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1. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΤΕΥΧΟΣ 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 

1.1 Γενικά 

Στο παρόν κεφάλαιο υπολογίζεται ο Προϋπολογισµός της Σύµβασης και περιλαµβάνει την 

προεκτιµώµενη αµοιβή για την προς εκπόνηση µελέτης, όπως αυτή καθορίστηκε στο 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ5: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». 

 Ο υπολογισµός της προεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης πραγµατοποιείται βάσει της Αριθµ. 

∆ΝΣβ/οικ.21613/Φ.Ν.439.6 Απόφασης του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών που αναφέρεται 

στην «Έγκριση Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 

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

4412/2016 (Α΄ 147)» (ΦΕΚ 2519Β/ 20-7-2017).  Η παραπάνω προεκτίµηση της αµοιβής 

προσαυξάνεται κατά 15% για απρόβλεπτες δαπάνες όπως ορίζεται στην παρ. 8.α. του άρθρου 53 

του Ν.4412/16. 

 

1.2 Απαιτούµενες Μελέτες 

Για τη σύνταξη του MASTERPLAN απαιτούνται τουλάχιστο οι παρακάτω µελέτες από 

µελετητές: 

� Yδραυλικές Μελέτες  µε εµπειρία 10-20 ετών 

� Περιβαλλοντικές Μελέτες  µε εµπειρία < των 10 ετών 

� Τοπογραφικές Μελέτες  µε εµπειρία < των 10 ετών 

� Ηλεκτροµηχανολογικές Μελέτες  µε εµπειρία < των 10 ετών 

� Οικονοµικές Μελέτες  µε εµπειρία < των 10 ετών 

� Γεωλογικές- Υδρογεωλογικές Μελέτες  µε εµπειρία < των 10 ετών 

1.3 Προεκτίµηση Αµοιβής 

Η αµοιβή του Τεχνικού Συµβούλου υπολογίζεται µε βάση τον χρόνο απασχόλησης επιστήµονα 

σύµφωνα µε το άρθρο ΓΕΝ.4Β, και συγκεκριµένα τις παραγράφους 1, 2, 3. Λαµβάνεται η τρέχουσα 

ισχύουσα τιµή ΤΚ=1,211. 

 

Άρθρο ΓΕΝ.4Β: Αµοιβή µηχανικών ή άλλων επιστηµόνων ανάλογα µε τον χρόνο 

απασχόλησης 

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

άλλου επιστήµονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση µελέτης αµειβόµενης βάσει ειδικών 
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προβλέψεων του παρόντος υπολογίζεται ανάλογα µε το χρόνο απασχόλησης ανά ηµέρα ή 

κλάσµα ηµέρας ως εξής: 

a) Για επιστήµονα εµπειρίας µέχρι 10 έτη: 300*τκ  

b) Για επιστήµονα εµπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ  

c) Για επιστήµονα εµπειρίας µεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ, όπου τκ είναι ο 

συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3. 

2. Οι αποζηµιώσεις της παραγράφου 1 νοούνται για απασχόληση εντός ή εκτός έδρας (στο 

εσωτερικό) περισσότερων της µιας ηµερών, ή, σε περίπτωση µίας µόνο ηµέρας για 

απασχόληση πέντε (5) τουλάχιστον ωρών. Για απασχόληση µικρότερη των 5 ωρών, η 

ωριαία απασχόληση ορίζεται ίση προς το 0,20 των παραπάνω ηµερήσιων αποζηµιώσεων 

µε ελάχιστη αµοιβή όχι µικρότερη των 150*τκ. Στην ανωτέρω αµοιβή νοείται ότι 

περιλαµβάνεται το σύνολο των άµεσων και έµµεσων, γενικών και ειδικών υποστηρικτικών 

και λειτουργικών δαπανών του. 

3. Η αποζηµίωση ανθρωποµήνα νοείται ως αποζηµίωση 22 ανθρωποηµερών. 

4. Η προεκτιµώµενη αµοιβή σε ευρώ για την παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών µηχανικού ή 

άλλου επιστήµονα, εγνωσµένου κύρους και µε αποδεδειγµένα εξειδικευµένες γνώσεις στην 

οργάνωση ή σε µεθόδους κατασκευής ειδικών, σύνθετων ή πολύπλοκων έργων µπορεί να 

εκτιµηθεί έως το διπλάσιο των προεκτιµώµενων αµοιβών που ορίζονται στη παραγρ. 1, 

πάντα ανάλογα του χρόνου της αποδεδειγµένης εµπειρίας και εφόσον η απασχόληση είναι 

περιορισµένης διάρκειας. 

Ως τέτοιες εξειδικευµένες γνώσεις ενδεικτικά αναφέρονται, η εµπειρία σε γραµµές και 

σταθµούς µετρό, σήραγγες, ειδικές αντιστηρίξεις σε αστικές και δοµηµένες περιοχές, 

γέφυρες µε προβλήµατα θεµελίωσης, ή γέφυρες ειδικής µορφής όπως κρεµαστές, 

καλωδιωτές, προβολοδοµήσεις. µε προώθηση, ειδικά λιµενικά έργα µε προβλήµατα 

έδρασης. υποθαλάσσια έργα, µεγάλα ή µε ειδικά προβλήµατα θεµελίωσης φράγµατα, 

διάδροµοι, τροχόδροµοι ή δάπεδα στάθµευσης αερολιµένων θεµελιούµενοι σε θαλάσσιες 

εκτάσεις, ειδικά οικοδοµικά έργα µε ιδιαίτερες αρχιτεκτονικές απαιτήσεις όπως διατηρητέα 

νεοκλασικά κτίρια, µνηµεία κλπ.  

Για την ένταξη σε διακήρυξη παρεχοµένων υπηρεσιών, των προεκτιµώµενων αµοιβών της 

παραγράφου αυτής, απαιτείται γνωµοδότηση του Συµβουλίου ∆ηµ. Εργων (Τµ. Μελετών) 

της Γ.Γ.∆.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

Στην παρούσα περίπτωση θα απαιτηθούν επιστήµονες εµπειρίας µέχρι 10 έτη, όπου η αµοιβή 

τους υπολογίζεται σε:  300 Χ ΤΚ = 300 Χ 1,211 = 363,30 € / ηµέρα και επιστήµονες εµπειρίας 

µεταξύ 10 και 20 ετών, η αµοιβή τους υπολογίζεται σε:  450 Χ ΤΚ = 450 Χ 1,211 = 544,95 € / 

ηµέρα 
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Με βασικό γνώµονα τον ελάχιστο δυνατό χρόνο που απαιτείται για τη σύνταξη των 

παραδοτέων έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις πραγµατικές απαιτήσεις των επιστηµονικά άρτιων 

µελετών, ακολουθεί η εκτίµηση και η κατανοµή χρόνου απασχόλησης (σε ηµέρες) κάθε κατηγορίας 

µελετητών που απαιτείται για την άρτια εκπόνηση του συνόλου της εν λόγω Μελέτης, βάσει του 

φυσικού αντικειµένου όπως αυτό περιγράφεται στο Κεφάλαιο 4 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». 

Κατ. 13 Κατ. 27 Κατ. 16 Κατ.9 Κατ. 3 Κατ. 20 Π/Υ 

Α/Α 

Συνοπτική 
περιγραφή 

ενεργειών για τη 
σύνταξη της 
Μελέτης 

Μελέτες 
Yδραυλικών 

έργων       
(10-20 έτη) 

Περιβαλ.  
Μελέτες 
(<10 έτη) 

Τοπογραφικές 
(<10 έτη) 

Μελέτες 
Μηχανολογικές, 
Ηλεκτρολογικές, 
Ηλεκτρονικές 

(<10 έτη) 

Οικονοµικές 
Μελέτες 
(<10 έτη) 

Γεωλογικές - 
Υδρογεωλογι
κές (<10 έτη) 

ΣΥΝΟΛΟ 

Περιγραφή και 
κωδικοποίηση 
του ισχύοντος 
θεσµικού 
πλαισίου για την 
ύδρευση  0 5 0 0 3 0 2.906,40 € 

Καταγραφή των 
υφιστάµενων 
υποδοµών 
ύδρευσης  11 0 0 5 0 0 7.810,95 € 

Καταγραφή 
υδατικού 
δυναµικού και 
ποιότητας αυτού  5 5 0 0 0 5 6.357,75 € 

1 

Εκτίµηση της 
κατανάλωσης 
ύδατος και των 
αναγκών νερού 
ύδρευσης 
(παρούσα 
κατάσταση και 
µελλοντική 
εκτίµηση)  4 0 0 0 2 3 3.996,30 € 

Σύνολο ηµερών 
απασχόλησης ανά 
ειδικότητα 
Παραδοτέου 1 20 10 0 5 5 8 21.071,40 € 

∆ιερεύνηση και 
τεχνικοοικονοµική 
αξιολόγηση 
εναλλακτικών 
σεναρίων για την 
αναβάθµιση του 
υδροδοτικού 
συστήµατος σε 
συνδυασµό µε τα 
υφιστάµενα έργα  10 5 3 5 5 2 12.715,50 € 2 

Τοπογραφικές 
Εργασίες 0 0 4 0 0 0 1.453,20 € 
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∆ιαµόρφωση 
προτάσεων, 
καθορισµός 
απαιτούµενων 
ενεργειών, 
µελετών και 
έργων, τεχνική 
περιγραφή 
προτεινόµενων 
διατάξεων έργων, 
προκαταρκτική 
διαστασιολόγηση, 
εκτίµηση κόστους 
και 
χρονοδιάγραµµα 
υλοποίησης  10 0 3 5 0 0 8.355,90 € 

Σύνολο ηµερών 
απασχόλησης ανά 
ειδικότητα 
Παραδοτέου 2 20 5 10 10 5 2 22.524,60 € 

3 

Κοστολόγηση της 
παροχής 
υπηρεσιών νερού 
ύδρευσης  0 0 0 0 10 0 3.633,00 € 

Σύνολο ηµερών 
απασχόλησης ανά 
ειδικότητα 
Παραδοτέου 3 0 0 0 0 10 0 3.633,00 € 

Γενικό σύνολο ηµερών 
απασχόλησης ανά 
ειδικότητα 40 15 10 15 20 10 47.229,00 € 
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1.4 ΟΜΑ∆Α ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΑΜΟΙΒΩΝ 

1.4.1 Κατηγορία 13:  Μελέτες υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγµάτων, 

υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και διαχείρισης υδατικών πόρων  

Το αντικείµενο εργασίας τους θα είναι κυρίως του συντονισµού της µελέτης του Masterplan και 

ο Συντονιστής θα έχει την ευθύνη για την συνολική ∆ιοίκηση και Πρόοδο της Μελέτης. Θα έχει 

επίσης την ευθύνη για τη σύνταξη και αξιολόγηση των σεναρίων διαχείρισης του συστήµατος 

ύδρευσης της ∆ΕΥΑ καθώς και την ευθυγράµµιση των προβλεπόµενων από τη µελέτη τεχνικών 

έργων, δράσεων και παρεµβάσεων µε τις προβλέψεις και το Πρόγραµµα Μέτρων του Σ∆ΛΑΠ Υ.∆. 

∆υτικής Μακεδονίας. Θα είναι επίσης υπεύθυνος για τη σύνταξη των Φακέλων Έργου (Τεύχος 

Τεχνικών ∆εδοµένων και Τεύχος Προεκτίµησης Αµοιβής) για την προκήρυξη των απαιτούµενων 

µελετών των έργων που θα προταθούν. Ο Υδραυλικός Μηχανικός θα έχει την ευθύνη για την 

κατάρτιση των εναλλακτικών τεχνικών λύσεων και το σχεδιασµό και την κοστολόγηση των έργων, 

καθώς και για την παραγωγή των τεχνικών σχεδίων που θα συνοδεύουν την µελέτη.  

Οι ηµέρες απασχόλησης σύνταξης του MASTERPLAN και οι αµοιβές τους παρουσιάζονται 

αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα: 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 13: Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

τκ=1,211 Συνολικές ηµέρες 

απασχόλησης 

Έτη εµπειρίας 

απασχολούµενου 

επιστήµονα 

Ηµέρες 

απασχόλησης 

επιστήµονα 

Αµοιβή ανά 

ανθρωποηµέρα 

απασχόλησης 

Σύνολο 

Αµοιβής (€) 

Φάση 1 20 10 - 20 20 544,95 10899 

Φάση 2 20 10 - 20 20 544,95 10899 

Φάση 3 0 10 - 20 0 544,95 0 

        Σύνολο: 21.798,00 

 

1.4.2 Κατηγορία 27: Περιβαλλοντικές Μελέτες 

Το αντικείµενο εργασίας τους θα αφορά στη περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης, των 

περιορισµών και την αξιολόγηση από περιβαλλοντική άποψη των προτεινόµενων έργων και 

παρεµβάσεων και στην υποστήριξη στην έκδοση σύµφωνης γνώµης από τη ∆/νση Υδάτων της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Επίσης, εάν απαιτηθεί, θα συντάξει στην στρατηγική µελέτη 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων και  σε συνεργασία µε τον Συντονιστή θα υποστηρίξουν τη ∆ΕΥΑ 

στις διαδικασίες διαβούλευσης και έγκρισης του Master Plan. Οι ηµέρες απασχόλησης σύνταξης 

του MASTERPLAN και οι αµοιβές τους παρουσιάζονται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα: 
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1.4.3 Κατηγορία 16: Μελέτες Τοπογραφικές  

Το αντικείµενο εργασίας τους θα αφορά στην διερεύνηση και τεχνικοοικονοµική αξιολόγηση 

εναλλακτικών σεναρίων για την αναβάθµιση του υδροδοτικού συστήµατος σε συνδιασµό µε τα 

υφιστάµενα έργα, στην χαρτογράφηση της περιοχής µελέτης και στις τοπογραφικές εργασίες, στην 

διαµόρφωση προτάσεων, στον καθορισµό απαιτούµενων ενεργειών, µελετών και έργων, στην 

τεχνική περιγραφή προτεινόµενων διατάξεων έργων και στην προκαταρκτική διαστασιολόγηση. Οι 

ηµέρες απασχόλησης σύνταξης του MASTERPLAN και οι αµοιβές τους παρουσιάζονται αναλυτικά 

στον κάτωθι πίνακα: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 16: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

τκ=1,211 

Συνολικές ηµέρες 

απασχόλησης 

Έτη εµπειρίας 

απασχολούµενου 

επιστήµονα 

Ηµέρες 

απασχόλησης 

επιστήµονα 

Αµοιβή ανά 

ανθρωποηµέρα 

απασχόλησης 

Σύνολο 

Αµοιβής (€) 

ΦΑΣΗ 1 0 <10 έτη 0 363,3 0 

ΦΑΣΗ 2 10 <10 έτη 10 363,3 3633 

ΦΑΣΗ 3 0 <10 έτη 0 363,3 0 

        Σύνολο: 3.633,00 

 

1.4.4 Κατηγορία 9: Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές  

Το αντικείµενο εργασίας τους θα αφορά στην επεξεργασία των τεχνικών δεδοµένων, των 

εργασιών συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων και τον προσδιορισµό και τη σύνταξη και 

προκοστολόγηση των προτεινόµενων έργων της περιοχής µελέτης. Οι ηµέρες απασχόλησης 

σύνταξης του MASTERPLAN και οι αµοιβές τους παρουσιάζονται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 9: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

τκ=1,211 

Συνολικές ηµέρες 

απασχόλησης 

Έτη εµπειρίας 

απασχολούµενου 

επιστήµονα 

Ηµέρες 

απασχόλησης 

επιστήµονα 

Αµοιβή ανά 

ανθρωποηµέρα 

απασχόλησης 

Σύνολο 

Αµοιβής (€) 

ΦΑΣΗ 1 5 <10 έτη 5 363,3 1816,5 

ΦΑΣΗ 2 10 <10 έτη 10 363,3 3633 

ΦΑΣΗ 3 0 <10 έτη 0 363,3 0 

        Σύνολο: 5.449,50 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 27: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

τκ=1,211 Συνολικές ηµέρες 

απασχόλησης 

Έτη εµπειρίας 

απασχολούµενου 

επιστήµονα 

Ηµέρες 

απασχόλησης 

επιστήµονα 

Αµοιβή ανά 

ανθρωποηµέρα 

απασχόλησης 

Σύνολο 

Αµοιβής (€) 

Φάση 1 10 <10 έτη 10 363,3 3633 

Φάση 2 5 <10 έτη 5 363,3 1816,5 

Φάση 3 0 <10 έτη 0 363,3 0 

       Σύνολο: 5.449,50 
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1.4.5 Κατηγορία 3: Οικονοµικές Μελέτες 

Το αντικείµενο εργασίας τους θα αφορά σε εκτίµηση των οικονοµικών αποτελεσµάτων της 

υφιστάµενης και της προσδοκώµενης διαχείρισης υδρευτικού ύδατος µε βάση τα σενάρια που θα 

επιλεγούν και στην τεχνοοικονοµική αξιολόγηση των προτεινόµενων έργων.  Οι ηµέρες 

απασχόλησης σύνταξης του MASTERPLAN και οι αµοιβές τους παρουσιάζονται αναλυτικά στον 

κάτωθι πίνακα: 

  

 

1.4.6 Κατηγορία 20: Γεωλογικές-Υδρογεωλογικές Μελέτες 

 

Το αντικείµενο εργασίας τους θα αφορά στην καταγραφή του υδατικού δυναµικού και της 

ποιότητας αυτού, στην εκτίµηση της κατανάλωσης ύδατος και των αναγκών νερού ύδρευσης 

(παρούσα κατάσταση και µελλοντική εκτίµηση) και στην διερεύνηση και τεχνικοοικονοµική 

αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων για την αναβάθµιση του υδροδοτικού συστήµατος σε 

συνδιασµό µε τα υφιστάµενα έργα Οι ηµέρες απασχόλησης σύνταξης του MASTERPLAN και οι 

αµοιβές τους παρουσιάζονται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα: 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 20: ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ-Υ∆ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

τκ=1,211 

Συνολικές ηµέρες 

απασχόλησης 

Έτη εµπειρίας 

απασχολούµενου 

επιστήµονα 

Ηµέρες 

απασχόλησης 

επιστήµονα 

Αµοιβή ανά 

ανθρωποηµέρα 

απασχόλησης 

Σύνολο 

Αµοιβής (€) 

ΦΑΣΗ 1 8 <10 έτη 8 363,3 2906,4 

ΦΑΣΗ 2 2 <10 έτη 2 363,3 726,6 

ΦΑΣΗ 3 0 <10 έτη 0 363,3 0 

        Σύνολο: 3.633,00 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

τκ=1,211 

Συνολικές ηµέρες 

απασχόλησης 

Έτη εµπειρίας 

απασχολούµενου 

επιστήµονα 

Ηµέρες 

απασχόλησης 

επιστήµονα 

Αµοιβή ανά 

ανθρωποηµέρα 

απασχόλησης 

Σύνολο 

Αµοιβής (€) 

ΦΑΣΗ 1 5 <10 έτη 5 363,3 1816,5 

ΦΑΣΗ 2 5 <10 έτη 5 363,3 1816,5 

ΦΑΣΗ 3 10 <10 έτη 10 363,3 3633 

       Σύνολο: 7.266,00 
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1.5 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ  

 

Συνοψίζοντας τις παραπάνω εκτιµήσεις προκύπτει η εκτιµώµενη συνολική αµοιβή σύνταξης 

της µελέτης του MASTERPLAN ως εξής:  

Α/Α Κατηγορία CPV 

Επιµέρους 

Αµοιβή 

Συνολική Αµοιβή 

(€) 

1 Κατηγορία 13: Υδραυλικές Μελέτες 71800000-6 21.798,00 21.798,00 € 

2 Κατηγορία 27: Περιβαλλοντικές Μελέτες 71900000-7 5.449,50 5.449,50 € 

3 Κατηγορία 16: Τοπογραφικές Μελέτες 71351810-4  3.633,00 3.633,00 

4 

Κατηγορία 9: Μελέτες Μηχανολογικές, 

Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές Μελέτες 71334000-8  5.449,50 5.449,50 € 

5 Κατηγορία 3:Οικονοµικές Μελέτες 79412000-5 7.266,00 7.266,00 € 

6 

Κατηγορία 20:Γεωλογικές-

Υδρογεωλογικές Μελέτες 71351220-1 3.633,00 3.633,00 € 

    Σύνολο 1 47.229,00 € 

    Απρόβλεπτα 15% 7.084,35 € 

    Σύνολο 2 54.313,35 € 

    ΦΠΑ (24%) 13.035,20 € 

      Σύνολο µε ΦΠΑ 67.348,55 € 

 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΞΙΑ 

Παραδοτέο 1: ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ-ΑΝΑΛΥΣΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
21.071,40 

Παραδοτέο 2: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
Υ∆ΡΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 22.524,60 

Παραδοτέο 3: ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΡΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
3.633,00 

Συνολική εκτιµώµενη αξία χωρίς απρόβλεπτα & Φ.Π.Α. 47.229,00 

Απρόβλεπτα 15% 
7.084,35 

Συνολική εκτιµώµενη αξία χωρίς Φ.Π.Α. 
54.313,35 

ΦΠΑ (24%) 
13.035,20 

Συνολική εκτιµώµενη αξία µε Φ.Π.Α. 
 67.348,55 

 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΣΑ 

 

Χατζηπασχάλη Σοφία 

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

 

Ελέγχθηκε και Θεωρήθηκε 

Ο ∆/ντής  Τ.Υ ∆ΕΥΑ Κατερίνης 

 

Παπαδόπουλος Μιχάλης 

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 
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