
 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΛΕΣΒΟΥ 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Τοπογραφική μελέτη για κατασκευή 
αγωγού μεταφοράς λυμάτων σε νέα 
χάραξη και αντλιοστασίων στα πλαίσια 
του έργου “Σύστημα Συλλογής Και 
Μεταφοράς Λυμάτων Πολιχνίτου ΕΩΣ 
Ε.Ε.Λ”» 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
 

 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
 ΑΜΟΙΒΗ: 

5.546,04 € πλέον Φ.Π.Α. 
 

 
CPV 

 
71351810-4 

 
Τοπογραφικές υπηρεσίες  

   

 

 

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ  Ε Ρ Γ Ο Υ  
 

(Συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 8 και τις λοιπές διατάξεις του Ν. 
4412/2016) 
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Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων 

1.1.  Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης. 

Στα πλαίσια εκτέλεσης της μελέτης του υποέργου “Σύστημα Συλλογής Και Μεταφοράς 

Λυμάτων Πολιχνίτου ΕΩΣ Ε.Ε.Λ” και προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα που 

προκύπτουν από την υλοποίησή της (διέλευση του αγωγού μεταφοράς μέσα από ιδιοκτησίες, 

δυσκολία κατασκευής του δικτύου λόγω του ανάγλυφου του φυσικού εδάφους κλπ), 

συντάσσεται ο παρόν φάκελος προκειμένου να συσταθεί υπηρεσία και να γίνει η 

τοπογραφική μελέτη για το παραπάνω δίκτυο. 

 

1.2. Συνοπτική Περιγραφή 

Πρόκειται να κατασκευαστεί δίκτυο μεταφοράς αποχέτευσης και  δύο (2) αντλιοστάσια σε 

διαφορετική όδευση από την προβλεπόμενη, με τροποποίηση της αρχικής μελέτης, 

προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα και δυσκολίες κατασκευής του αγωγού 

μεταφοράς. Οι δύο θέσεις που προβλέπονται για την κατασκευή των αντλιοστασίων είναι : 

1. Στο όριο του οικισμού του Πολιχνίτου (χώρος στάθμευσης λεωφορείων)  

2. Σε δημοτικό χώρο εκτός οικισμού και επί της επαρχιακής οδού Πολιχνίτου - Βρίσας- 

Βατερών (σε υψόμετρο περίπου 90μ.) 

3. Το δίκτυο μεταφοράς θα κατασκευασθεί επί της 6ης Επαρχιακής οδού Πολιχνίτου-

Βρίσας-Βατερών. 

 

1.3 Τοπογραφική αποτύπωση 

 Η τοπογραφική αποτύπωση θα αποτελείται από 

➢ Οριζοντιογραφική και υψομετρική αποτύπωση μήκους περί των 2,2 χλμ. με 

επίγειες μεθόδους, ζώνης πλάτους 8-20 μέτρων από τα όρια του οικισμού και 

προς την επαρχιακή οδό Πολιχνίτου - Βατερών με πλήρη αποτύπωση (άξονας 

οδού, τεχνικά, φρεάτια, όριο ασφαλτικού κλπ) 

➢ Σύνταξη των απαιτούμενων διαγραμμάτων, διατομών, πινάκων, αρχείων σε 

συμβατική και ψηφιακή μορφή. 

➢ Όπου απαιτείται θα γίνεται αναφορά σε τυχόν υφιστάμενα παλιότερα 

διαγράμματα ή αεροφωτογραφίες και εφαρμογή αυτών στο τοπογραφικό 

διάγραμμα. 

Το απαιτούμενο πλάτος αποτύπωσης θα καλύπτει το οδόστρωμα για την εκτός 

οικισμού περιοχή και για την εντός σχεδίου περιοχή θα καλύπτει εκτός από το 

οδόστρωμα και τα όρια των ιδιοκτησιών.  

 

Από τον ανάδοχο μελετητή πρέπει να παραδοθούν τα παρακάτω στοιχεία: 

➢ Τεχνική έκθεση εργασιών και μεθόδων εργασίας 
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➢ Τεύχη υπολογισμών και επιλύσεων 

➢ Πίνακες ορθογώνιων συντεταγμένων και υψομέτρων των τριγωνομετρικών και 

πολυγωνομετρικών σημείων. 

➢ Σειρά τοπογραφικών διαγραμμάτων σε κλίμακα 1:500 

 

2. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Κρίνεται απαραίτητη η τοπογραφική μελέτη του παρόντος φακέλου προκειμένου να 

ολοκληρωθεί η κατασκευή του αγωγού μεταφοράς λυμάτων από τον Πολιχνίτο προς τις 

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων στα πλαίσια του υποέργου “Σύστημα Συλλογής Και 

Μεταφοράς Λυμάτων Πολιχνίτου ΕΩΣ Ε.Ε.Λ” και καθώς οδεύουμε προς τη λήξη της 

σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία. 

 

 

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 
 Η εκπόνηση της παρούσας μελέτης αφορά Τοπογραφικές Εργασίες οι οποίες πρέπει να 

ολοκληρωθούν και να παραδοθούν εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία υπογραφής 

της σύμβασης. 

 

 
4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ  
4.1 ΓΕΝΙΚΑ  

 

Η προεκτίμηση της αμοιβής της παρούσας μελέτης διενεργείται σύμφωνα με την Υπουργική 

Απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-2005 «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών 

μελετών και υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005» ως 

αυτή τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 «Έγκριση της 

Α’ Βελτίωσης Προεκτιμώμενων Αμοιβών κλπ.». Λαμβάνεται η τρέχουσα ισχύουσα τιμή Τκ = 

1,227. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά το κόστος ανά κατηγορία  

 

 

 

4.3. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1. Χρήση τριγωνομετρικού σημείου για εξάρτηση πολυγωνομετρικού δικτύου ή 

εμπροσθοτομή.  (ΤΟΠ. 2.3) 

Απαιτούνται 6 τριγωνομετρικά σημεία: 6*65€ = 390€ 

2. Πολυγωνικό δίκτυο 

- εκτός κατοικημένων περιοχών. (ΤΟΠ. 3.1α) 

Απαιτούνται 15 πολυγωνικές στάσεις με μόνιμη σήμανση των πολυγωνικών:  
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15* 50€ = 750€ 

- εντός κατοικημένων περιοχών. (ΤΟΠ. 3.1β) 

Απαιτούνται 8 πολυγωνικές στάσεις με μόνιμη σήμανση των πολυγωνικών:  

8* 65€ = 520€ 

3. Γεωμετρικές Χωροσταθμήσεις (ΤΟΠ. 4.1) 

(Με ενδιάμεσα σημεία υπάρχουσας οριζοντιογραφίας) 

2,2χλμ. * 100 = 220€ 

4. Τοπογραφική αποτύπωση αδομήτων εκτάσεων. (ΤΟΠ. 5) 

Αποτύπωση σε κλίμακα 1:500, κλίση 0-10%, πλάτος ζώνης 20μ., προσαύξηση λόγω 

σημείων: 1,6χλμ *20 * 60€ = 1.920€ 

5. Τοπογραφική αποτύπωση δομημένων εκτάσεων. (ΤΟΠ. 6) 

Αποτύπωση σε κλ. 1:500, αραιοδομημένη περιοχή : 600μ. * 20 * 60 = 720€ 

 

Άθροισμα Τοπογραφικής Μελέτης:  4.520,00€ 

 

Συντελεστής  τκ = 1,227                            1,227 * 4.520,00€  = 5.546,04 € 

 

 

Συνεπώς η προεκτιμώμενη αμοιβή για την συγκεκριμένη μελέτη αποτύπωσης, 

διαμορφώνεται ως εξής: 4.520,00 + ΦΠΑ (17%) = 5.546,04 € 

Συντάχθηκε Ελέγχθηκε 

 

 

Κάβουρα Μαρία-Αγλαΐα 

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

 

 

Ν. Αναστασίου 

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

 

Εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 435/2020 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 

 

 

Παρασκευάς Φινδανής 

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

 

 


