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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο προς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 2341 029330 ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 2341 029320
Email: info@deyak.gr Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

Κιλκίς, 16-9-2015
Aριθμός Πρωτοκόλλου: 2893

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Τίτλος: Καθορισμός οριογραμμής ρέματος στην Ε.Ε.Λ. Κιλκίς

Σας ανακοινώνουμε ότι η ΔΕΥΑ Κιλκίς θα προβεί στην απευθείας ανάθεση της μελέτης με
τίτλο: «Καθορισμός οριογραμμής ρέματος στην Ε.Ε.Λ. Κιλκίς»

Η μελέτη αφορά στην τοπογραφική αποτύπωση του ρέματος στην περιοχή Ε.Ε.Λ. Κιλκίς
για μήκος περίπου 450 μέτρων και πλάτος περίπου 400 μέτρων (200 μέτρων εκατέρωθεν
της κοίτης του ρέματος) και στην αντίστοιχη υδραυλική μελέτη για την οριοθέτηση του
ρέματος.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν προσφορές εντός τριών ημερολογιακών
ημερών από την ανάρτηση της παρούσας δηλαδή έως την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου  2015
και ώρα 11:00

 Η οικονομική προσφορά θα είναι σε  σφραγισμένο φάκελο, και θα φέρει την
υπογραφή και σφραγίδα του προσφέροντος.

Η αποστολή των προσφορών μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

 Κατάθεση σφραγισμένης  οικονομικής προσφοράς  στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
1ο ΧΛΜ Κιλκίς – Ξηρόβρυσης (Ο φάκελος προσφοράς θα κατατεθεί στο
πρωτόκολλο)

Η κατάθεση  του φακέλου προσφοράς  μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω
εταιρείας ταχυμεταφορών (courier). Το άνοιγμα των φακέλων οικονομικών προσφορών θα
γίνει την 21 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 12:15. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παρευρίσκονται στο άνοιγμα των φακέλων οικονομικών προσφορών.

Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς θα αναγράφει τον τίτλο : «Οικονομική προσφορά για
τη μελέτη: Καθορισμός οριογραμμής ρέματος στην Ε.Ε.Λ. Κιλκίς» θα είναι σφραγισμένος
και θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του προσφέροντος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
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ΜΕΛΕΤΗ : Καθορισμός οριογραμμής ρέματος στην Ε.Ε.Λ. Κιλκίς
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1. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο ΓΕΝ.1 (ΔΜΕΟ/α/ο/1257/09.08.2005) Αντικείμενο
Οι αμοιβές του παρόντος κανονισμού αποτελούν την υποχρεωτική για τις αναθέτουσες αρχές βάση
για τον υπολογισμό των προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών στις δημόσιες
συμβάσεις του Ν. 3316/2005.

Άρθρο ΓΕΝ.3 (ΔΜΕΟ/α/ο/1257/09.08.2005) Συντελεστής (τκ)
Ο συντελεστής (τκ) που αναφέρεται στο άρθρο ΓΕΝ. 2 ορίζεται για κάθε έτος ως ο λόγος του
επίσημου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους προς τον
επίσημο γενικό δείκτη τιμών καταναλωτή του Δεκεμβρίου του έτους 2004  που έχει τιμή 119,5 και
περιλήφθηκε στον υπολογισμό των επί μέρους αμοιβών μελετών και υπηρεσιών.

Για τις αμοιβές του έτους 2015 ο συντελεστής (τκ) έχει τιμή (τκ) = 1,205, (Εγκύκλιος 5
ΔΝΣα/οικ.15864/ΦΝ 439.6/10-3-2015).

Άρθρο ΓΕΝ.4Β (ΔΜΕΟ/α/ο/2229/04.09.2006) 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 προβλέψεων
του παρόντος υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας ως
εξής:
α) Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300*τκ
β) Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ
γ) 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 μι-
κρότερη 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 ποοεκτιμώμενη 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.
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Για την ένταξη σε διακήρυξη παρεχομένων υπηρεσιών, των προεκτιμώμενων αμοιβών της
παραγράφου αυτής, απαιτείται γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημ. Εργων (Τμ. Μελετών) της
Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Για την εφαρμογή του υπολογισμού της αμοιβής των τιμών μονάδας των εργασιών της μελέτης,
λαμβάνεται από το άρθρο ΓΕΝ 4Β, παράγραφος 1α (για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη) :
Α= 300*τκ = 300*1,205 = 361,50 Ευρώ ανά ημέρα
όπου
τκ = 1,205 (Εγκύκλιος 5 ΔΝΣα/οικ.15864/ΦΝ 439.6/10-3-2015)

α/α Εργασία Α.Τ. Άρθρο
Κώδικα

Μονάδα
μέτρησης Ποσότητα Τιμή

μονάδος
Τιμή * τκ *
ποσότητα

1 Τοπογραφική αποτύπωση 1 ΓΕΝ 4Β ανθρωπο
ημέρα. 7 361,50 2.530,50

2 Υδραυλική μελέτη 2 ΓΕΝ 4Β ανθρωπο
ημέρα. 5 361,50 1.807,50

ΣΥΝΟΛΟ 4.338,00

Φ.Π.Α. 23% 997,74

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.335,74
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