπώθηκαν από τον μηχανικό και υποδείχθηκαν από τον ιδιοκτήτη και τους όμορους 
ιδιοκτήτες. (Οι υφιστάμενες κορυφές απεικονίζονται στο σχεδιάγραμμα με την ονοματολογία του 
κτηματογραφικού διαγράμματος και οι νέες ονοματίζονται συνεχίζοντας την αρίθμηση). 
γ) Τα σημεία τομής της περιμέτρου του γεωτεμαχίου με τις πλευρές των όμορων και οι 
κατευθύνσεις αυτών όπως έχουν αποτυπωθεί στο ύπαιθρο σε απόσταση μέχρι και 20 μ. για τις 
αγροτικές περιοχές ή 4 -5 μ. για τις αστικές περιοχές ώστε να είναι σαφής η κατεύθυνση του 
ορίου. 
δ) Τα όρια των όμορων γεωτεμαχίων βάση των συντεταγμένων των κορυφών τους όπως δίνονται 
από το κτηματογραφικό διάγραμμα και όπως διαμορφώνονται από τις κορυφές - πλευρές που 
μεταβάλλονται, έτσι ώστε να φαίνονται οι τελικές - συνολικές ιδιοκτησίες. 
ε) Πίνακας συντεταγμένων των νέων κορυφών γεωτεμαχίου στο σύστημα ΕΓΣΑ 87. Τα μήκη των 
πλευρών του νέου γεωτεμαχίου. 
στ) Τα κτίσματα και οι μόνιμες κατασκευές επί του ακινήτου 
ζ) Αναγραφή των ΚΑΕΚ στις ιδιοκτησίες που απεικονίζονται. 
η) Πίνακας αρχικών εμβαδών του γεωτεμαχίου που αφορά η αίτηση και των όμορων του όπως 
δίνονται στο κτηματογραφικό διάγραμμα και των τελικών εμβαδών των γεωτεμαχίων όπως 
προκύπτουν μετά τις αλλαγές. 
θ) Έλεγχος και να αναγραφή επί του τοπογραφικού διαγράμματος, αν η απόκλιση του εμβαδού 
που αναφέρεται στον τίτλο με το εμβαδόν που προκύπτει από την ενημέρωση του διαγράμματος 
εμπίπτει στα ανεκτά αποδεκτά όρια που προσδιορίζονται από τις τεχνικές προδιαγραφές του Ε.Κ. 
Η «αποδεκτή απόκλιση του εμβαδού» για κάθε γεωτεμάχιο υπολογίζεται από τον τύπο: Α= [(√Ε + 
2Uo)² − Ε] x Π/Πτ και ειδικότερα: 
θ.1) Υπολογίζεται η πλευρά τετραγώνου σχήματος εμβαδού ίσου με το εμβαδόν (Ε) του 
γεωτεμαχίου του οποίου ζητείται η ανοχή, όπως αυτό έχει καταχωρηθεί στην κτηματολογική 
βάση. Το τετράγωνο αυτό που ορίζεται «ανηγμένο τετράγωνο» έχει πλευρά √Ε. 
θ.2) Το τετράγωνο αυτό προσαυξάνεται με επιμήκυνση των πλευρών του κατά μέγεθος Uo, όπως 
αυτό ορίζεται στο Κεφάλαιο 7, παράγραφος 3.6. των «Τεχνικών Προδιαγραφών Μελετών 
Κτηματογράφησης για την δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου», οι οποίες εγκρίθηκαν με την υπ’ 
αριθμ. 425/09.01/17.7.2007 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Κ.Χ.Ε. (ΦΕΚ τ. Β΄, 1275/24.7.2007, όπως 
αναδημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τ. Β΄, 1443/9.8.2007) και αναθεωρήθηκαν με την υπ΄αρ. 
460/03/12.6.2008 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Κ.Χ.Ε. (ΦΕΚ τ. Β΄, 1156/24.6.2008).Το νέο αυτό 
τετράγωνο ορίζεται ως «διευρυμένο ανηγμένο τετράγωνο». Ειδικότερα για τις αστικές περιοχές 
(κλίμακα σύνταξης 1:1000) Uo = 0.50 μ. και για τις αγροτικές περιοχές (κλίμακα σύνταξης 1:5000) 
Uo = 2.00 μ. Το εμβαδόν του νέου τετραγώνου που προκύπτει είναι Ετ = (√Ε + 2Uo)² . Η τιμή της 
«αποδεκτής απόκλισης» Α του εμβαδού του γεωτεμαχίου υπολογίζεται με την διαφορά Ετ μείον Ε 
επί τον λόγο Π/Πτ, όπου Π είναι η περίμετρος του γεωτεμαχίου σύμφωνα το διάγραμμα της 
κτηματολογικής βάσης και Πτ η περίμετρος του «ανηγμένου τετραγώνου» δηλαδή Πτ= 4√Ε. 
Η ανωτέρω υπολογιζόμενη τιμή της «αποδεκτής απόκλισης» του εμβαδού δεν μπορεί να 
υπερβαίνει κατά ποσοστό 10% το εμβαδόν του γεωτεμαχίου, όπως αυτό έχει καταμετρηθεί και 
συμπεριληφθεί στην κτηματολογική βάση. 
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ι) Υπογεγραμμένη δήλωση επί του τοπογραφικού διαγράμματος του αιτούντος την διόρθωση και 
των επηρεαζόμενων ιδιοκτητών ότι έλαβαν γνώση και συμφωνούν με τις αλλαγές που 
παρουσιάζονται στο σχέδιο, με τα νέα μεταξύ τους όρια, τις νέες διαστάσεις και τα νέα εμβαδά 
των ιδιοκτησιών τους όπως θα καταχωριστούν στην χωρική βάση του Εθνικού Κτηματολογίου. 
ια) Υπογραφή και σφραγίδα του συντάξαντα μηχανικού. 
Σημειώνεται πάντως ότι σε κάθε περίπτωση σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος, το οποίο θα 
προσαρτηθεί σε πράξη με την οποία επέρχεται γεωμετρική μεταβολή και αντίγραφό του θα 
συνυποβληθεί με την αίτηση για την καταχώρισή της στο Κτηματολογικό Γραφείο, είναι χρήσιμο 
να ακολουθούνται οι παραπάνω τεχνικοί κανόνες, προκειμένου να διευκολύνεται η διαδικασία 
αξιολόγησης των τεχνικών στοιχείων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου. 
ιβ) Το κτηματογραφικό διάγραμμα θα συνοδεύεται από το απόσπασμα των σημείων εξάρτησης 
που βρίσκονται στην περιοχή του γεωτεμαχίου. Το απόσπασμα θα περιλαμβάνει: 
• τα τριγωνομετρικά σημεία του κρατικού δικτύου (ΓΥΣ) που χρησιμοποιήθηκαν κατά την 
κτηματογράφηση 
• τα ιδρυθέντα τριγωνομετρικά σημεία κατά την κτηματογράφηση 
• τα σημεία αστικού τοπογραφικού δικτύου συνοδευόμενα από τις συντεταγμένες, τα 
σκαριφήματα και τις φωτογραφίες των σημείων αυτών, εκτός των τριγωνομετρικών που 
χορηγούνται από την Γ.Υ.Σ. 
 
3. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα ακολουθούνται όλες οι απαιτούμενες προδιαγραφές από 

το Εθνικό Κτηματολόγια για την ορθή διόρθωση των κτηματογραφικών εγγραφών ή τις νέες 
υποβολές 

 
 

1.2. Συγκρότηση μελέτης και Παραδοτέα 
 
Η μελέτη θα περιλαμβάνει:  
 
1. Εισαγωγή με την περιγραφή του αντικειμένου και της σκοπιμότητας της μελέτης 
2. Περιγραφή όλων των απαιτούμενων μετρήσεων και εργασιών 
3. Ξεχωριστός φάκελος ανά ακίνητο που θα περιλαμβάνει τοπογραφικά σχέδια, το 
κτηματογραφικό διάγραμμα από το Εθνικό Κτηματολόγιο (όπου υπάρχει), συμπληρωμένη αίτηση 
διόρθωσης σφαλμάτων ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτείται από Εθνικό Κτηματολόγιο καθώς 
και μελέτες-υπολογισμοί. 
 
Τα ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ θα περιλαμβάνουν : 
α) τεύχος ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ   
β) Ξεχωριστός φάκελος ανά ακίνητο που θα περιλαμβάνεις τις ανωτέρω περιγραφές περιεχομένων 
σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή υπογεγραμμένα από τον μελετητή Μηχανικό 
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) 

Απαιτούμενες κατηγορίες μελέτης: Κατηγορία 16 «Μελέτες Τοπογραφίας» 
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ΑΡΘΡΟ 3ο. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΥ 
Ο Δήμος Βέλου-Βόχας θα παρέχει το χώρο και τα δεδομένα και στοιχεία που απαιτούνται 
προκειμένου η Ομάδα Έργου του Αναδόχου να παρέχει τις υπηρεσίες της.   
 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ  
Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών αυτών ορίζεται σε τέσσερις (4) 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 του Δήμου. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 
Για την εκπόνηση της μελέτης απαιτούνται μελετητές μηχανικοί με την απαιτούμενη ειδικότητα  
Κατηγορίας 16 «Μελέτες Τοπογραφίας» 
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 21-Φεβρουαρίου-2020 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 

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

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  
 
Της δαπάνης που απαιτείται για την υλοποίηση της: «Μελέτη αποτυπώσεων ακινήτων προς 
διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών» 
 

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

Άρθρο ΤΟΠ.5 Επίγειες 
τοπογραφικές αποτυπώσεις 
αδόμητων εκτάσεων εκτιμάται 
κλίση εδάφους 0-10% και κλίμακα 
1:200 

Στρέμματα Ευρώ/στρέμμα 

80,00 90,00 7.200,00 7.200,00 

Άρθρο ΤΟΠ.6 Επίγειες 
τοπογραφικές αποτυπώσεις 
δομημένων εκτάσεων εκτιμάται 
κλίμακα 1:200 

Στρέμματα Ευρώ/στρέμμα   

30,00 77,00 2.310,00 2.310,00 

  Σύνολο Καθαρής Αξίας: 9.510,00 

  ΦΠΑ 24%: 2.282,40 

  Γενικό Σύνολο Δαπάνης: 11.792,40 

 
 
 
  

Ζευγολατιό 21-Φεβρουαρίου-2020 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 

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

Μελέτη : «Μελέτη αποτυπώσεων ακινήτων προς 
διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών» 
Αριθμ. Μελέτης : 02/2020 
Κ.Α. : 02.70.7412.01 
CPV: 71351810-4 
NUTS: EL652 

    

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :  ΊΔΙΟΙ ΠΌΡΟΙ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 11.792,40 € 
                 

 
 

       

 

ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σελ. 1 από 3 
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Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

Ομάδα Ένδειξη εργασιών μελέτης 

Προσφερόμενη έκπτωση κατά ομάδα σε 
ακέραιες μονάδες (%) 

Ολογράφως Αριθμητικώς 

1 Άρθρο ΤΟΠ.5 Επίγειες τοπογραφικές 

αποτυπώσεις αδόμητων εκτάσεων 

εκτιμάται κλίση εδάφους 0-10% και 

κλίμακα 1:200 

  

 2 Άρθρο ΤΟΠ.6 Επίγειες τοπογραφικές 
αποτυπώσεις δομημένων εκτάσεων 
εκτιμάται κλίμακα 1:200   

 

 ..............................................................................................  

Οι Προσφέροντες 

 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών 
επιχειρήσεων)  
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Σελ. 2 από 3 
 

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των διαγωνιζομένων κατά σειρά 
μειοδοσίας) 

Ομάδα Εργασίες 
Δαπάνη ομάδας 
κατά τον 
Προϋπολογισμό 
Μελέτης (Ευρώ) 

Προσφερόμενη 
έκπτωση 
(%) 

Δαπάνη 
ομάδας μετά 
την έκπτωση 
(Ευρώ)                        1 Άρθρο ΤΟΠ.5 Επίγειες τοπογραφικές 

αποτυπώσεις αδόμητων εκτάσεων 

εκτιμάται κλίση εδάφους 0-10% και 

κλίμακα 1:200 
7.200,00   

2 Άρθρο ΤΟΠ.6 Επίγειες τοπογραφικές 

αποτυπώσεις δομημένων εκτάσεων 

εκτιμάται κλίμακα 1:200 2.310,00   

Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά 
τη μελέτη Σσ= 

9.510,00 
 

Κατά την 
προσφορά 
Σπ= 

 

ΦΠΑ 24,00% x Σσ = 2.282,40 24,00% x Σπ=  

Σύνολο Σ1 = 11.792,40 Π1 =  

 
Οι Προσφέροντες 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων) 
 
 
 
 
 

Ζευγολατιό 21-02-2020 
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης 

Τ.Υ. & Πολεοδομίας 
 
 

Δημήτριος Πολίτης 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3 


		2020-07-31T14:16:10+0300
	DIMITRIOS POLITIS




