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1.1

ΣΕΤΧΟ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ειςαγωγή

Σο ζργο που κα μελετθκεί αφορά ςτθν διαμόρφωςθ του περιβάλλοντοσ χϊρου του Λιμνοςπθλαίου
τθσ Μελιςςάνθσ και ςτθν διαμόρφωςθ τθσ ειςόδου ςτο ςπιλαιο τθσ Δρογγαράτθσ Κεφαλλθνίασ.

Σα ςπιλαια Μελιςςάνθσ και Δρογγαράτθσ αποτελοφν τα ςθμαντικότερα τμιματα του ευρφτερου
καρςτικοφ δικτφου τθσ περιοχισ τθσ άμθσ, ςτο οποίο περιλαμβάνονται επίςθσ τα ςπιλαια Αγγαλάκι,
Αγία Ελεοφςα, Άγιοι Θεόδωροι, Χιριδόνι- ωτιρασ, Ηερβάτθ και θ λίμνθ του Καραβομφλου.
Σα δφο ςπιλαια είναι τα μόνα προςβάςιμα για το κοινό από τα ςπιλια τθσ ευρφτερθσ περιοχισ,
περιλαμβάνονται δε ςτουσ ςθμαντικότερουσ τουριςτικοφσ πόλουσ τθσ Κεφαλλονιάσ προςελκφοντασ πλικοσ
επιςκεπτϊν.

Σο λιμνοςπήλαιο Μελιςςάνη βρίςκεται ςτθν νοτιανατολικι πλαγιά του λόφου Φρφδι κοντά ςτον οικιςμό
Καραβόμυλο, 2 χιλιομζτρα ΒΔ τθσ άμθσ. Αποτελεί ζνα από τα πιο ςθμαντικά ςπιλαια ςτον Ελλθνικό χϊρο
κακϊσ παρουςιάηει ιδιαίτερο γεωλογικό, βιολογικό, οικολογικό, αρχαιολογικό, αιςκθτικό και μυκολογικό
ενδιαφζρον.
Θ φυςικι είςοδοσ του ςπθλαίου είναι κατακόρυφθ και δθμιουργικθκε από τθν πτϊςθ τμιματοσ τθσ
οροφισ. Θ λίμνθ βρίςκεται 20 μ. κάτω από τθν επιφάνεια του εδάφουσ και το βάκοσ των νερϊν τθσ
κυμαίνεται από 10 μ. ζωσ 30 μ. Σο Λιμνοςπιλαιο ανακαλφφκθκε το 1951 από τον ςπθλαιολόγο Γιάννθ
Πετρόχειλο. Θ τουριςτικι αξιοποίθςθ του ςπθλαίου ξεκινθςε το 1963 όταν θ επιτεφχκθκε θ πρόςβαςθ ςτο
εςωτερικό, με τθν διάνοιξθ ςιραγγασ μικουσ 50 μζτρων.
Σο λιμνοςπιλαιο τθσ Μελιςςάνθσ ζχει κθρυχκεί Αρχαιολογικόσ χϊροσ με βάςθ το ΦΕΚ 605/β/12-8-1993
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Σο ςπήλαιο τησ Δρογγαράτησ αποτελεί ζνα από τα πιο ςθμαντικά ςπιλαια τθσ Κεφαλονιάσ. υγκαταλζγεται
ςτα ομορφότερα αςβεςτολικικά ςπιλαια τθσ Ελλάδασ. Βρίςκεται ςε υψόμετρο 120 μ ςτθν περιοχι των
Χαλιωτάτων ςε απόςταςθ 5 χιλιομζτρων από τθ άμθ.
Ανακαλφφκθκε όταν κατά τθν διάρκεια ιςχυροφ ςειςμοφ κατζρρευςε τμιμα του, το οποίο ςιμερα αποτελεί
και τθν είςοδο του. Θ τουριςτικι αξιοποίθςι του ξεκίνθςε το 1963. Σο βάκοσ του ςπθλαίου φτάνει τα 95 μ
και το φψοσ τθσ οροφισ του είναι 20 μζτρα.

1.2

Νομοθεςία

Θ νομοκεςία που αφορά ςτθν προςταςία των ςπθλαίων περιλαμβάνεται κυρίωσ ςτα ακόλουκα:
1. ΤΑ ΤΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/34200/1443/28-7-1993 - ΦΕΚ 605/Β/12-8-1993
Κιρυξθ ωσ αρχαιολογικό χϊρο του ςπθλαίου Μελιςςάνθσ Κοινότθτασ Καραβόμυλου Κεφαλλθνίασ για
λόγουσ αποτελεςματικότερθσ προςταςίασ του ςθμαντικοφ αυτοφ από αρχαιολογικι και φυςικι άποψθ
ςπθλαίου.

2. ΕΦΘΜΕΡΙ∆Α ΣΘ ΚΤΒΕΡΝΘΘ- ΣΕΤΧΟ ∆ΕΤΣΕΡΟ - ΑΡΙΘ. ΦΤΛΛΟΤ 398/8-7-83 Αρικ. 34593/1108
Περί Προςταςίασ πθλαίων

3. Ζγκριςθ α) τεχνικισ ζκκεςθσ του κακθγθτι του Ε.Κ.Π.Α. Ευκφμθ Λζκκα για τθν αςφαλι λειτουργία των
ςπθλαίων Μελιςςάνθ και Δρογγαράτθ Διμου άμθσ, Κεφαλονιάσ και β) όρων και προχποκζςεων για τθ
λειτουργία των ςπθλαίων ωσ επιςκζψιμων χϊρων. ΚΑ 25/5/2021

1.3
1.3.1

Σεχνική Περιγραφή Τφιςτάμενησ Κατάςταςησ
Γενικά

Μελιςςάνη
Σο ςπιλαιο τθσ Μελιςςάνθσ βρίςκεται ςε απόςταςθ 150 μζτρων από τον επαρχιακό άξονα Αγίασ
Ευφθμίασ άμθσ και θ πρόςβαςθ επιτυγχάνεται μζςω αςφαλτοςτρωμζνθσ οδοφ εντόσ των ορίων
του οικιςμοφ του Καραβομφλου. Θ ςτάκμευςθ των οχθμάτων των επιςκεπτϊν πραγματοποιείται
ςτον άμεςο περιβάλλοντα χϊρο Νότια τθσ ειςόδου του ςπθλαίου. Σισ περιόδουσ μεγάλθσ
4

επιςκεψιμότθτασ τα οχιματα δθμιουργοφν εικόνα ςυνωςτιςμοφ ςτθν είςοδο του ςπθλαίου ενϊ
το μεγαλφτερο πρόβλθμα εντοπίηεται ςτθν ςτάςθ και ςτάκμευςθ του μεγάλου αρικμοφ των
τουριςτικϊν λεωφορείων, τα οποία καταλαμβάνουν το ςφνολο του διαμορφωμζνου
περιβάλλοντα χϊρου τθσ ειςόδου του ςπθλαίου.
τθν είςοδο του ςπθλαίου ζχει καταςκευαςτει ιδθ από τθν δεκαετία του 1970 κτίςμα με
λικοδομι και οπλιςμζνο ςκυρόδεμα το οποίο λειτουργεί ωσ αναψυκτιριο και πωλθτιριο.
Θ είςοδοσ των επιςκεπτϊν ςτο ςπιλαιο πραγματοποιείται μζςω κλίμακασ που οδθγεί ςτθν
ςιραγγα ειςόδου.
Για τθν αναμονι των επιςκεπτϊν ζχουν καταςκευαςτεί πρόχειρα προςτεγάςματα που αδυνατοφν
να εξυπθρετιςουν το κοινό τισ θμζρεσ και ϊρεσ αιχμισ.

Δρογγαράτη
Θ πρόςβαςθ ςτο ςπιλαιο τθσ Δρογγαράτθσ πραγματοποιείται μζςω αςφαλτοςτρωμζνθσ οδοφ ςε
απόςταςθ 500 μζτρων από τθν επαρχιακι οδό άμθσ Αργοςτολίου ςτο φψοσ τθσ οδοφ που
οδθγεί ςτον οικιςμό Χαλιωτάτα. τθν ευρφτερθ περιοχι τθσ ειςόδου του ςπθλαίου υπάρχει
ιδιωτικόσ χϊροσ ςτάκμευςθσ

που εξυπθρετεί τουσ επιςκζπτεσ.

Τπάρχουν

επίςθσ δφο

αναψυκτιρια- πωλθτιρια ςε ιδιόκτθτεσ εκτάςεισ.
Θ πρόςβαςθ ςτο ςπιλαιο πραγματοποιείται μζςω υπαίκριασ κλιμακωτισ διαμόρφωςθσ που
ξεκινά από τθν οδό και καταλιγει ςτθν είςοδο του ςπθλαίου. ε κατϊτερο επίπεδο από τθν οδό
πρόςβαςθσ ζχει δθμιουργθκεί ζνα ςτεγαςμζνο πλάτωμα 30 μ2 ςτο οποίο γίνεται θ υποδοχι των
επιςκεπτϊν.

1.3.2

Εκτίμηση Κατάστασης

Μελιςςάνη
Θ όλθ εμπειρία τθσ επίςκεψθσ του ςπθλαίου χαρακτθρίηεται από

τθν αντίλθψθ τθσ

διεκπεραίωςθσ μιασ βιαςτικισ εξυπθρζτθςθσ των επιςκεπτϊν ιδιαίτερα κατά τθν τουριςτικι
περίοδο. Ο μαηικόσ τουριςμόσ των γκρουπ και των τουριςτικϊν λεωφορείων με τουσ αςφυκτικοφσ
χρόνουσ των προγραμμάτων ςυμπαραςφρει όλθ τθν διαδικαςία επίςκεψθσ του ςπθλαίου. Δεν
υπάρχει θ κλιμάκωςθ τθσ εμπειρείασ , θ ςταδιακι προςπζλαςθ, θ ςτάςθ, θ επαφι με το ευρφτερο
περιβάλλον του ςπθλαίου, θ ενθμζρωςθ για τθν γεωλογικι ιδιατερότθτα τθσ περιοχισ.
Οι εγκαταςτάςεισ είναι υποτυπϊδεισ ενϊ θ διαμόρφωςθ του περιβάλλοντοσ χϊρου περιορίηεται
ςε μια πρόχειρθ αςφαλτόςτρωςθ που περιβάλλει αςφυκτικά τθν είςοδο του ςπθλαίου.
Θ διζλευςθ των τουριςτικϊν λεωφορείων εμπρόσ ακριβϊσ από τον χϊρο αναμονισ των
επιςκεπτϊν, ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθν υποβάκμιςθ τθσ εμπειρίασ.
Θ είςοδοσ ςτο ςπιλαιο, οι κλίμακεσ και τα υλικά των επιςτρϊςεων είναι παλαιωμζνα και χριηουν
αντικατάςταςθσ, οι χϊροι υγιεινισ ςτθν νότια περιοχι είναι υποτυπϊδεισ λειτουργικά ενϊ είναι
αναγκαία θ αιςκθτικι τουσ αναβάκμιςθ.
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Δρογγαράτη
Θ πρόςβαςθ ςτο ςπιλαιο πραγματοποιείται μζςω υπαίκριασ κλιμακωτισ διαμόρφωςθσ που
ξεκινά από τθν οδό και καταλιγει ςτθν είςοδο του ςπθλαίου. ε κατϊτερο επίπεδο από τθν οδό
πρόςβαςθσ ζχει δθμιουργθκεί ζνα ςτεγαςμζνο πλάτωμα 30 μ2 ςτο οποίο πραγματοποιείται θ
υποδοχι των επιςκεπτϊν.
Σο ςτζγαςτρο αποτελείται από ξφλινο ςκελετό με κεραμοςκεπι. Θ ξφλινθ καταςκευι παρουςιάηει
εκτεταμζνεσ φκορζσ και χριηει αντικατάςταςθσ. Θ ανάβαςθ τθσ κλιμακωτισ διαμόρφωςθσ ςτο
ανϊτερο τμιμα διεξάγεται με δυςκολία λόγω τθσ ζντονθσ κλίςθσ και τθσ απουςίασ πλατφςκαλων.

1.4

Αντικείμενο μελζτησ

Σο αντικείμενο τθσ μελζτθσ είναι θ αναδιαμόρφωςθ και αναβάκμιςθ των χϊρων υποδοχισ των
ςπθλαίων, ζργο που κα ςυμβάλλει ςτθν ουςιαςτικι αναβάκμιςι τουσ ωσ επιςκζψιμουσ χϊρουσ
και κα ςυμβάλλει ςτθν ανάδειξι τουσ ωσ χϊρουσ ιδιάιτερου γεωφυςικοφ, αρχαιολογικοφ και
πολιςτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ.
Οι μελζτεσ των θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων ςυμπλθρϊνουν τισ Αρχιτεκτονικζσ
μελζτεσ. Εξαςφαλίηουν τθν άνετθ και αςφαλι πρόςβαςθ (θλεκτροφωτιςμόσ), τθν υγιεινι για τουσ
επιςκζπτεσ και το προςωπικό (υδραυλικζσ εγκαταςτάςεισ), τθν άνεςθ του προςωπικοφ τισ ϊρεσ
εργαςίασ (Κλιματιςμόσ) και τθν αποδοτικι και οικονομικι λειτουργία των κτιρίων (ΚΕΝΑΚ).
Ο ηλεκτροφωτιςμόσ του εςωτερικοφ των ςπηλαίων Μελιςςάνησ και Δρογγαράτησ Κεφαλλθνίασ
ζχει ςτόχο τθν ανάδειξθ του εςωτερικοφ του ςπηλαίων και παράλλθλα τθν προςταςία των
τοιχωμάτων και ςχθματιςμϊν τουσ από τθν ανάπτυξθ άλγεων, βρφων και γενικά τθν παραγωγι
χλωροφφλλθσ.

Σο ζργο αποτελείται από τζςςερα διακεκριμζνα Τποζργα τα οποία διαφοροποιοφνται τόςο λόγω
τθσ διαφορετικισ γεωγραφικισ κζςθσ όςο κι από τθν αναγκαιότθτα, το εφροσ και το είδοσ των
επεμβάςεων ςε κάκε περίπτωςθ και είναι τα ακόλουκα:
Τποζργο 1 (Τ1). Η διαμόπθωζη ηος πεπιβάλλονηορ σώπος ηος λιμνοζπηλαίος Μελιζζάνηρ
Τποέπγο 2 (Τ2). Η διαμόπθωζη ηηρ ειζόδος ηος ζπηλαίος Γπογγαπάηηρ Κεθαλληνίαρ.
Τποέπγο 3 (Τ3). Ο ηλεκηποθωηιζμόρ ηος εζωηεπικού ζπηλαίος Γπογγαπάηηρ Κεθαλληνίαρ.
Τποέπγο 4 (Τ4). Ο ηλεκηποθωηιζμόρ ηος εζωηεπικού ζπηλαίος Μελιζζάνηρ Κεθαλληνίαρ.
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Αναλςηικά :

Τποζργο 1 (Τ1). Διαμόπθωζη ηος πεπιβάλλονηορ σώπος ηος λιμνοζπηλαίος Μελιζζάνηρ
το αντικείμενο περιλαμβάνεται θ ςυνολικι διαμόρφωςθ του περιβάλλοντοσ χϊρου ηος
λιμνοζπηλαίος Μελιζζάνηρ, η μελέηη ηων πποζβάζεων ζηο ζπήλαιο, η διαμόπθωζη σώπων
αναμονήρ ηων επιζκεπηών, η εξαζθάλιζη και διαμόπθωζη σώπων ζηάθμεςζηρ, η αναβάθμιζη ηων
ςθιζηάμενων κηιζμάηων ςποδοσήρ και ηων σώπων ςγιεινήρ.
Τποέπγο 2 (Τ2). Γιαμόπθωζη ηηρ ειζόδος ηος ζπηλαίος Γπογγαπάηηρ Κεθαλληνίαρ.

τόχοι τθσ μελζτθσ είναι θ αναβάκμιςθ του χϊρου υποδοχισ των επιςκεπτϊν με τθν μελζτθ
καταςκευισ νζου ςτεγάςτρου και τον επαναςχεδιαςμό τθσ κλίμακασ προςπζλαςθσ του
ςπθλαίου ςτο ανϊτερο τμιμα.
Τποέπγο 3 (Τ3). Ο ηλεκηποθωηιζμόρ ηος εζωηεπικού ζπηλαίος Γπογγαπάηηρ Κεθαλληνίαρ.

τόχοσ τθσ μελζτθσ αυτισ είναι θ ανάδειξθ του εςωτερικοφ του ςπηλαίου και παράλλθλα θ
προςταςία των τοιχωμάτων και ςχθματιςμϊν του. Αυτό κα επιτευχκεί με τθν αντικατάςταςθ των
φωτιςτικϊν ςωμάτων με νζασ τεχνολογίασ, τθν παραγωγι λιγότερθσ κερμότθτασ από τα
φωτιςτικά και τθν επιλογι λαμπτιρων με χρϊμα φωτόσ που δεν κα ευνοεί τθν ανάπτυξθ άλγεων,
βρφων και τθν παραγωγι χλωροφφλλθσ. Θα αξιολογθκεί θ κατάςταςθ των καλωδιϊςεων και του
θλεκτρολογικοφ υλικοφ των εγκαταςτάςεων ϊςτε να αντικαταςτακεί φκαρμζνο υλικό που χριηει
αντικατάςταςθσ.
Τποέπγο 4 (Τ4). Ο ηλεκηποθωηιζμόρ ηος εζωηεπικού ζπηλαίος Μελιζζάνηρ Κεθαλληνίαρ.

τόχοσ τθσ μελζτθσ αυτισ είναι θ ανάδειξθ του εςωτερικοφ του ςπηλαίου και παράλλθλα θ
προςταςία των τοιχωμάτων και ςχθματιςμϊν του. Αυτό κα επιτευχκεί με τθν εγκατάςταςθ των
φωτιςτικϊν ςωμάτων με νζασ τεχνολογίασ, τθν παραγωγι λιγότερθσ κερμότθτασ από τα
φωτιςτικά και τθν επιλογι λαμπτιρων με χρϊμα φωτόσ που δεν κα ευνοεί τθν ανάπτυξθ άλγεων,
βρφων και τθν παραγωγι χλωροφφλλθσ.
Οι βαςικοί άξονεσ των επεμβάςεων - και ςτα τζςςερα υποζργα- κα ζχουν ωσ ςτόχο τθν ανάδειξθ
των προςβάςεων και του εςςωτερικοφ των αρχαιολογικϊν χϊρων μζςω αναπλάςεων και κα
διζπονται από τισ ακόλουκεσ βαςικζσ αρχζσ:


Σθν ζνταξθ των επεμβάςεων ςτο τοπίο τθσ ευρφτερθσ περιοχισ των ςπθλαίων με υλικά
φιλικά προσ το περιβάλλον
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Σθν βελτίωςθ τθσ οδικισ πρόςβαςθσ ςτον αρχαιολογικό χϊρο με γνϊμονα τθν προςταςία
του περιβάλλοντοσ και τθν αςφάλεια των επιςκεπτϊν



Σον ςεβαςμό ςτισ αρχζσ επιςκεψιμότθτασ και ανάδειξθσ των αρχαιολογικϊν χϊρων
ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τθσ αρμόδιασ εφορίασ αρχαιοτιτων



Σθν εξαςφάλιςθ ενόσ ςφγχρονου περιβάλλοντοσ με καταςκευζσ που κα εξαςφαλίηουν
αιςκθτικι αρτιότθτα και διάρκεια ςτο χρόνο.



Σθν προςταςία των αρχαιολογικϊν χϊρων και του εςωτερικοφ και των ςχθματιςμϊν των
ςπθλαίων

Σο λεπτομερζσ αντικείμενο τθσ μελζτθσ περιγράφεται ςτο Κεφάλαιο 3.

1.4.1 Ποςοτικά τοιχεία
υνοπτικά τα ποςοτικά ςτοιχεία φυςικοφ αντικειμζνου που απαιτοφνται για τθν
εκπόνθςθ τθσ υπόψθ μελζτθσ είναι :
ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ

ΣΟΤ ΛΙΜΝΟΠΗΛΑΙΟΤ

ΜΔΛΙΑΝΗ ΚΑΙ ΣΗ ΔΙΟΓΟΤ ΣΟΤ ΠΗΛΑΙΟΤ

ΓΡΟΓΓΑΡΑΣΗ

ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ
Α1.

ΠΡΟΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΣΕΜ.

1

ΣΕΜ.

1

ΣΕΜ.

1

ΣΕΜ.

1

ΣΕΜ.

1

ΥΩΡΟΤ ΣΟΤ ΛΙΜΝΟΠΗΛΑΙΟΤ ΜΔΛΙΑΝΗ
Α2.

ΠΡΟΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΣΗ ΔΙΟΓΟΤ ΣΟΤ
ΠΗΛΑΙΟΤ ΓΡΟΓΓΑΡΑΣΗ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ

Α3.

ΟΡΙΣΙΚΗ

ΜΔΛΔΣΗ

ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ

ΚΑΙ

ΜΔΛΔΣΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ

ΣΗ ΔΙΟΓΟΤ ΣΟΤ ΠΗΛΑΙΟΤ

ΓΡΟΓΓΑΡΑΣΗ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ
Α4

ΟΡΙΣΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ
ΗΛΔΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΠΗΛΑΙΟΤ
ΓΡΟΓΓΑΡΑΣΗ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ

Α5

ΟΡΙΣΙΚΗ

ΜΔΛΔΣΗ

ΚΑΙ

ΜΔΛΔΣΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ

ΗΛΔΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ ΣΗ ΚΛΙΜΑΚΑ, ΣΗ ΗΡΑΓΓΑ
ΠΡΟΒΑΗ

ΚΑΙ

ΣΟΤ

ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ

ΠΗΛΑΙΟΤ

ΜΔΛΙΑΝΗ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ

1.4.2

Προθεςμίεσ

Θ προκεςμία για τθν περαίωςθ του μελετθτικοφ αντικειμζνου ορίηεται ςε ογδόντα (80) ημζρεσ
για τθν εκπόνθςθ τθσ Προμελζτθσ και των τεςςάρων Τποζργων με ςτόχο τθν υποβολι για
ζγκριςθ ςτισ αρμόδιεσ εφορείεσ Αρχαιοτιτων και ςτο Κεντρικό Αχαιολογικό υμβοφλιο.
Μετά τθν ανωτζρω ζγκριςθ ορίηεται χρόνοσ τριάντα (30) ημερών για τθν υποβολι τθσ Μελζτθσ
Εφαρμογισ των Τποζργων 2,3 και 4.
τθν ανωτζρω προκεςμία δεν ςυμπεριλαμβάνεται ο χρόνοσ ζγκριςθσ των Μελετϊν από τθν
Ανακζτουςα Αρχι κακϊσ και από τισ λοιπζσ αδειοδοτοφςεσ Αρχζσ.
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2

ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ

Θ αξιοποίθςθ των δφο ςπθλαίων μετρά ιδθ ζξι δεκαετίεσ. Θ επιςκεψιμότθτα - μετά και τθν
μεγάλθ τουριςτικι προβολι - ζχει αυξθκεί κεαματικά τισ δφο τελευταίεσ δεκαετίεσ και ιδθ οι
εικόνεσ τουσ αποτελοφν ςιμα κατατεκζν τθσ Κεφαλονιάσ μαηί με τισ πολυφωτογραφθμζνεσ
παραλίεσ και τουσ παραδοςιακοφσ οικιςμοφσ.
Σα ζργα υποςτιριξθσ ωςτόςο υπολείπονται κατά πολφ των ολοζνα αυξανόμενων αναγκϊν
εξυπθρζτθςθσ των επιςκεπτϊν.
Θ υποβάκμιςθ των χϊρων υποδοχισ, θ παλαιότθτα των καταςκευϊν, θ ανορκολογικι οργάνωςθ
των προςβάςεων είναι κζματα που χριηουν άμεςθσ αντιμετϊπιςθσ, όπωσ αναφζρκθκε ςτο
κεφάλαιο 1.3.2 (Εκτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ)
τόχοσ των παρεμβάςεων κα είναι θ λειτουργικι και αιςκθτικι αναβάκμιςθ των υποδομϊν, θ
ανάδειξθ των ιδιαίτερων χωρικϊν και ιςτορικϊν χαρακτθριςτικϊν των δφο ςπθλαίων και ανάδειξθ
του περιβάλλοντοσ χϊρου και ντου εςωτερικοφ των ςπθλαίων.
3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ

3.1 Ειδική Αρχιτεκτονική Μελζτη
Για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω ζργου απαιτείται θ εκπόνθςθ τθσ Ειδικισ Αρχιτεκτονικισ Μελζτθσ
(κατθγορία 07)
Αναλυτικά οι περιοχζσ των επεμβάςεων αναφζρονται ςτη ςυνζχεια:

Τποζργο 1 (Τ1). Διαμόπθωζη ηος πεπιβάλλονηορ σώπος ηος λιμνοζπηλαίος Μελιζζάνηρ
• Αναδιαμόρφωςθ του περιβάλλοντοσ χϊρου τθσ ειςόδου του ςπθλαίου και του χϊρου υποδοχισ
των επιςκεπτϊν.
• Ανακαίνιςθ τθσ κλίμακασ και τθσ ςιραγγασ πρόςβαςθσ ςτο εςωτερικό του ςπθλαίου.
• Διαμόρφωςθ του ευρφτερου περιβάλλοντοσ χϊρου του ςπθλαίου.
• Εξαςφάλιςθ χϊρων ςτάκμευςθσ των οχθμάτων των επιςκεπτϊν ςε κζςθ που δεν κα
υποβακμίηει τον περιβάλλοντα χϊρο του ςπθλαίου
• φνδεςθ του χϊρου ςτάκμευςθσ με τθν είςοδο του ςπθλαίου με τθν χάραξθ μονοπατιοφ με
φυλικζσ προσ το περιβάλλον καταςκευζσ και διευκόλυνςθ τθσ προςζλευςθσ ατόμων με ιπια
κινθτικά προβλιματα
• Διάνοιξθ και διευκζτθςθ μονοπατιϊν – διαδρομϊν για τον επιςκζπτθ.
• Καταςκευι χϊρων ςτάςθσ και κζαςθσ με κακιςτικά ςε επιλεγμζνα ςθμεία
• Καταςκευι ςτεγάςτρων ςτουσ χϊρουσ αναμονισ των επιςκεπτϊν.
• Καταςκευι χϊρων υγιεινισ
• Σοποκζτθςθ ενθμερωτικϊν πινακίδων ςε κατάλλθλα ςθμεία και τοποκζτθςθ κάδων
απορριμμάτων ςε επιλεγμζνα ςθμεία ςτισ ειςόδουσ και ςτισ κζςεισ ςτάςθσ.

9

Τποέπγο 2 (Τ2). Γιαμόπθωζη ηηρ ειζόδος ηος ζπηλαίος Γπογγαπάηηρ Κεθαλληνίαρ.

• Αναδιαμόρφωςθ του περιβάλλοντοσ χϊρου τθσ ειςόδου του ςπθλαίου και του χϊρου υποδοχισ
των επιςκεπτϊν.
• Καταςκευι ςτεγάςτρου ςτον χϊρο αναμονισ των επιςκεπτϊν.
• Αναδιαμόρφωςθ του ανϊτερου τμιματοσ τθσ κλίμακασ πρόςβαςθσ ςτο εςωτερικό του
ςπθλαίου
• Σοποκζτθςθ ενθμερωτικϊν πινακίδων ςε κατάλλθλα ςθμεία και τοποκζτθςθ κάδων
απορριμμάτων ςε επιλεγμζνα ςθμεία.

3.2

Εκπόνηςη Μελζτησ Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταςτάςεων.

Για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω ζργου απαιτείται θ εκπόνθςθ Μελζτθσ Θλεκτρομθχανολογικϊν
εγκαταςτάςεων.
Αναλυτικά οι περιοχζσ επεμβάςεων Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταςτάςεων αναφζρονται ςτη
ςυνζχεια:

Τποζργο 1 (Τ1). Διαμόπθωζη ηος πεπιβάλλονηορ σώπος ηος λιμνοζπηλαίος Μελιζζάνηρ
• Θλεκτροφωτιςμόσ του περιβάλλοντοσ χϊρου τθσ ειςόδου του ςπθλαίου και του χϊρου
υποδοχισ των επιςκεπτϊν.
• Θλεκτροφωτιςμόσ και άρδευςθ του ευρφτερου περιβάλλοντοσ χϊρου του ςπθλαίου.
• Θλεκτροφωτιςμόσ των χϊρων ςτάκμευςθσ των οχθμάτων των επιςκεπτϊν και άρδευςθ
περιμετρικά αυτοφ.
• Φωτιςμόσ του μονοπατιοφ ςφνδεςθσ του χϊρου ςτάκμευςθσ με τθν είςοδο του ςπθλαίου και
περιμετρικι άρδευςθ
• Φωτιςμόσ μονοπατιϊν – διαδρομϊν για τον επιςκζπτθ.
• Θλεκτροφωτιςμόσ ςτεγάςτρων ςτουσ χϊρουσ αναμονισ των επιςκεπτϊν.
• Υδρευςθ – Αποχζτευςθ – Θλεκτρολογικζσ Εγκαταςτάςεισ, Θερμομονωτικι Επάρκεια, Εξωτερικόσ
Φωτιςμόσ Χϊρων Τγιεινισ
• Φωτιςμόσ ενθμερωτικϊν πινακίδων.
• Τδραυλικζσ Εγκαταςτάςεισ, Θλεκτρολογικζσ Εγκαταςτάςεισ Ιςχυρϊν ρευμάτων, Θλεκτρολογικζσ
• Εγκαταςτάςεισ Αςκενϊν ρευμάτων, Μελζτθ Κλιματιςμοφ Μελζτθ Ενεργειακισ Απόδοςθσ
(ΚΕΝΑΚ), Εξωτερικόσ φωτιςμόσ, Εκδοτθρίου Ειςιτθρίων
• Περιμετρικόσ φωτιςμόσ εςωτερικά του ςπθλαίου

Τποέπγο 2 (Τ2). Γιαμόπθωζη ηηρ ειζόδος ηος ζπηλαίος

Γπογγαπάηηρ Κεθαλληνίαρ.

• Θλεκτροφωτιςμόσ του περιβάλλοντοσ χϊρου τθσ ειςόδου του ςπθλαίου και του χϊρου
υποδοχισ των επιςκεπτϊν.
• Άρδευςθ του περιβάλλοντοσ χϊρου
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• Θλεκτροφωτιςμόσ του ανϊτερου τμιματοσ τθσ κλίμακασ πρόςβαςθσ ςτο εςωτερικό του
ςπθλαίου.
• Θλεκτροφωτιςμόσ ςτεγάςτρων ςτουσ χϊρουσ αναμονισ των επιςκεπτϊν.
• Φωτιςμόσ ενθμερωτικϊν πινακίδων.
• Τδραυλικζσ Εγκαταςτάςεισ, Θλεκτρολογικζσ Εγκαταςτάςεισ Ιςχυρϊν ρευμάτων, Θλεκτρολογικζσ
• Εγκαταςτάςεισ Αςκενϊν ρευμάτων, Μελζτθ Κλιματιςμοφ Μελζτθ Ενεργειακισ Απόδοςθσ
(ΚΕΝΑΚ), Εξωτερικόσ φωτιςμόσ, Εκδοτθρίου Ειςιτθρίων
Τποέπγο 3 (Τ3). Ηλεκηποθωηιζμόρ ηος εζωηεπικού ζπηλαίος Γπογγαπάηηρ Κεθαλληνίαρ.

• Θλεκτροφωτιςμόσ του εςωτερικοφ ςπθλαίου.
• Αντικατάςταςθ των φωτιςτικϊν ςωμάτων με νζασ τεχνολογίασ.
• Αντικατάςταςθ φκαρμζνων καλωδιϊςεων και θλεκτρολογικοφ υλικοφ που χριηει
αντικατάςταςθ.
Τποέπγο 4 (Τ). Ηλεκηποθωηιζμόρ ηος εζωηεπικού ζπηλαίος Μελιζζάνηρ Κεθαλληνίαρ.

• Θλεκτροφωτιςμόσ τθσ κλίμακασ και τθσ ςιραγγασ πρόςβαςθσ ςτο εςωτερικό του ςπθλαίου.
• Θλεκτροφωτιςμόσ του εςωτερικοφ ςπθλαίου.

Σα παραδοτζα τησ Μελζτησ Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταςτάςεων, περιλαμβάνουν:

ΤΠΟΕΡΓΟ 1 (Τ1): Διαμόπθωζη ηος πεπιβάλλονηορ σώπος ηος λιμνοζπηλαίος Μελιζζάνηρ ςε επίπεδο Προμελζτησ
- χζδια θλεκτροφωτιςμοφ του περιβάλλοντοσ χϊρου ςε κλίμακα 1:200.
- χζδια άρδευςθσ του περιβάλλοντοσ χϊρου ςε κλίμακα 1:200.
- χζδια θλεκτροφωτιςμοφ των χϊρων ςτάκμευςθσ των οχθμάτων των επιςκεπτϊν ςε κλίμακα
1:200.
- χζδια άρδευςθσ (κατόψεισ) των χϊρων ςτάκμευςθσ των οχθμάτων των επιςκεπτϊν ςε κλίμακα
1:200.
- χζδια θλεκτροφωτιςμοφ τθσ κλίμακασ και τθσ ςιραγγασ πρόςβαςθσ ςε μικρότερεσ κλίμακεσ
1:100, 1:50.
- χζδια Θλεκτρολογικϊν Εγκαταςτάςεων ςτεγάςτρων ςτουσ χϊρουσ αναμονισ των επιςκεπτϊν
ςε κλίμακα, 1:50.
- χζδια Θλεκτρολογικϊν Εγκαταςτάςεων Χϊρων Τγιεινισ ςε κλίμακα, 1:50.
- χζδια Τδραυλικϊν Εγκαταςτάςεων Χϊρων Τγιεινισ ν ςε κλίμακα, 1:50.
- χζδια Θλεκτρολογικϊν Εγκαταςτάςεων Εκδοτθρίου Ειςιτθρίων ςε κλίμακα, 1:50.
- χζδια Τδραυλικϊν Εγκαταςτάςεων Εκδοτθρίου Ειςιτθρίων ςε κλίμακα, 1:50.
- χζδια Κλιματιςμοφ Εκδοτθρίου Ειςιτθρίων ςε κλίμακα, 1:50.
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- χζδια Περιμετρικοφ φωτιςμοφ εςωτερικά του ςπθλαίου
- Σεφχθ Τπολογιςμϊν Θλεκτρολογικϊν Εγκαταςτάςεων.
- Σεφχθ Τπολογιςμϊν Κλιματιςμοφ.
- Σεχνικι περιγραφι των προβλεπομζνων εγκαταςτάςεων.
- Προχπολογιςμόσ, με ομαδοποίθςθ εργαςιϊν, ςφμφωνα με τα ςχζδια.

ΤΠΟΕΡΓΟ 2 (Τ2): Γιαμόπθωζη ηηρ ειζόδος ηος ζπηλαίος Γπογγαπάηηρ Κεθαλληνίαρ - ζε
επίπεδο Μελέηηρ Δθαπμογήρ

- χζδια θλεκτροφωτιςμοφ του περιβάλλοντοσ χϊρου ςε κλίμακα 1:200.
- χζδια Θλεκτρολογικϊν Εγκαταςτάςεων του περιβάλλοντοσ χϊρου ςε κλίμακα 1:200.
- χζδια θλεκτροφωτιςμοφ τθσ ειςόδου του ςπθλαίου ςε κλίμακα 1:200.
- χζδια θλεκτροφωτιςμοφ εςωτερικά του ςπθλαίου ςε κλίμακα 1:200.
- χζδια λεπτομερειϊν θλεκτροφωτιςμοφ ςε κλίμακεσ 1:50 & 1:20.
- χζδια Θλεκτρολογικϊν Εγκαταςτάςεων Εκδοτθρίου Ειςιτθρίων ςε κλίμακα, 1:50.
- χζδια Τδραυλικϊν Εγκαταςτάςεων Εκδοτθρίου Ειςιτθρίων ςε κλίμακα, 1:50.
- χζδια Κλιματιςμοφ Εκδοτθρίου Ειςιτθρίων ςε κλίμακα, 1:50.
- Σεφχοσ Μελζτθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΚΕΝΑΚ),.
- Σεφχθ Τπολογιςμϊν Θλεκτρολογικϊν Εγκαταςτάςεων.
- Σεφχθ Τπολογιςμϊν Κλιματιςμοφ.
- Σεχνικι περιγραφι των προβλεπομζνων εγκαταςτάςεων.
- Σεχνικζσ προδιαγραφζσ των προβλεπομζνων υλικϊν και εγκαταςτάςεων.
- Προχπολογιςμόσ, με ομαδοποίθςθ εργαςιϊν, ςφμφωνα με τα ςχζδια.
- Σεφχθ Δθμοπράτθςθσ
Τποέπγο 3 (Τ3). Ηλεκηποθωηιζμόρ ηος εζωηεπικού ζπηλαίος Γπογγαπάηηρ Κεθαλληνίαρ ζε επίπεδο Μελέηηρ Δθαπμογήρ

- χζδια θλεκτροφωτιςμοφ του εςωτερικοφ ςπθλαίου ςε κλίμακα 1:200.
- χζδια Θλεκτρολογικϊν Εγκαταςτάςεων του εςωτερικοφ ςπθλαίου ςε κλίμακα 1:200.
- χζδια λεπτομερειϊν θλεκτροφωτιςμοφ ςε κλίμακεσ 1:50 & 1:20.
- Σεφχθ Τπολογιςμϊν Θλεκτρολογικϊν Εγκαταςτάςεων.
- Σεχνικι περιγραφι των προβλεπομζνων εγκαταςτάςεων.
- Σεχνικζσ προδιαγραφζσ των προβλεπομζνων υλικϊν και εγκαταςτάςεων.
- Προχπολογιςμόσ, με ομαδοποίθςθ εργαςιϊν, ςφμφωνα με τα ςχζδια.
- Σεφχθ Δθμοπράτθςθσ

Τποέπγο 4 (Τ). Ηλεκηποθωηιζμόρ ηος εζωηεπικού ζπηλαίος Μελιζζάνηρ Κεθαλληνίαρ ζε
επίπεδο Μελέηηρ Δθαπμογήρ.
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- χζδια θλεκτροφωτιςμοφ του εςωτερικοφ ςπθλαίου ςε κλίμακα 1:200.
- χζδια Θλεκτρολογικϊν Εγκαταςτάςεων του εςωτερικοφ ςπθλαίου ςε κλίμακα 1:200.
- χζδια λεπτομερειϊν θλεκτροφωτιςμοφ ςε κλίμακεσ 1:50 & 1:20.
- Σεφχθ Τπολογιςμϊν Θλεκτρολογικϊν Εγκαταςτάςεων.
- Σεχνικι περιγραφι των προβλεπομζνων εγκαταςτάςεων.
- Σεχνικζσ προδιαγραφζσ των προβλεπομζνων υλικϊν και εγκαταςτάςεων.
- Προχπολογιςμόσ, με ομαδοποίθςθ εργαςιϊν, ςφμφωνα με τα ςχζδια.
- Σεφχθ Δθμοπράτθςθσ

Η τοπογραφική αποτφπωςη τησ περιοχήσ θα δοθεί ςτον μελετητή από την Σεχνική Τπηρεςία
του Δήμου άμησ
Θ Διευκφνουςα Τπθρεςία, μετά από ζλεγχο του παραδοτζου, κα διαβιβάςει τα απαιτοφμενα
ςτοιχεία τθσ μελζτθσ προσ γνωμοδότθςθ και αδειοδότθςθ ςτισ αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ, Επιτροπζσ και
Φορείσ. Μετά τθ λιψθ όλων των απαιτοφμενων γνωμοδοτιςεων και αδειοδοτιςεων, θ μελζτθ κα
εγκρικεί από τθ Διευκφνουςα Τπθρεςία και κα παραλθφκεί από τθν Προϊςταμζνθ Αρχι. Ο
ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να αξιϊςει καμία επιπλζον αμοιβι για απαιτιςεισ ςυμπλιρωςθσ ι
διόρκωςθσ τθσ μελζτθσ που ενδεχόμενα να κρικεί ότι απαιτοφνται μζχρι τθν παραλαβι τθσ
μελζτθσ.
4

ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4.1
ΠΡΟΕΚΣΙΜΗΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ
Για τον υπολογιςμό τθσ αμοιβισ, κα χρθςιμοποιθκεί το Άρκρο ΓΕΝ. 4 κακϊσ το κτιριακό κομμάτι
των εργαςιϊν είναι πολφ μικρό ςε ςχζςθ με τα υπόλοιπα. Ο εςωτερικόσ φωτιςμόσ των ςπθλαίων
αλλά και ο φωτιςμόσ ανάδειξθσ του περιβάλλοντοσ χϊρου αποτελεί εξειδικευμζνθ εργαςία θ
οποία δεν περιγράφεται ςτον κανονιςμό.
«Θ προεκτιμϊμενθ αμοιβι ςε Ευρϊ για τθν παροχι ανεξάρτθτων υπθρεςιϊν μθχανικοφ ι άλλου
επιςτιμονα που δεν αφοροφν ςτθν εκπόνθςθ μελζτθσ αμειβόμενθσ βάςει ειδικϊν προβλζψεων
του παρόντοσ υπολογίηεται ανάλογα με το χρόνο απαςχόλθςθσ ανά θμζρα ι κλάςμα θμζρασ ωσ
εξισ:
α- Για επιςτιμονα εμπειρίασ μζχρι 10 ζτθ: 300 * τκ
β- Για επιςτιμονα εμπειρίασ από 10 ζωσ 20 ζτθ: 450 * τκ
γ- Για επιςτιμονα εμπειρίασ μεγαλφτερθσ των 20 ετϊν: 600 * τκ .»
όπου τκ = 1,199
Εφαρμογι άρκρου
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ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ
1. ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ ΣΟΤ ΛΙΜΝΟΠΗΛΑΙΟΤ ΜΔΛΙΑΝΗ
2. ΣΗ ΔΙΟΓΟΤ ΣΟΤ ΠΗΛΑΙΟΤ ΓΡΟΓΓΑΡΑΣΗ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ
3. ΣΟΤ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΠΗΛΑΙΟΤ ΓΡΟΓΓΑΡΑΣΗ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ ΚΑΙ
4. ΣΟΤ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΠΗΛΑΙΟΤ ΜΔΛΙΑΝΗ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ
Πποεκηιμώμενερ αμοιβέρ μελεηών
Κανονιζμόρ πποεκηιμώμενων αμοιβών μελεηών κ ςπηπεζιών ηος Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 2519
Β/2017)
Άπθπο ΓΔΝ.4 Αμοιβή Μησανικών ή άλλων Δπιζηημόνων ανάλογα με ηον σπόνο απαζσόληζηρ
1. ΣΟΤ ΛΙΜΝΟΠΗΛΑΙΟΤ ΜΔΛΙΑΝΗ
Ηλεκηπομησανολογικέρ εγκαηαζηάζειρ (καηηγοπία 09)
Φςζικό ανηικείμενο

Δμπειπία
(έηη)

Άπθπο

Μελεηηηήρ (08)

10

ΓΔΝ.4.1α

Μέπερ

300,00

Μελεηηηήρ (08)

10 -20

ΓΔΝ.4.1β

Μέπερ

450,00

0

Μελεηηηήρ (08)

> 20

ΓΔΝ.4.1γ

Μέπερ

600,00

2.400,00

Άθποιζμα

2.400,00

1,199

2.877,60

Σιμή
μονάδαρ

Αμοιβή

Δξειδίκεςζη

Μονάδα

Ποζόηηηα

4

Σιμή
μονάδαρ

Αναθεωπημένη αμοιβή με ηκ =

Αμοιβή

2. ΣΗ ΔΙΟΓΟΤ ΣΟΤ ΠΗΛΑΙΟΤ ΓΡΟΓΓΑΡΑΣΗ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ
Ηλεκηπομησανολογικέρ εγκαηαζηάζειρ (καηηγοπία 09)
Φςζικό ανηικείμενο

Δμπειπία
(έηη)

Άπθπο

Μελεηηηήρ (08)

10

ΓΔΝ.4.1α

Μέπερ

300,00

Μελεηηηήρ (08)

10 -20

ΓΔΝ.4.1β

Μέπερ

450,00

Μελεηηηήρ (08)

> 20

4.200,00

Μέπερ

Δξειδίκεςζη

Μονάδα

Ποζόηηηα

5,73

Αναθεωπημένη αμοιβή με ηκ =

14

600,00

3.438,87

Άθποιζμα

3.438,87

1,199

4.123,21

3. ΣΟΤ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΠΗΛΑΙΟΤ ΓΡΟΓΓΑΡΑΣΗ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ
Ηλεκηπομησανολογικέρ εγκαηαζηάζειρ (καηηγοπία 09)
Δξειδίκεςζη

Δμπειπία
(έηη)

Φςζικό ανηικείμενο
Άπθπο

Μονάδα

Ποζόηηηα

Σιμή
μονάδαρ

Αμοιβή

Ηλεκηπομησανολογικέρ εγκαηαζηάζειρ (καηηγοπία 09)
Μελεηηηήρ (08)

10

ΓΔΝ.4.1α

Μέπερ

300,00

Μελεηηηήρ (08)

10 -20

ΓΔΝ.4.1β

Μέπερ

450,00

Μελεηηηήρ (08)

> 20

ΓΔΝ.4.1γ

Μέπερ

6

600,00

3.600,00

Άθποιζμα

3.600,00

1,199

4.316,40

Σιμή
μονάδαρ

Αμοιβή

Αναθεωπημένη αμοιβή με ηκ =

4. ΣΟΤ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΠΗΛΑΙΟΤ ΜΔΛΙΑΝΗ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ
Ηλεκηπομησανολογικέρ εγκαηαζηάζειρ (καηηγοπία 09)
Δξειδίκεςζη

Δμπειπία
(έηη)

Φςζικό ανηικείμενο
Άπθπο

Μονάδα

Ποζόηηηα

Ηλεκηπομησανολογικέρ εγκαηαζηάζειρ (καηηγοπία 09)
Μελεηηηήρ (08)

10

ΓΔΝ.4.1α

Μέπερ

300,00

Μελεηηηήρ (08)

10 -20

ΓΔΝ.4.1β

Μέπερ

450,00

Μελεηηηήρ (08)

> 20

ΓΔΝ.4.1γ

Μέπερ

5,37

Αναθεωπημένη αμοιβή με ηκ =

4.2

600,00

3.224,12

Άθποιζμα

3.224,12

1,199

3.865,72

ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ – ΤΠΟΕΡΓΑ 2,3&4

1. Θ προεκτιμϊμενθ αμοιβι για τθ ςφνταξθ τευχϊν δθμοπράτθςθσ ορίηεται ςε ποςοςτό 8% τθσ
ςυνολικισ προεκτιμϊμενθσ αμοιβισ των κατθγοριϊν μελετϊν για τισ οποίεσ ςυντάςςονται τεφχθ
δθμοπράτθςθσ.
2. Θ παραπάνω αμοιβι επιμερίηεται ςτα επιμζρουσ τεφχθ με τα ακόλουκα ποςοςτά:
_Για τθν τεχνικι περιγραφι 10%
_Για τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 30%
_Για τθν ανάλυςθ τιμϊν 25%
_Για το τιμολόγιο μελζτθσ 13%
_Για το τιμολόγιο προςφοράσ 1%
_Για τθ ςυγγραφι υποχρεϊςεων 10%
_Για τον προχπολογιςμό μελζτθσ 5%
_Για τον προχπολογιςμό προςφοράσ 1%
_Για τθ διακιρυξθ δθμοπραςίασ 5%
Με εφαρμογι του ωσ άνω τφπου για τα τεφχθ τεχνικισ περιγραφισ, τεχνικϊν προδιαγραφϊν,
ανάλυςθσ τιμϊν, τιμολογίου μελζτθσ και προχπολογιςμοφ μελζτθσ προκφπτει:
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ΑΣΔ (ΑΜΟΙΒΘ ΣΕΤΧΩΝ ΔΘΜΟΠΡΑΣΘΘ) = Τ2&Τ3 ΘΛΕΚΣΡΟΜΘΧ/ΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ Χ 8%Χ 83%
ΑΣΔ = 8.439,61 Χ 0,08 Χ 0,83= 560,39 €
ΑΣΔ (ΑΜΟΙΒΘ ΣΕΤΧΩΝ ΔΘΜΟΠΡΑΣΘΘ) = Τ4 ΘΛΕΚΣΡΟΜΘΧ/ΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ Χ 8%Χ 83%
ΑΣΔ = 3.865,72 Χ 0,08 Χ 0,83= 256,68 €
τθν ωσ άνω αμοιβι δεν περιλαμβάνεται θ δαπάνθ απροβλζπτων και ΦΠΑ.
4.3

ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΣΗ
Μελζτεσ
Ηλεκτρομηχανολογικών
Εγκαταςτάςεων

Y1

Κατηγορία Μελζτησ

Κατθγορία 09

Προμελζτη ΜΕΛΙΑΝΗ

2.877,60

Οριςτική μελζτη και μελζτη
Εφαρμογήσ ΔΡΟΓΓΑΡΑΣΗ
Οριςτική μελζτη και μελζτη
Εφαρμογήσ ΔΡΟΓΓΑΡΑΣΗ
Οριςτική μελζτη και μελζτη
Εφαρμογήσ ΜΕΛΙΑΝΗ

Y2
Y3
Y4

4.123,21
4.316,40
3.865,72

ΤΝΟΛΟ

2

Αμοιβή Προκηρυςςόμενων
ταδίων (€)

15.182,93

Σεφχη Δημοπράτηςησ
256,68 ΜΕΛΙΑΝΗ +560,39
ΔΡΟΓΓΑΡΑΣΗ

817,07
ΑΘΡΟΙΜΑ
ΦΠΑ 24%
ΤΝΟΛΟ

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔΛΔΣΩΝ ΥΩΡΙ ΦΠΑ = 16.000,00 €
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔΛΔΣΩΝ ΜΔ ΦΠΑ = 19.840,00 €
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16.000,00
3.840,00

19.84 0,00 €

5

ΚΑΛΟΤΜΕΝΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΚΑ ΣΑΞΕΙ ΜΕΛΕΣΗΣΙΚΩΝ ΠΣΤΧΙΩΝ

Οι κατθγορίεσ πτυχίων που απαιτοφνται για κάκε επιμζρουσ μελζτθ τθσ παροφςθσ πρόςκλθςθσ
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 2 του Ν.3316/2005 όπωσ διατθρικθκε ςε ιςχφ με το
άρκρο 377 του Ν.4412/2016 και θ αντίςτοιχθ καλοφμενθ τάξθ ςφμφωνα με τθν Απόφαςθ.
ΔΝ/οικ.20641/Φ.Ν.439.6,19-3-20 αναφζρονται κατωτζρω.
Οι καλοφμενεσ κατθγορίεσ πτυχίων που απαιτοφνται για κάκε επιμζρουσ μελζτθ τθσ παροφςθσ
πρόςκλθςθσ τθσ ςφμβαςθσ που κα ςυναφκεί είναι οι εξισ:

ΜΕΛΕΣΗ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΣΑΞΗ ΠΣΤΧΙΟΤ

ΠΣΤΧΙΟΤ
Α.

ΜΕΛΕΣΕ

ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧ/ΓΙΚΩΝ

09

Β΄ΚΑΙ ΑΝΩ

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ

ΑΜΗ 13-12-2021

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ Γ/ΝΗ

ΒΛΑΥΟΤ ΓΔΩΡΓΙΑ
Αγπονόμορ Σοπογπάθορ Μησανικόρ Π.Δ.
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