
 

 

 
 

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 
 

 
 

«Εκπόνηση µελετών για την Αποκατάσταση Χώρων 
Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορριµµάτων (Χ.Α.∆.Α.) δήµου 

Βέροιας της Περιφερειακής Ενότητας Ηµαθίας της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Κωδ. Αναφοράς 

5197» 
 

130.000 € 
 

ΜΑΪΟΣ 2013 
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ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΑ∆Α

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
(ευρώ)           

τ.κ.=1,249

ΣΥΝΟΛΟ 
(ευρώ)

ΣΤΡΟΓΓΥ-
ΛΟΠΟΙΗΣΗ

 

A.T.1 Επιστήµονας εµπειρίας έως 10 έτη (Μετόχι-Μανίκι) ΓΕΝ.4Β ηµέρα 15 374,70  5.620,50  5.620

A.T.2 Επιστήµονας εµπειρίας έως 10 έτη (Τριπόταµος) ΓΕΝ.4Β ηµέρα 15 374,70  5.620,50  5.620

11.240,00  

A.T.1 Επιστήµονας εµπειρίας έως 10 έτη (Μετόχι-Μανίκι) ΓΕΝ.4Β ηµέρα 10 374,70  3.747,00  3.747

A.T.2 Επιστήµονας εµπειρίας έως 10 έτη (Τριπόταµος) ΓΕΝ.4Β ηµέρα 4 374,70  1.498,80  1.498

5.245,00  

16.486,80  16.485,00  

A.T.1 Επιστήµονας εµπειρίας έως 10 έτη (Μετόχι-Μανίκι) ΓΕΝ.4Β ηµέρα 10 374,70  3.747,00 3.747,00

A.T.2 Επιστήµονας εµπειρίας έως 10 έτη (Τριπόταµος) ΓΕΝ.4Β ηµέρα 4 374,70  1.498,80 1.498,00

5.245,80 5.245,00  

A.T.1
Οριστική µελέτη ΧΑ∆Α Μετόχι-Μανίκι (20% αµοιβής 
µελέτης ΧΥΤΑ)

Υ∆Ρ 15 m3 588.363 0,14 83.781,64 83.779,00

A.T.2
Οριστική µελέτη ΧΑ∆Α Τριπόταµος (15% αµοιβής µελέτης 
ΧΥΤΑ)

Υ∆Ρ 15 m3 49.950 0,18 8.821,26 8.822,00

92.602,90 92.601,00  

Α.Τ.3 ΣΑΥ-ΦΑΥ οριστικών µελετών ΧΑ∆Α Μετόχι-Μανίκι ΓΕΝ.6Α τεµάχιο 1 1.504,84 1.504,84 1.503,00

Α.Τ.4 ΣΑΥ-ΦΑΥ οριστικών µελετών  ΧΑ∆Α Τριπόταµος ΓΕΝ.6Α τεµάχιο 1 327,71 327,71
328,00

1.832,55 1.831,00  

94.435,46 94.432,00  

A.T.1
Χρήση υπάρχοντος τριγωνοµετρικού σηµείου ( IV τάξης), για εξάρτηση 
δικτύου

Άρθρο ΤΟΠ.2 
§2 τεµάχιο 3 999,20 2.997,60

A.T.2
Αναγνώριση τριγωνοµετρικών  σηµείων και χρήση για εξάρτηση 
πολυγωνοµετρικού δικτύου.

Άρθρο ΤΟΠ.2 
§3 τεµάχιο 3 81,19 243,56

A.T.3 Εγκατάσταση πολυγωνοµετρικών  εκτός κατοικηµένων περιοχών.
Άρθρο ΤΟΠ.3 

§1α τεµάχιο 30 62,45 1.873,50

A.T.4
Χωροστάθµηση µε ενδιάµεσα σηµεία υπάρχουσας οριζοντιογραφίας σε 
έδαφος πεδινό µε κλίση έως 10%. (Πήγαινε - Έλα)

Άρθρο ΤΟΠ.4 
§1.1 Km 1,33 124,90 165,70

A.T.5
Χωροστάθµηση µε ενδιάµεσα σηµεία υπάρχουσας οριζοντιογραφίας σε 
έδαφος πεδινό µε κλίση 10% έως 20%. (Πήγαινε - Έλα)

Άρθρο ΤΟΠ.4 
§1.2 Km 0 193,60 0,00

A.T.6
Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις αδόµητων εκτάσεων, κλίση εδάφους 
0% - 10%,σε κλίµακα 1:500 

Άρθρο ΤΟΠ.5Α στρέµµα 110 37,47 4.121,70

A.T.7
Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις αδόµητων εκτάσεων, κλίση εδάφους 
10% - 40%,σε κλίµακα 1:500 

Άρθρο ΤΟΠ.5Α στρέµµα 0 49,96 0,00

9.402,05 9.402,00

ΣΥΝΟΛΟ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (OMEA) (Κατηγορία 21)

ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (OMEA) (Κατηγορία 16)

Τοπογραφικές Εργασίες ΧΑ∆Α Μετόχι-Μανίκι

ΣΥΝΟΛΟ

Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός (ΟΜΕΑ)

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕΛΕΤΕΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (OMEA) (Κατηγορία 13)

ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (Κατηγορία 27)

Τεχνική Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ΤΜΠΑ)

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α ∆ΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ                         ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΟΥΣ 
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ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΑ∆Α

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
(ευρώ)           

τ.κ.=1,249

ΣΥΝΟΛΟ 
(ευρώ)

ΣΤΡΟΓΓΥ-
ΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

A.T.1
Χρήση υπάρχοντος τριγωνοµετρικού σηµείου ( IV τάξης), για εξάρτηση 
δικτύου

Άρθρο ΤΟΠ.2 
§2

τεµάχιο 3 999,20 2.997,60

A.T.2
Αναγνώριση τριγωνοµετρικών  σηµείων και χρήση για εξάρτηση 
πολυγωνοµετρικού δικτύου.

Άρθρο ΤΟΠ.2 
§3

τεµάχιο 2 81,19 162,37

A.T.3 Εγκατάσταση πολυγωνοµετρικών  εκτός κατοικηµένων περιοχών.
Άρθρο ΤΟΠ.3 

§1α
τεµάχιο 13 62,45 811,85

A.T.4
Χωροστάθµηση µε ενδιάµεσα σηµεία υπάρχουσας οριζοντιογραφίας σε 
έδαφος πεδινό µε κλίση έως 10%. (Πήγαινε - Έλα)

Άρθρο ΤΟΠ.4 
§1.1

Km 0,42 124,90 52,40

A.T.5
Χωροστάθµηση µε ενδιάµεσα σηµεία υπάρχουσας οριζοντιογραφίας σε 
έδαφος πεδινό µε κλίση 10% έως 20%. (Πήγαινε - Έλα)

Άρθρο ΤΟΠ.4 
§1.2

Km 0 193,60 0,00

A.T.6
Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις αδόµητων εκτάσεων, κλίση εδάφους 
0% - 10%,σε κλίµακα 1:500 

Άρθρο ΤΟΠ.5Α στρέµµα 11 37,47 412,17

A.T.7
Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις αδόµητων εκτάσεων, κλίση εδάφους 
10% - 40%,σε κλίµακα 1:500 

Άρθρο ΤΟΠ.5Α στρέµµα 0 49,96 0,00

4.436,39 4.436,00

13.838,44 13.838,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ) 130.006,50 130.000,00

Σηµείωση: τκ = 1,249
Οι συντάξαντες, ∆εκέµβριος 2012

Θάλεια Κωστοπούλου Θεοδώρα Αβανίδου
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός

∆ηµήτρης Σαρηγιάννης
Πολιτικός Μηχανικός

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Τοπογραφικές Εργασίες ΧΑ∆Α Τριπόταµος

ΣΥΝΟΛΟ
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Προεκτιµώµενη αµοιβή της Τεχνικής Μελέτης 

Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης σύµφωνα µε το Ν. 3316/05 (ΤΜΠΑ) 
ΧΑ∆Α: Θέση "ΜΕΤΟΧΙ & ΜΑΝΙΚΙ"       

Η Τεχνική Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης των ΧΑ∆Α "ΜΕΤΟΧΙ & ΜΑΝΙΚΙ" στο ∆ήµο Βέροιας  

          

          

Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός ΤΜΠΑ (κατηγορία 27)    

          

Άρθρο ΓΕΝ.4: Αµοιβή µηχανικών η άλλων επιστηµόνων ανάλογα µε τον χρόνο απασχόλησης  

Η αµοιβή υπολογίζεται ανάλογα µε το χρόνο απασχόλησης ανά η ηµέρα ή κλάσµα ηµέρας ώς εξής    
Για επιστήµονα εµπειρίας µέχρι 10 έτη : 15 300€ *τκ = 5.621 €    

 Απεριβ  = 5.620,50 €        

          
          
          

Προεκτιµώµενη αµοιβή επιµέρους µελετών της Οριστικής Μελέτης  
Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης σύµφωνα µε το Ν. 3316/05 (ΟΜΕΑ) 

          
Η Οριστική Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης του ΧΑ∆Α      
περιλαµβάνει τις ακόλουθες υποµελέτες:       
 Τοπογραφική Μελέτη        
 Υδραυλική Μελέτη        
 Περιβαλλοντική Μελέτη        

 Γεωλογική / Γεωτεχνική Μελέτη       
 Σχέδιο Ασφάλειας &Υγείας - Φάκελο Ασφάλειας & Υγείας     

          

          
Υδραυλική Μελέτη (κατηγορία 13)    

          

Άρθρο Υ∆Ρ.15 Χώροι υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.)      
Η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής (Α) για την εκπόνηση µελέτης ΧΥΤΑ, υπολογίζεται     
βάσει της απαιτούµενης χωρητικότητας του ΧΥΤΑ, η οποία περιλαµβάνει :     

 µελέτη στεγάνωσης/στράγγισης της λεκάνης εναπόθεσης, καθώς και των έργων    

 τµηµατικής ή/και ολικής τελικής κάλυψης, µετά την πλήρωση του ΧΥΤΑ, στην έκταση    
 που απαιτείται, µελέτη διαµόρφωσης της λεκάνης εναπόθεσης (εκσκαφές και επιχώσεις),   
 µελέτη των έργων συλλογής και προσωρινής ή τελικής επεξεργασίας των στραγγισµάτων   
 µελέτη των έργων αντιπληµµυρικής προστασίας της λεκάνης εναπόθεσης     

 και του γηπέδου του ΧΥΤΑ, καθώς και των απαιτούµενων υποστηρικτικών    

 έργων (οδοποιίας κ.λπ.) υπολογίζεται βάσει του τύπου :     

          

 Α = (10.000 +β • V) • τκ  όπου β = 0,86 V  = 588.363 m3  

          

 Α = 644.474 €        

          

Θεωρώντας την υπό ανάθεση µελέτη τµήµα της παραπάνω εργασίας για την οποία δεν υπάρχει     
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ακριβής τιµολόγηση στο τευχος Προεκτιµώµενων αµοιβών και λαµβάνοντας υπόψη συγκριτικά    
στοιχεία από αµοιβές συναφών µελετών, εκτιµάται ποσοστό αποµείωσης:     

 Αυδρ =  20,0% Χ 644.474 € 128.894,84 (πτυχίο)    

          
          

 Ααµοιβη =  83.782 €  65,0% Αµοιβή µελέτης κατά στάδια   

          

          

          

          
Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός (κατηγορία 27)    

          

Άρθρο ΓΕΝ.4: Αµοιβή µηχανικών η άλλων επιστηµόνων ανάλογα µε τον χρόνο απασχόλησης  

Η αµοιβή υπολογίζεται ανάλογα µε το χρόνο απασχόλησης ανά η ηµέρα ή κλάσµα ηµέρας ώς εξής    
Για επιστήµονα εµπειρίας µέχρι 10 έτη : 10 * 300€ * τκ = 3.747 €    
       
          

 Απεριβ  = 3.747 €        
          
          

Γεωτεχνική Μελέτη (κατηγορία 21)    
          

Άρθρο ΓΜΕ 2.7 ΙΙ: Αποκατάσταση υπαρχόντων Χώρων ∆ιάθεσης Απορριµάτων (ΧΑ∆Α)   
Αντικείµενο της γεωτεχνικής µελέτης των ΧΥΤΑ και ΧΑ∆Α  είναι ο σχεδιασµός της θεµελίωσης,    
των πρανών εκσκαφής και επιχώσεων τόσο κατά τη διάρκεια της κατασκευής όσο και της λειτουργίας,  
του συστήµατος στεγάνωσης και κάλυψης, του συστήµατος συλλογής και αποµάκρυνσης διηθηµάτων και   

βιοαερίου και τέλος της ευστάθειας των διαφόρων τµηµάτων του ΧΥΤΑ καθώς και τις επιπτώσεις   
των παραµορφώσεων στην αντοχή και λειτουργικότητα αυτών.      

          

Μόλυνση υπεδάφους και Μετανάστευση Ρύπων: πραγµατοποιείται αξιολόγηση των αποτελεσµάτων    

ειδικών ερευνών στην ευρύτερη περιοχή του ΧΑ∆Α µε έµφαση στην έκταση της µόλυνσης του υπεδάφους   

καθώς και του τρόπου µετανάστευσης των ρύπων.      

          

Συστήµατα κατακόρυφης Στεγάνωσης Υπαρχόντων ΧΑ∆Α: περιλαµβάνεται η µελέτη εναλλακτικών    

τρόπων στεγάνωσης όπως: Λεπτών έγχυτων τοίχων, ∆ιαφραγµατικών τοίχων µιάς ή δύο φάσεων,   

Συστηµάτων κατακόρυφων γεωµεµβρανών, Αλληλοτεµνόµενων πασσάλων µε jet grouting,    

Εφαρµογή ειδικών ενεµάτων µε τσιµεντενέσεις.       

          

Συστήµατα Κάλυψης Υπαρχόντων ΧΑ∆Α.       

          

Ο υπολογισµός των αµοιβών για τις µελέτες των επιχωµάτων - αναχωµάτων, ορυγµάτων και θεµελιώσεων   
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(συµπεριλαµβανοµένων των συστηµάτων στράγγισης-στεγάνωσης και κάλυψης) υπολογίζεται µε εκτίµηση   

των ανθρωποηµερών απασχόλησης γεωτεχνικού µηχανικού      

          

Η αµοιβή υπολογίζεται ανάλογα µε το χρόνο απασχόλησης ανά η ηµέρα ή κλάσµα ηµέρας ώς εξής    

Για επιστήµονα εµπειρίας µέχρι 10 έτη : 10 * 300€ * τκ = 3.747 €    
          

 Αγεωτ  = 3.747 €        

          

          

Σχέδιο Ασφάλειας &Υγείας - Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας   
   

Άρθρο ΓΕΝ.6Α: Αµοιβή σύνταξης µελέτης Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ.         

Η µελέτη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) του έργου    

συντάσσεται από τους µελετητές του κυρίως έργου ανά κατηγορία µελέτης µε βάση τα οριζόµενα    

στο Π.∆. 305/96 και τα εκάστοτε ισχύοντα.       

Η αµοιβή Α, για την σύνταξη µελέτης (ΣΑΥ) και (ΦΑΥ) ορίζεται από τον τύπο :     

Α = ΣΑi * β * τκ   όπου: 
ΣΑi 

=  94.398 €      

 ΑΣΑΥ-ΦΑΥ  = 1.544,53 €        
 

Τοπογραφική Μελέτη (κατηγορία 16)   

         

Άρθρο  ΤΟΠ.2  Τριγωνισµοί       

Για την αναγνώριση, επισήµανση, γωνιοµέτρηση, υπολογισµό, σύνταξη διαγράµµατος και την  

εξασφάλιση οι τιµές για κάθε  τριγωνοµετρικό σηµείο, ως και οι αντίστοιχες για την κατασκευή   

κάθε  βάθρουορίζονται σε Ευρώ σύµφωνα µε τον πίνακα ΤΟΠ2.1. 3 *800 *τκ   

Α1 = 3.241 €    3 *65 *τκ   

         

Άρθρο ΤΟΠ.3  Πολυγωνοµετρίες       

Για την αναγνώριση, την εγκατάσταση πολυγωνοµετρικού δικτύου µε απλή (πρόχειρη) σήµανση  

γωνιοµέτρηση, πλευροµέτρηση, υπολογισµό  οδεύσεων και υψοµέτρων καθώς και τη σύνταξη   

διαγράµµατος και την εξασφάλιση η τιµή ανά πολυγωνικό σηµείο ορίζεται ως παρακάτω:   

Εκτός κατοικηµένων περιοχών:  50 Ευρώ.  30 *50 *τκ   
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Α2 = 1.873,50 €        

         

Άρθρο  ΤΟΠ.4  Γεωµετρικές  Χωροσταθµήσεις     

Για την αναγνώριση, γεωµετρική χωροστάθµηση, υπολογισµό υψοµέτρων σύνταξη διαγράµµατος  

και εξασφάλιση, για κάθε χιλιόµετρο απλής χωροστάθµησης, οι τιµές ορίζονται  σε Ευρώ  σύµφωνα µε πίνακα 

     1,33 *100 *τκ   
Α3 = 165,70 €    0,00 *155 *τκ   

         
Άρθρο ΤΟΠ.5Α  Επίγειες Τοπογραφικές αποτυπώσεις αδόµητων εκτάσεων   

Για την τοπογραφική αποτύπωση σε αδόµητες εκτάσεις / περιοχές, τη δηµιουργία ψηφιακού    
µοντέλου εδάφους, την παράδοση των τοπογραφικών διαγραµµάτων και όλων των στοιχείων    
µετρήσεων και υπολογισµών σε αναλογική και ψηφιακή µορφή, οι τιµές για κάθε στρέµµα ανάλογα   

µε την κλίµακα και τη µορφολογία εδάφους ορίζονται  σε Ευρώ σύµφωνα µε τον ΤΟΠ.5Α1πίνακα.  

Α3 = 4.122 €    110 *30 *τκ   
     0 *40 *τκ   

Συνολική Αµοιβή της Τοπογραφικής Μελέτης διαµορφώνεται ως εξής    

         
 Ατοπο  = 9.402,05 €       

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προεκτιµώµενη αµοιβή της Τεχνικής Μελέτης  
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Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης σύµφωνα µε το Ν. 3316/05 (ΤΜΠΑ) 
ΧΑ∆Α: "ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ ή ΚΑΨΟΥΡΕΣ"      

Η Τεχνική Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης του ΧΑ∆Α "ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ" στο ∆ήµο Βέροιας  

          

          

Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός (κατηγορία 27)    

          

Άρθρο ΓΕΝ.4: Αµοιβή µηχανικών η άλλων επιστηµόνων ανάλογα µε τον χρόνο απασχόλησης  

Η αµοιβή υπολογίζεται ανάλογα µε το χρόνο απασχόλησης ανά η ηµέρα ή κλάσµα ηµέρας ώς εξής   

Για επιστήµονα εµπειρίας µέχρι 10 έτη : 15 300€ *τκ = 5.621 €    
       
          

 Απεριβ  = 5.621 €        
          
          
          

Προεκτιµώµενη αµοιβή επιµέρους µελετών της Οριστικής Μελέτης  
Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης σύµφωνα µε το Ν. 3316/05 (ΟΜΕΑ) 

          
Η Οριστική Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης του ΧΑ∆Α   ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ  
περιλαµβάνει τις ακόλουθες υποµελέτες:       
 Τοπογραφική Μελέτη        
 Υδραυλική Μελέτη        

 Περιβαλλοντική Μελέτη        

 Γεωλογική / Γεωτεχνική Μελέτη       
 Σχέδιο Ασφάλειας &Υγείας - Φάκελο Ασφάλειας & Υγείας     

          

          
Υδραυλική Μελέτη (κατηγορία 13)    

          

Άρθρο Υ∆Ρ.15 Χώροι υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.)      
Η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής (Α) για την εκπόνηση µελέτης ΧΥΤΑ, υπολογίζεται    
βάσει της απαιτούµενης χωρητικότητας του ΧΥΤΑ, η οποία περιλαµβάνει :     

 µελέτη στεγάνωσης/στράγγισης της λεκάνης εναπόθεσης, καθώς και των έργων    

 τµηµατικής ή/και ολικής τελικής κάλυψης, µετά την πλήρωση του ΧΥΤΑ, στην έκταση    
 που απαιτείται, µελέτη διαµόρφωσης της λεκάνης εναπόθεσης (εκσκαφές και επιχώσεις),  
 µελέτη των έργων συλλογής και προσωρινής ή τελικής επεξεργασίας των στραγγισµάτων  
 µελέτη των έργων αντιπληµµυρικής προστασίας της λεκάνης εναπόθεσης     

 και του γηπέδου του ΧΥΤΑ, καθώς και των απαιτούµενων υποστηρικτικών    

 έργων (οδοποιίας κ.λπ.) υπολογίζεται βάσει του τύπου :     

          

 Α = (10.000 +β • V) • τκ  όπου β = 1,25 V  = 49.950 m3  

          

 Α = 90.474 €        
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Θεωρώντας την υπό ανάθεση µελέτη τµήµα της παραπάνω εργασίας για την οποία δεν υπάρχει     

ακριβής τιµολόγηση στο τευχος Προεκτιµώµενων αµοιβών και λαµβάνοντας υπόψη συγκριτικά    
στοιχεία από αµοιβές συναφών µελετών, εκτιµάται ποσοστό αποµείωσης:     

 Αυδρ =  15,0% Χ 90.474 € 13.571,17 (πτυχίο)    

          
          

 Ααµοιβη =  8.821 €  65,0% Αµοιβή µελέτης κατά στάδια   

          
Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός (κατηγορία 27)    

          

Άρθρο ΓΕΝ.4: Αµοιβή µηχανικών η άλλων επιστηµόνων ανάλογα µε τον χρόνο απασχόλησης  

Η αµοιβή υπολογίζεται ανάλογα µε το χρόνο απασχόλησης ανά η ηµέρα ή κλάσµα ηµέρας ώς εξής   
Για επιστήµονα εµπειρίας µέχρι 10 έτη : 4 * 300€ * τκ = 1.499 €    
Για επιστήµονα εµπειρίας από 10 - 20 έτη : 0 * 450€ * τκ = 0 €    
          

 Απεριβ  = 1.498,80 €        
          
          
          
          

Γεωτεχνική Μελέτη (κατηγορία 21)    
          

          

Άρθρο ΓΜΕ 2.7 ΙΙ: Αποκατάσταση υπαρχόντων Χώρων ∆ιάθεσης Απορριµάτων (ΧΑ∆Α)   
Αντικείµενο της γεωτεχνικής µελέτης των ΧΥΤΑ και ΧΑ∆Α  είναι ο σχεδιασµός της θεµελίωσης,    
των πρανών εκσκαφής και επιχώσεων τόσο κατά τη διάρκεια της κατασκευής όσο και της λειτουργίας,  
του συστήµατος στεγάνωσης και κάλυψης, του συστήµατος συλλογής και αποµάκρυνσης διηθηµάτων και   

βιοαερίου και τέλος της ευστάθειας των διαφόρων τµηµάτων του ΧΥΤΑ καθώς και τις επιπτώσεις   
των παραµορφώσεων στην αντοχή και λειτουργικότητα 
αυτών.      

          
Μόλυνση υπεδάφους και Μετανάστευση Ρύπων: πραγµατοποιείται αξιολόγηση των αποτελεσµάτων   
ειδικών ερευνών στην ευρύτερη περιοχή του ΧΑ∆Α µε έµφαση στην έκταση της µόλυνσης του υπεδάφους   
καθώς και του τρόπου µετανάστευσης των ρύπων.      

          

Συστήµατα κατακόρυφης Στεγάνωσης Υπαρχόντων ΧΑ∆Α: περιλαµβάνεται η µελέτη εναλλακτικών   

τρόπων στεγάνωσης όπως: Λεπτών έγχυτων τοίχων, ∆ιαφραγµατικών τοίχων µιάς ή δύο φάσεων,   

Συστηµάτων κατακόρυφων γεωµεµβρανών, Αλληλοτεµνόµενων πασσάλων µε jet grouting,   

Εφαρµογή ειδικών ενεµάτων µε τσιµεντενέσεις.       

          

Συστήµατα Κάλυψης Υπαρχόντων ΧΑ∆Α.       

          

Ο υπολογισµός των αµοιβών για τις µελέτες των επιχωµάτων - αναχωµάτων, ορυγµάτων και θεµελιώσεων   

(συµπεριλαµβανοµένων των συστηµάτων στράγγισης-στεγάνωσης και κάλυψης) υπολογίζεται µε εκτίµηση   

των ανθρωποηµερών απασχόλησης γεωτεχνικού µηχανικού      

          

Η αµοιβή υπολογίζεται ανάλογα µε το χρόνο απασχόλησης ανά η ηµέρα ή κλάσµα ηµέρας ώς εξής   
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Για επιστήµονα εµπειρίας µέχρι 10 έτη : 4 * 300€ * τκ = 1.499 €    

       
          

 Αγεωτ  = 1.498,80 €        

          

          

Σχέδιο Ασφάλειας &Υγείας - Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας    

          

Άρθρο ΓΕΝ.6Α: Αµοιβή σύνταξης µελέτης Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ.         

Η µελέτη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) του έργου   

συντάσσεται από τους µελετητές του κυρίως έργου ανά κατηγορία µελέτης µε βάση τα οριζόµενα   

στο Π.∆. 305/96 και τα εκάστοτε ισχύοντα.       

Η αµοιβή Α, για την σύνταξη µελέτης (ΣΑΥ) και (ΦΑΥ) ορίζεται από τον τύπο :    

Α = ΣΑi * β * τκ   όπου: 
ΣΑi 

=  11.819 €      

          

 ΑΣΑΥ-ΦΑΥ  = 328 €        
          

 

 

 

Τοπογραφική Μελέτη (κατηγορία 16)    

          

Άρθρο  ΤΟΠ.2  Τριγωνισµοί        

Για την αναγνώριση, επισήµανση, γωνιοµέτρηση, υπολογισµό, σύνταξη διαγράµµατος και την   

εξασφάλιση οι τιµές για κάθε  τριγωνοµετρικό σηµείο, ως και οι αντίστοιχες για την κατασκευή    

κάθε  βάθρουορίζονται σε Ευρώ σύµφωνα µε τον πίνακα ΤΟΠ2.1. 3 *800 *τκ    

Α1 = 3.160 €    2 *65 *τκ    

          

Άρθρο ΤΟΠ.3  Πολυγωνοµετρίες        

Για την αναγνώριση, την εγκατάσταση πολυγωνοµετρικού δικτύου µε απλή (πρόχειρη) σήµανση   

γωνιοµέτρηση, πλευροµέτρηση, υπολογισµό  οδεύσεων και υψοµέτρων καθώς και τη σύνταξη    

διαγράµµατος και την εξασφάλιση η τιµή ανά πολυγωνικό σηµείο ορίζεται ως παρακάτω:   

Εκτός κατοικηµένων περιοχών:  50 Ευρώ.  13 *50 *τκ    

Α2 = 811,85 €         

          

Άρθρο  ΤΟΠ.4  Γεωµετρικές  Χωροσταθµήσεις      

Για την αναγνώριση, γεωµετρική χωροστάθµηση, υπολογισµό υψοµέτρων σύνταξη διαγράµµατος   



 

  

K:\ΧΑ∆Α\design\tenders_II_ar7\Π.Ε.Ηµαθίας\5197_∆.Βέροιας\Tefhi\ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ_5197.doc 9 

και εξασφάλιση, για κάθε χιλιόµετρο απλής χωροστάθµησης, οι τιµές ορίζονται  σε Ευρώ  σύµφωνα µε πίνακα 

     0,42 *100 *τκ    
Α3 = 52,40 €    0,00 *155 *τκ    

          
Άρθρο ΤΟΠ.5Α  Επίγειες Τοπογραφικές αποτυπώσεις αδόµητων εκτάσεων    

Για την τοπογραφική αποτύπωση σε αδόµητες εκτάσεις / περιοχές, τη δηµιουργία ψηφιακού     
µοντέλου εδάφους, την παράδοση των τοπογραφικών διαγραµµάτων και όλων των στοιχείων     
µετρήσεων και υπολογισµών σε αναλογική και ψηφιακή µορφή, οι τιµές για κάθε στρέµµα ανάλογα   

µε την κλίµακα και τη µορφολογία εδάφους ορίζονται  σε Ευρώ σύµφωνα µε τον ΤΟΠ.5Α1πίνακα.   

Α3 = 412 €    11 *30 *τκ    
     0 *40 *τκ    

Συνολική Αµοιβή της Τοπογραφικής Μελέτης διαµορφώνεται ως εξής     
          
 Ατοπο  = 4.436,39 €        
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