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ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«Συλλογή δεδομένων – σύσταση φακέλου για τη δημιουργία υποδομών πρόσβασης στο παραλιακό μέτωπο του Δήμου Φαιστού, βορειοδυτικά του Κόκκινου Πύργου»

Προϋπολογισμός :

8.559,35 ευρώ με ΦΠΑ

Κωδικός προϋπολογισµού: 64.7413.0009

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα προεκτίμηση αμοιβής αφορά την αμοιβή μελετητή ο οποίος θα αναλάβει την συλλογή όλων
των απαιτούμενων στοιχείων από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Κτηματική, Δασαρχείο, Δήμος Λάμπης κλπ)
και θα συμπληρώσει το φάκελο που τηρεί η Δ/νση Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου σχετικά με την δημιουργία πεζόδρομου βορειοδυτικά του Κόκκινου Πύργου.
Σημειώνεται ότι η μελέτη θα λειτουργήσει ως συνεχεία υφιστάμενης μελέτης που έχει εκπονηθεί από τον
όμορο Δήμο Λάμπης με αντικείμενο την κατασκευή πεζόδρομου από τον οικισμό της Αγίας Γαλήνης έως
τα όρια του Δήμου μας.
Κομβικό στοιχείο που θα ληφθεί υπόψη από τον μελετητή είναι η υπ’ αρ. 1101649/7006 Απόφαση Υπ.
Οικονομικών (ΦΕΚ 922/Δ’/24-10-1997) περί «Καθορισμός των ορίων του αιγιαλού – παλαιού αιγιαλού και
δημιουργία ζώνης παραλίας στην περιοχή Τυμπακίου (Βόρεια Κόκκινου Πύργου) επαρχίας Πυργιωτίσσης
Νομού Ηρακλείου» (εικόνα 1).

Εικόνα 1. Καθορισμός ορίων αιγιαλού-παραλίας
Στόχος είναι η δημιουργία τελικού φακέλου για την προκήρυξη πλήρους μελέτης σε ένα στάδιο για το ανωτέρω αντικείμενο οδοποιίας.

Η παρούσα προεκτίμηση αμοιβής περιλαμβάνει τις παρακάτω κατηγορίες μελετών όπως προέκυψαν
κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού που ακολουθεί.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ

α/α
1

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΜΕΛΕΤΗΣ
Συγκοινωνιακών
έργων
ΦΠΑ 24%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΟΣΑ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ )

10

6.902,70 €

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

1.656,65 €
8.559,35 €

Οι εργασίες της μελέτης θα εκτελεστούν σύμφωνα µε τους όρους της σύµβασης µεταξύ Εργοδότη και Αναδόχου, τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας καθώς επίσης και τις τεχνικές προδιαγραφές του Π.Δ.
696/1974 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.
Η προεκτιμομενη αμοιβή του αναδόχου έγινε σύμφωνα με τις Α.Π ΔΜΕΟ/α/ο/1257/05 όπως τροποποιήθηκε από τις ΔΜΕΟ/α/ο/1347/05 και ΔΜΕΟ/α/ο/2361/05 αποφάσεις του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και ανέρχεται στο ποσό των 8.559,35 € συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης για την πληρωμή του ΦΠΑ 24% .

Ο Προϊστάμενος της
Δν/σης Τεχνικών Έργων & Μελετών

Νεκτάριος Δαριβιανάκης
Δρ. Πολιτικός Μηχ/κος

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Συλλογή δεδομένων – σύσταση φακέλου για τη δημιουργία υποδομών πρόσβασης στο παραλιακό μέτωπο του Δήμου Φαιστού, βορειοδυτικά του Κόκκινου Πύργου.
Η αμοιβή για τη συλλογή δεδομένων την επεξεργασία και την επικαιροποίηση τους θα υπολογιστεί ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ενός διπλωματούχου μηχανικού. Συγκεκριμένα θα
απαιτηθούν 19 ημέρες εργασίας ενός επιστήμονα με 10ετή εμπειρία.
Η αμοιβή προκύπτει:
Α= 19*τκ*300=6.902,70 €
Όπου:
τκ = 1,211 σύμφωνα με την Εγκύκλιο 4/2018 του Υπουργείου Υποδομών, & Μεταφορών
(Αρ. Πρωτ. ΔΝΣβ/ οικ. 21613/Φ.Ν. 439.6) όσον αφορά τον υπολογισμό του τκ.
Σύνολο :

6.902,70 €

Φ.Π.Α 24%:

1.656,65 €

Ολική Δαπάνη :

8.559,35 €

Μοίρες, 03/08/2018
Ο Προϊστάμενος
Δν/σης Τεχνικών Έργων & Μελετών

Νεκτάριος Δαριβιανάκης
Πολιτικός Μηχ/κος

