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Α. ΤΕΧΝΙΚΑ  ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 

Α.1 Γενικά 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι : 

 Η αποτίμηση της γεωλογικής επικινδυνότητας στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού της Ν. 

Ύδρας 

 η μελέτη αντιμετώπισης του κατολισθητικού κινδύνου σε δύο περιοχές της πόλης της 

Ύδρας και πιο συγκεκριμένα στις περιοχές «Καλά πηγάδια» και «Λαγουδέρα», όπου έχουν 

ήδη εκδηλωθεί φαινόμενα βραχοκαταπτώσεων.  

 

Α.2 Υφιστάμενη κατάσταση – Αντικείμενο προς μελέτη 

Η ιδιαιτερότητα του οικισμού του νησιού οφείλεται στη γειτνίαση περιοχών συγκέντρωσης 

πληθυσμού (κατοικίες ή/και οδοί διέλευσης πεζών) με υψηλά, απότομα ασβεστολιθικά πρανή, τα 

οποία εγκυμονούν κινδύνους βραχοκαταπτώσεων.  

Ήδη έχουν εκδηλωθεί τέτοια φαινόμενα σε τουλάχιστον δύο θέσεις του νησιού – ευτυχώς χωρίς 

ανθρώπινες απώλειες μέχρι σήμερα.  

Ως εκ τούτου, κρίνεται απαραίτητη  - λόγω της ιδιαίτερα αυξημένης κίνησης του νησιού -  η 

γεωλογική διερεύνηση της ευρύτερης περιοχής του οικισμού ενώ κατεπείγουσα εκτιμάται η μελέτη 

αντιμετώπισης των προβληματικών θέσεων και μάλιστα σε επίπεδο εφαρμογής. 

Οι δύο περιοχές όπου έχουν ήδη εκδηλωθεί βραχοκαταπτώσεις έχουν ως εξής : 

 Περιοχή «Λαγουδέρα». Αφορά ουσιαστικά το βραχώδες πρανές κατάντη του καστρότοιχου στο 

παραλιακό πλακόστρωτο, δυτικά του λιμανιού. Πρόσφατα, (Ιούνιος 2018), σημειώθηκε μικρής 

κλίμακας βραχοκατάπτωση με αποτέλεσμα τέμαχος βάρους 10kg περίπου να προσκρούσει στο 

πλακόστρωτο, σε πολύ μικρή απόσταση από παιδί που διερχόταν τη στιγμή εκείνη. Συνολικά, ο 

κίνδυνος κρίνεται ιδιαίτερα μεγάλος, δεδομένης της ύπαρξης βραχώδους πρανούς μεγάλου ύψους 

με κατακόρυφες, ενίοτε και αρνητικές κλίσεις και χαλαρωμένη βραχομάζα με ανοικτές ρωγμές. Στη 

σημερινή κατάσταση δεν υπάρχουν μέτρα προστασίας έναντι του πληθυσμού που διέρχεται 

ακριβώς στη βάση του πρανούς αυτού, τη στιγμή που η τουριστική κίνηση κατά τους θερινούς 

μήνες συνεπάγεται μόνιμη παρουσία/διέλευση ανθρώπων στην περιοχή του πόδα του πρανούς 

αυτού. Η επικινδυνότητα της θέσης έχει επισημανθεί από διάφορους φορείς και ιδιώτες εδώ και 

αρκετά χρόνια, χωρίς να έχουν γίνει ενέργειες για την αντιμετώπιση του φαινομένου.  
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 Περιοχή «Καλά πηγάδια». Βρίσκεται στο νότιο περιθώριο του οικισμού της Ύδρας. Κατά το 

παρελθόν έχουν εκδηλωθεί αποκολλήσεις μεγάλων βραχωδών τεμαχών, τα οποία έχουν ήδη πλήξει 

(καταστρέψει) μία κατοικία ενώ η υφιστάμενη κατάσταση του πρανούς κρίνεται εν δυνάμει 

ασταθής, με τη βραχομάζα να εμφανίζεται αποσαθρωμένη  και ρωγματωμένη. 

Το αντικείμενο αφορά στην εκπόνηση τεχνικογεωλογικής και γεωτεχνικής μελέτης συνοδευόμενης 

από απαραίτητες υποστηρικτικές μελέτες (τοπογραφικές  - περιβαλλοντικές), στα πλαίσια 

αποτίμησης της γενικής επικινδυνότητας και μείωσης του κατολισθητικού κινδύνου στις εν λόγω 

περιοχές. 

Θα υποβληθεί ενιαία μελέτη, η οποία περιλαμβάνει τις κατηγόριες των γεωτεχνικών, γεωλογικών, 

περιβαλλοντικών και τοπογραφικών μελετών (κατηγορίες 21,  20, 27 και 16 αντίστοιχα).  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί σε υποδείξεις της Διευθύνουσας Τεχνικής Υπηρεσίας του 

Δήμου Ύδρας που θα εκτελεί την επίβλεψη της μελέτης. 

Η μελέτη θα περιλαμβάνει τεχνικογεωλογικές εργασίες και γεωτεχνικούς υπολογισμούς. Αναλυτικά, 

θα περιλαμβάνει τα εξής : 

Α. ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟΥ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

• Τεχνικογεωλογική χαρτογράφηση της ευρύτερης περιοχής του οικισμού της Ύδρας, σε κλ. 

1:2.000 με και σύνταξη χάρτη γεωλογικής επικινδυνότητας, όπου θα εντοπίζονται οι 

δυνητικά προβληματικές περιοχές. Η εργασία αυτή θα συνοδεύεται από αντίστοιχο τεύχος 

αξιολόγησης. 

Β. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΡΑΧΟΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ «ΛΑΓΟΥΔΕΡΑ» ΚΑΙ «ΚΑΛΑ ΠΗΓΑΔΙΑ» 

• Τοπογραφική αποτύπωση των υπό μελέτη πρανών , συμπεριλαμβανομένων όψεων αυτών 

με απεικόνιση των κυριότερων ρωγμών – ασυνεχειών της βραχομάζας. 

• Τεχνικογεωλογική χαρτογράφηση των δύο (2) προαναφερόμενων προβληματικών θέσεων 

(με ιδιαίτερη έμφαση στην περιοχή της Λαγουδέρας), σε κλίμακα 1:200, ή ανάλογη, 

προκειμένου να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ευκρίνεια. Θα συνταχθούν γεωλογικά 

σχέδια υπό μορφή κάτοψης, όψεων και τομών. 

• Μικροτεκτονικές μετρήσεις και σύνταξη τουλάχιστον δύο (2) τεκτονικών διαγραμμάτων με 

προσδιορισμό δυνητικών ολισθήσεων. 

• Σύνταξη τεύχους τεχνικογεωλογικής αξιολόγησης. 

• Περιβαλλοντικές υπηρεσίες, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τις απαραίτητες ενέργειες για τη 

λήψη όλων των απαραίτητων γνωμοδοτήσεων με σκοπό την απαλλαγή του έργου από 

Περιβαλλοντική αδειοδότηση (όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία περί κατάταξης έργων 

και δραστηριοτήτων) καθώς και προτάσεις για την ελαχιστοποίηση των οχλήσεων στην 

αισθητική της περιοχής, δεδομένης της ευαισθησίας του τοπίου.  
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• Γεωτεχνική μελέτη που θα περιλαμβάνει οριστική μελέτη ορύγματος, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα της παρ. 2.2.2 του άρθρου ΓΜΕ.2. (Γεωτεχνικές μελέτες) του κανονισμού 

προεκτιμώμενων αμοιβών (απόφαση υπ αριθμ. ΔΝΣγ /32129/ΦΝ 466 , ΦΕΚ 2519/20-7-17). 

Στη μελέτη αυτή θα προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα ενίσχυσης των πρανών (π.χ. 

πλέγματα συγκράτησης, αγκυρώσεις κλπ), κατάλληλα διαστασιολογημένα σε επίπεδο 

μελέτης εφαρμογής. 

• Περιβαλλοντική μελέτη: θα συνταχθεί περιβαλλοντική  έκθεση προτείνοντας κατευθύνσεις 

ως προς την ελαχιστοποίηση των οχλήσεων που θα επέλθουν από την εφαρμογή των 

μέτρων υποστήριξης, δεδομένης της ευαισθησίας και της τοποιολογικής αξίας της περιοχής. 

Επίσης θα μεριμνήσει για την έγκαιρη εξασφάλιση των γνωμοδοτήσεων των αρμόδιων 

Υπηρεσιών και δη αρχαιολογικών ως προς την  αναγκαιότητα περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης 

• Σύνταξη τευχών δημοπράτησης των προτεινόμενων έργων . 

Κατά την εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα 

τοπιολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής.   

 

Α.3 Διαθέσιμα στοιχεία και προηγούμενες μελέτες που σχετίζονται με την 

μελέτη του έργου 

Δεν υπάρχουν στοιχεία διαθέσιμα για τις εν λόγω περιοχές. 

 

Α.4 Τεχνική περιγραφή του έργου 

1. Περιοχή «Καλά πηγάδια». Βρίσκεται στο νότιο περιθώριο του οικισμού της Ύδρας. 

Πρόκειται για περιοχή με καθαρά οικιστικό χαρακτήρα, η οποία βρίσκεται στη βάση απότομου 

βραχώδους πρανούς μικρού σχετικά ύψους (~15μ). Κατά το παρελθόν έχουν εκδηλωθεί 

αποκολλήσεις μεγάλων βραχωδών τεμαχών, τα οποία έχουν ήδη πλήξει μία κατοικία ενώ η 

υφιστάμενη κατάσταση του πρανούς κρίνεται εν δυνάμει ασταθής, με τη βραχομάζα να εμφανίζεται 

αποσαθρωμένη  και ρωγματωμένη. 

2. Περιοχή «Λαγουδέρα». Ουσιαστικά πρόκειται για την περιοχή (πρανές ) κατάντη του 

καστρότοιχου στο παραλιακό πλακόστρωτο, δυτικά  του λιμανιού. Η περιοχή έχει έντονο τουριστικό 

χαρακτήρα, με διέλευση εκατοντάδων ανθρώπων σε καθημερινή βάση, ιδιαίτερα κατά την 

καλοκαιρινή περίοδο. Μολονότι δεν έχει σημειωθεί κατολισθητικό φαινόμενο έως σήμερα, ο 

κίνδυνος κρίνεται μεγάλος, δεδομένης της ύπαρξης βραχώδους πρανούς μεγάλου ύψους με 

κατακόρυφες, ενίοτε και αρνητικές κλίσεις και χαλαρωμένη βραχομάζα με ανοικτές ρωγμές. Στη 

σημερινή κατάσταση δεν υπάρχουν μέτρα προστασίας έναντι του πληθυσμού που διέρχεται 

ακριβώς στη βάση του πρανούς αυτού. 
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Οι θέσεις των περιοχών επισημαίνονται σε αποσπάσματα ορθοφωτοχαρτών Κτηματολογίου, 

στις φωτ.1 & 2 που ακολουθούν. 

Α.5 Χρονοδιάγραμμα 

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε ΠΕΝΤΕ (5) 

μήνες από την υπογραφή της. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου 

ορίζεται σε ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) μήνες.  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  

             ΜΗΝΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1 2 3 4 5 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ 

      

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ  

       

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ 

      

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ       

ΤΕΥΧΗ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ    

ΣΑΥ ΦΑΥ 

       

 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ  

 

 

ΕΓΚΡΙΣΗ  ΜΕΛΕΤΩΝ  
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Α.6 Σκοπιμότητα 

Η εκπόνηση της μελέτης κρίνεται ως άμεσης προτεραιότητας και έχει ως σκοπό την 

αντιμετώπιση, αποκατάσταση και πρόληψη κατολισθητικών γεγονότων στις συγκεκριμένες περιοχές. 

Αυτό θα επιτευχθεί με : 

• Την αναλυτική καταγραφή των τεχνικογεωλογικών συνθηκών, 

• Την κατανόηση και ανάλυση των μηχανισμών που οδήγησαν ή δύναται να οδηγήσουν σε 

κατολισθητικά φαινόμενα, 

• Την πρόταση συγκεκριμένων μέτρων αντιμετώπισης και προστασίας του πληθυσμού από 

φαινόμενα καταπτώσεων. Το γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερα βαρύνουσα σημασία στην περιοχή της 

Λαγουδέρας. 
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Φωτ. 1. Περιοχή ¨Λαγουδέρα» Ν. Ύδρας (Googlearth), όπου εντοπίζονται επισφαλή βραχώδη 

πρανή. 

 

Φωτ. 2. Περιοχή «καλά πηγάδια» Ν. Ύδρας, όπου έχει εκδηλωθεί βραχοκατάπτωση  

 

 

Α.7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Οι μελέτες που θα εκπονηθούν από τον ανάδοχο είναι οι εξής: 

 Τοπογραφική Αποτύπωση της περιοχής 

 Γεωλογική Μελέτη 

 Γεωτεχνική Μελέτη  

 Περιβαλλοντική Μελέτη  

 Τεύχη Δημοπράτησης - ΣΑΥ ΦΑΥ 

και το αντικείμενό τους περιγράφεται ανωτέρω.
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Β. ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

Β.0 Γενικά 

Η προεκτίμηση της αμοιβής της μελέτης συντάσσεται βάσει των οριζόμενων στην Υπουργική 

Απόφαση με «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», που εγκρίθηκε με την αριθμ.ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-5-2017 (Β΄2519) απόφαση του 

Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ. (όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.56023/ΦΝ466/2.8.17, Β΄2724 

και συγκεκριμένα βάσει των κάτωθι: 

 ΤΜΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 ΤΜΗΜΑ Β’: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

- ΚΕΦΑΛΑΙΑ Α’ , ΣΤ’ ,  Ι’ ΚΑΙ Η’ : ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ, 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ 

Για όλες τις κατηγορίες μελετών η τιμή του συντελεστή (τκ) του Άρθρου ΓΕΝ – 3 του ως άνω 

Κανονισμού, λαμβάνεται ίση με τκ=1,211, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 

ΔΝΣβ/οικ.21613/Φ.Ν.439.6/16-3-2018 

 

Β.1 Αμοιβή Τοπογραφικών εργασιών 

Β 1.1  ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ 

ΑΡΘΡΟ ΤΟΠ.2 

 ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΡΙΓΩΝΙΣΜΟΙ   

 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: ΣΗΜΕΙΟ 

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: 2 

 

Τριγωνομετρικό σημείο ΙV τάξης 800 € 
τκ 1,211 

Α 1.1.1 = 1800*2*1,211 = 1.937,60€ 
 

Τριγωνομετρικό σημείο Εμπροσθοτομίες 350 € 
τκ 1,211 

Α 1.1.2 = 350*2*1,211 = 847,70€ 

 

Η αναγνώριση και χρήση τριγωνομετρικού σημείου για εξάρτηση 

πολυγωνομετρικού δικτύου ή εμπροσθοτομίας ορίζεται σε 65 Ευρώ 

Α 1.1.3 = 65*2*1,211 = 157,43€ 

  

Από τα παραπάνω προκύπτει αμοιβή Α 1.1 = 1.937,60+847,70+157,43=2.942,73 € 
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Β 1.2  ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ 

ΑΡΘΡΟ ΤΟΠ.3 

 ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΙΕΣ 

 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: ΣΗΜΕΙΟ 

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: 12 ΕΝΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ  ΚΑΙ  4 ΕΝΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕ ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΑΣΗ 

1. 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: 
α) Εκτός κατοικημένων περιοχών: 50 Ευρώ. 
β) Εντός κατοικημένων περιοχών ή σε οδούς μεγάλης κυκλοφορίας: 65 Ευρώ. 
2. Η τιμή για τη μόνιμη σήμανση των πολυγωνικών ορίζεται επί πλέον σε 25 
Ευρώ. 

Α 1.2 =[12*65+4*(65+25)]*1,211=1.380,54 € 

 

Β 1.3  ΤΑΧΥΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 

ΑΡΘΡΟ ΤΟΠ.6 

 ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ 

ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 

 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: ΣΤΡΕΜΜΑ 

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: 2,00 

Για την τοπογραφική αποτύπωση σε δομημένες 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 την πυκνότητα των σημείων που περιγράφουν κατασκευές κάθε είδους 

ορίζονται σε Ευρώ σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα (υπάρχοντος τριγωνομετρικού, 

πολυγωνομετρικού και χωροσταθμικού δικτύου) : 

Κατηγορία κάλυψης  (πυκνότητα σημείων που περιγράφουν κατασκευές κάθε είδους) 
Τιμή αμοιβής ( €/στρέμμα) για κλίμακα: 1:100   1:200   1:500   1:1000  1:2000  1:5000 

1 Ι. (πυκνοδομημένη, πάνω από 200 σημεία)    180       160       100        75        58          40 
2. ΙΙ. (αραιοδομημένη, από 60 – 200 σημεία)     105         90       60        45        35          20 

για κλίμακα:    1:100    

Α 1.3.1 =  180*1,211*2=435,96 € 

Η οριζόμενη τιμή για την υψομετρική ενημέρωση οριζοντιογραφικού διαγράμματος σε δομημένη 

περιοχή, καθορίζεται σε ποσοστό 60%, ανά στρέμμα επιφάνειας, των αντίστοιχων τιμών του 

πίνακα. 

 Α 1.3.2 = 435,96 *0,60= 261,58 € 

Από τα παραπάνω προκύπτει αμοιβή Α 1.3 = 435,96 +261,58 = 697,54 € 
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Β 1.4  ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ 

ΑΡΘΡΟ ΤΟΠ.4 

 ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΧΩΡΟΣΤΑΘΜΗΣΕΙΣ 

Η τιμή χωροσταθμικής αφετηρίας επί βάθρου (χωρίς χωροστάθμηση) ορίζεται 
σε 110 Ευρώ. 
Αριθμός χωρομετρικών αφετηριών : 2 
 
 Η τιμή ήλου επί κτίσματος ορίζεται σε 26 Ευρώ. 
Αριθμός ήλων : 2 
 
Ο υπολογισμός δικτύου, με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων ή τη μέθοδο 
διαδοχικών προσεγγίσεων, ή άλλης μεθόδου με χρησιμοποίηση ηλεκτρονικού 
υπολογιστή, ορίζεται σε 225 Ευρώ για κάθε πολύγωνο ή τρίγωνο. 
Αριθμός πολυγώνων ή τριγώνων για υπολογισμό δικτύου: 2  
 
 
Σε περίπτωση υποχρεωτικής διάβασης μέσω δασωδών εδαφών, στις ανωτέρω 
τιμές προστίθενται 50 Ευρώ ανά χιλιόμετρο. 

Υποχρεωτική διάβαση  0,400 km 

 
Α 1.4 = (2*110+2*26+2*225+0,4*50)*1,211 = 898,56 € 

 

 

Β 1.5  Όψεις  πρανών με απεικόνιση των κυριότερων ρωγμών – ασυνεχειών της 

βραχομάζας 

ΑΡΘΡΟ ΓΕΝ.4 

 ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με τον 

χρόνο απασχόλησης 

Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300*τκ ανά ημέρα 
Ημέρες απασχόλησης: 3days 

 
Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ ανά ημέρα 
 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 

Ώρες απασχόλησης:  4h 

 
Α1.5=(3*300*1,211)+(4*450*0,20*1,211)=1.525,86 € 

 

Ως εκ τούτου, η προεκτιμώμενη αμοιβή για το σύνολο των τοπογραφικών  εργασιών ανέρχεται σε  

Α1(κατ. 16) = Α1.1 + Α1.2 + Α1.3 + Α1.4+ Α1.5  =2.942,73 €+ 1.380,54 €+697,54 

€+898,56 €+1.525,86 € = 7.445,23€ 
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Β.2 Αμοιβή Γεωλογικών Μελετών 

 

Β 2.1  ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΝΑΝΤΙ 

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 

ΑΡΘΡΟ ΓΛΕ – 1 

 ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Γεωλογικές χαρτογραφήσεις   

 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Km2 

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Ένα τετραγωνικό χλμ (1,0 km2) .  

 

Για την προεκτίμηση της συνολικής αμοιβής (Α) γίνεται χρήση του Άρθρου ΓΛΕ.1 – Γεωλογικές 

χαρτογραφήσεις. 

 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή Α της γεωλογικής χαρτογράφησης καθορίζεται από τον τύπο:  

A1 =τκ* κ1 * Ε 0,6   €, όπου 

κ1 = συντελεστής (=7220 για κλίμακα 1:2.000) 

Ε = επιφάνεια χαρτογραφηθέντος τμήματος σε km2 (=1.0) 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει αμοιβή Α1 = 8.743,42 € 

 

ΑΡΘΡΟ ΓΛΕ – 4 

 ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Ειδικοί και βοηθητικοί χάρτες (τεχνικογεωλογικός και 

χάρτης γεωλογικής επικινδυνότητας)   

 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Km2 

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Ένα τετραγωνικό χλμ (1,0 km2) .  

 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για κάθε ειδικό ή βοηθητικό θεματικό χάρτη καθορίζεται σε ποσοστό 30% 

επί της αμοιβής του αντίστοιχου γεωλογικού χάρτη. Επομένως, η προεκτιμώμενη αμοιβή Α2 της 

γεωλογικής χαρτογράφησης καθορίζεται από τον τύπο:  

A2 = 30% * κ1 * Ε 0,6   €, όπου 

κ1 = συντελεστής (=7220 για κλίμακα 1:2.000) 

Ε = επιφάνεια χαρτογραφηθέντος τμήματος σε km2 (=1.0) 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει αμοιβή Α2 = 2.623,03 € 
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ΑΡΘΡΟ ΓΛΕ – 17 

 ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Τεύχος γεωλογικής μελέτης   

 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Τεμ. 

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Ένα (1).  

 

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 : 

ΓΛΕ1 = 25% * Α, όπου 

Α = συνολικό κόστος των γεωλογικών εργασιών (Α1 + Α2) που προαναφέρονται.  

 

Από τα παραπάνω προκύπτει αμοιβή ΓΛΕ1 = 25% * (8.743,42 + 2.623,03 ) = 2841,61 € 

 

Επομένως, η συνολική αμοιβή για το στάδιο Β2.1 ανέρχεται σε : Α1 + Α2 + ΓΛΕ1 = 14.208,06 € 

 

Β2.2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΡΑΧΟΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ «ΛΑΓΟΥΔΕΡΑ» ΚΑΙ «ΚΑΛΑ ΠΗΓΑΔΙΑ» 

 

ΑΡΘΡΟ ΓΛΕ – 1 

 ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Γεωλογικές χαρτογραφήσεις   

 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Km2 

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: 2000m2 (=0,002 km2) .  

 

Για την προεκτίμηση της συνολικής αμοιβής (Α) γίνεται χρήση του Άρθρου ΓΛΕ.1 – Γεωλογικές 

χαρτογραφήσεις. 

 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή Α της γεωλογικής χαρτογράφησης καθορίζεται από τον τύπο:  

A3= κ1 * Ε 0,6   €, όπου 

κ1 = συντελεστής (=16450 για κλίμακα 1:200) 

Ε = επιφάνεια χαρτογραφηθέντος τμήματος σε km2 (=0.002) 

 

Λόγω της πολύ μικρής προς χαρτογράφηση έκτασης, η προεκτιμώμενη αμοιβή (Α) εμπίπτει στα όρια 

της κατώτερης αμοιβής, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από Α=2500*τκ   

Α3 = 2500 * 1,211 = 3.027,5 €      

 

ΑΡΘΡΟ ΓΛΕ – 8 

 ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Τεκτονικά Διαγράμματα – Δυνητικές Ολισθήσεις   

 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: τεμ 

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: δύο (2) .  
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Για κάθε τεκτονικό διάγραμμα, η αμοιβή καθορίζεται από τον τύπο: 

ΤΔ = 700 + (10 * τ) €/τεμ., όπου 

τ = το πλήθος των μετρήσεων του τεκτονικού διαγράμματος, (=100) 

 

Επομένως, η προεκτιμώμενη αμοιβή ΤΔ για δύο συνολικά τεκτονικά διαγράμματα θα είναι : 

ΤΔ = 2* τκ* (700 + (10 *100)) € = 4.117,40 €., όπου 

 

ΑΡΘΡΟ ΓΛΕ – 17 

 ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Τεύχος γεωλογικής μελέτης   

 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Τεμ. 

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Ένα (1).  

 

Η αμοιβή της Τεχνικογεωλογικής Έκθεσης που συντάσσεται και αφορά στις γεωλογικές εργασίες, οι 

οποίες έχουν εκτελεσθεί στα πλαίσια του σταδίου Β2.2, καθορίζεται από τον τύπο : 

 

ΓΛΕ2 = 25% * Α, όπου 

Α = συνολικό κόστος των γεωλογικών εργασιών (Α3 + ΤΔ) που προαναφέρονται.  

 

Από τα παραπάνω προκύπτει αμοιβή ΓΛΕ2 = 25% * (3.027,5 + 4.117,40 ) = 1.786,23 € 

 

Επομένως, η συνολική αμοιβή για το στάδιο Β2.2 ανέρχεται σε : Α3 + ΤΔ + ΓΛΕ2 = 8.931,13 € 

 

Ως εκ τούτου, η προεκτιμώμενη αμοιβή για το σύνολο των γεωλογικών εργασιών ανέρχεται σε  

Α(20) = ΑΒ2.1 + ΑΒ2.2 =  14.208,06 + 8.931,13 = 23.139,19 € 

 

Β.3 Αμοιβή Γεωτεχνικών Μελετών 

ΑΡΘΡΟ ΓΜΕ – 2 

 ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη αποκατάστασης & Σταθεροποίησης Κατολίσθησης   

 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Τετραγωνικά Μέτρα 

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Χίλια διακόσια τετραγωνικά μέτρα  

(1.200,0 m2) .  

Για την προεκτίμηση της συνολικής αμοιβής (Α) γίνεται χρήση του Άρθρου ΓΜΕ.2 Γεωτεχνικές 

Μελέτες και ειδικότερα της παραγράφου 2.6.3: Στάδιο οριστικής μελέτης αποκατάστασης & 

Σταθεροποίησης Κατολίσθησης.  

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) υπολογίζεται συναρτήσει της μελετώμενης έκτασης, 

βάσει του τύπου: 

Α= 700 * E 0.35 * τκ      

όπου:  
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E: επιφάνεια της κατολίσθησης που ορίζεται ως το γινόμενο του μήκους της κατολίσθησης 

(κεκλιμένη απόσταση μεταξύ χείλους και πόδα) επί του πλάτους αυτής  σε m2 

(=1200m2 για τις δύο θέσεις).  

Συνολική Αμοιβή (Α) = 700*1200 0.35 * 1,211 =10.138,49 € 

 

Σε περίπτωση που συντάσσεται απ' ευθείας οριστική μελέτη καταβάλλεται και το 50% της αμοιβής 

της προμελέτης, επομένως η συνολική αμοιβή έχει ως εξής : 

 

Αμοιβή (Α–1) = 10.138,49 + 50%*Α = 15.207,74 € 

 

Β4 Αμοιβή Περιβαλλοντικών υπηρεσιών 

ΑΡΘΡΟ ΓΕΝ.4 

 ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες   

 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Ανθρωποημέρες 

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Δύο (2) ανθρωποημέρες επιστήμονα 

εμπειρίας 10-20 ετών .  

 

Η αμοιβή υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ως εξής: 

Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: Α =  450*τκ 

Επομένως, για απασχόληση δύο (2) συνολικά ανθρωποημερών, η αμοιβή θα έχει ως εξής : 

Α = 450 * 2* τκ = 1.089,90 € 

 

Β5 Σύνταξη τευχών Δημοπράτησης και ΣΑΥ- ΦΑΥ 

ΑΡΘΡΟ ΓΕΝ.4 

 ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Υπηρεσίες  μηχανικού 

 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Ανθρωποημέρες 

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Πέντε (5) ανθρωποημέρες επιστήμονα 

εμπειρίας 10-20 ετών .  

 

Η αμοιβή υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ως εξής: 

  

Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: Α =  450*τκ 

 

Επομένως, για απασχόληση τεσσάρων (4) συνολικά ανθρωποημερών, η αμοιβή θα έχει ως εξής : 

Α = 450 * 4 * τκ = 2.179,80 € 
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Β.6. Συνοπτικός Πίνακας Αμοιβών Μελέτης και Καλούμενες Τάξεις 

Πτυχίων. 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΜΟΙΒΗ 

 (€) 

ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΤΑΞΗ 
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ 

ΠΤΥΧΙΩΝ  

1 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ 

16 7.445,23 € Α’ και άνω 

 

2 ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ 

20 23.139,19 € Α’ και άνω 

3 ΓΕΩΤΕΧΝΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ 

21 15.207,74 € Α’ και άνω 

4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ 

27 1.089,90 € Α’ και άνω 

 

5 
ΤΕΥΧΗ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
ΣΑΥ ΦΑΥ 

 
2.179,80 € 

 
 

 

ΣΥΝΟΛΟ  49.061,86 € 
 

 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 

(15%) 

 
7.359,28 €  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΡΟ 

ΦΠΑ) 

 

56.421,14 €  

 ΦΠΑ (24%)  13.541,07 €  

 ΣΥΝΟΛΟ :  69.962,21 €  

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ …..…./……./2018 

  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ ………/……../2018 

 

 

 

 

 

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΦΟΥΦΛΙΑ  

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

Τ.Τ.Υ.Ν.Δ 

 

 

 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΪΟΓΛΟΥ  

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθμό πρωτ. ……………………………………………… Απόφαση  ………….. 

 

 


