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ΜΕΛΕΤΗ  
 

«Νέα Υδρευτική Γεώτρηση Κωστοχωρίου Δήμου Βέροιας» 
 

CPV: 76431000-3 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: € 19.881,10 (ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
- Τεχνική Έκθεση 
- Ειδική & Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
- Τιμολόγιο Μελέτης  
- Προϋπολογισμός 
-  Έντυπο προσφοράς 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΒΕΡΟΙΑΣ (Δ.E.Y.Α.Β.) 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

«Νέα Υδρευτική Γεώτρηση 

Κωστοχωρίου Δήμου Βέροιας». 
 
 

Αριθ. Μελέτης:  27/2020 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
 

Με την υπ’ αριθμ. 27/2020 μελέτη προϋπολογισμού € 19.881,10 πλέον Φ.Π.Α  (€ 
24.652,56 με ΦΠΑ 24%), πρόκειται η υπηρεσία να προβεί στην ανόρυξη Νέας 
Υδρευτικής Γεώτρησης στον Οικ. Κωστοχωρίου του Δήμου Βέροιας που θα 
χρησιμοποιηθεί για να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες υδροδότησης του οικισμού.  
 

Η εκτέλεση της παραπάνω υπηρεσίας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης κατά τα οριζόμενα στον Ν. 4412/2016 και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους 
πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας. Η αντίστοιχη πίστωση  θα βαρύνει πιστώσεις του 
οικονομικού έτους 2020 (Κ.Α. 15.02.38).     

 
 

 

 
 
 
 
 

 
Βέροια, 08/04/2020 

Ο Συντάξας 
 
 
 
 
 

Η. ΤΣΑΚΤΑΝΗΣ 
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
          Βέροια, 08/04/2020 

Ο Διευθυντής Τ.Υ. ΔΕΥΑΒ  
 
 
 
 
 

Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΒΕΡΟΙΑΣ (Δ.E.Y.Α.Β.) 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

«Νέα Υδρευτική Γεώτρηση 

Κωστοχωρίου Δήμου Βέροιας». 
 
 

Αριθ. Μελέτης:  27/2020 
 

ΕΙΔΙΚΗ & ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1Ο Αντικείμενο της υπηρεσίας 
Αντικείμενο της παρούσας είναι η Υπηρεσία Ανόρυξης για την «Νέα Υδρευτική Γεώτρηση 

Κωστοχωρίου Δήμου Βέροιας» για τις ανάγκες του τμήματος Λειτουργίας και Συντήρησης 
Δικτύων της ΔΕΥΑΒ.  

Το έργο θα υλοποιηθεί σε βάρος του Κωδικού Εξόδων ΚΑ:15.02.38 «Νέα  Γεώτρηση 
Κωστοχωρίου» στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ύψους € 20.000,00  του 
προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Β (χωρίς το Φ.Π.Α.) για το έτος 2020.  

Η υπηρεσία αντιστοιχεί στο γενικό κωδικό CPV: 76431000-3 -Υπηρεσίες γεώτρησης 
 

ΑΡΘΡΟ 2Ο Ισχύουσες διατάξεις 
Η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπετε από τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.1069/80,  του 

Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και του N. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/2018)   καθώς 
επίσης  και των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα εκτέλεσης 
της υπηρεσίας. 
 
ΑΡΘΡΟ 3Ο Συμβατικά στοιχεία 

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
• Η τεχνική έκθεση και το τιμολόγιο μελέτης 

• Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας   
• Η ειδική και γενική συγγραφή υποχρεώσεων 
• Η προσφορά του αναδόχου   

  
ΑΡΘΡΟ 4Ο  Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας 

Η εκτέλεση της υπηρεσίας ανόρυξης για την «Νέα Υδρευτική Γεώτρηση Κωστοχωρίου 
Δήμου Βέροιας» θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, έως την 
ολοκλήρωση της σύμβασης. 
 
Άρθρο 5Ο  Τεκμηρίωση επιλογής ειδών και ποσοτήτων  

Η επιλογή της ανόρυξης νέας υδρευτικής γεώτρησης στον οικισμό Κωστοχωρίου του Δήμου 

Βέροιας βασίστηκε:  
-στις αυξημένες ανάγκες υδροδότησης του οικισμού Κωστοχωρίου του Δήμου Βέροιας. 
-στην διαθεσιμότητα της υπάρχουσας πίστωσης στο ΚΑ. 15.02.38 του προϋπολογισμού της 
ΔΕΥΑΒ για το 2020 όπως αυτός εγκρίθηκε.   
 
ΑΡΘΡΟ 6Ο   Σύμβαση 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει την σύμβαση σε προθεσμία όχι μεγαλύτερη των 
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σ' αυτόν της ανακοίνωσης ανάθεσης.  
 
ΑΡΘΡΟ 7Ο  Προθεσμία εκτέλεσης υπηρεσίας 

Η προθεσμία εκτέλεσης της υπηρεσίας ανόρυξης ορίζεται σε ΕΞΙ (6) μήνες, αρχομένης 
από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης . 

Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά καθ' υπόδειξη της υπηρεσίας. Για την παράδοση  θα 
ενημερώνεται η Επιτροπή Παραλαβής 2 ημέρες πριν από την ημερομηνία παράδοσης. 
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ΑΡΘΡΟ 8Ο  Πλημμελής κατασκευή 
Εάν κάποιο από τα είδη δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης ο ανάδοχος 

υποχρεούται να αποκαταστήσει το είδος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
ΑΡΘΡΟ 9Ο  Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη, κρατήσεις που ισχύουν κατά την 
ημέρα υπογραφής της σύμβασης, πλην Φ.Π.Α. 
 
ΑΡΘΡΟ 10Ο  Τρόπος Πληρωμής 

Η πληρωμή της αξίας κάθε παράδοσης, θα γίνεται για το 100% της αξίας του εκάστοτε 
τιμολογίου και αφού υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής 
από τις αρμόδιες Επιτροπές. 
 
ΑΡΘΡΟ 11Ο  Τρόπος Παραλαβής, Προσωρινή και Οριστική παραλαβή 
         Τα υλικά θα παραλαμβάνονται σε μονάδες όπως φαίνεται στο τιμολόγιο, καθώς και από 
τα απαραίτητα παραστατικά που θα επιβεβαιώνουν τόσο την ποσότητα,  την ποιότητα των 
υλικών σύμφωνα με τις πρότυπες προδιαγραφές με την προσκόμιση των απαραίτητων 
πιστοποιητικών προκειμένου να είναι δυνατή η ενσωμάτωση τους στην παραγωγή της 
συγκεκριμένης εργασίας για την οποία προμηθεύονται τα υλικά. Η Υπηρεσία διατηρεί το 
δικαίωμα να διεξάγει δοκιμές προκειμένου να διαπιστώσει ότι τα υλικά είναι σύμφωνα με την 
παρούσα μελέτη.  

Η προσωρινή παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών και υπηρεσιών του αναδόχου 
ενεργείται από τις αρμόδιες επιτροπές της ΔΕΥΑΒ παρουσία του προμηθευτή. 

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές 
προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη κάποιου 
είδους ή την αποκατάσταση του συγκεκριμένου είδους.  

Εάν ο προμηθευτής δεν συμμορφωθεί προς τις ανωτέρω προτάσεις της επιτροπής, μέσα 
σε προθεσμία που η ίδια θα ορίσει, η ΔΕΥΑΒ δικαιούται να ενεργήσει την τακτοποίηση αυτών, 
σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο , για τις ανάγκες και τα 
συμφέροντα αυτού τρόπο. 

 
 

 
Βέροια, 08/04/2020 

Ο Συντάξας 
 
 
 
 
 

Η. ΤΣΑΚΤΑΝΗΣ 
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
          Βέροια, 08/04/2020 

Ο Διευθυντής Τ.Υ. ΔΕΥΑΒ  
 
 
 
 
 

Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΒΕΡΟΙΑΣ (Δ.E.Y.Α.Β.) 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

«Νέα Υδρευτική Γεώτρηση 

Κωστοχωρίου Δήμου Βέροιας». 
 
 

Αριθ. Μελέτης:  27/2020 
 
    

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

Άρθρο 1ο 

ΥΔΡ 15.16.01 Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση υδρογεωτρυπάνου των 1400 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7118.1 

Τιμή κατ’ αποκοπή (κ.α.).   

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Τριακόσια εννιά 
 (Αριθμητικώς): 309,00  
 
 
 
Άρθρο 2ο 
ΥΔΡ 15.16.02  Εκφόρτωση και εγκατάσταση υδρογεωτρυπάνου των 1400 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7118.2 

Τιμή κατ’ αποκοπή (κ.α.).   

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Τετρακόσια δέκα 
 (Αριθμητικώς): 410,00 
  
 
 
Άρθρο 3ο 
ΥΔΡ 3.15.01 Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακος σε κάθε είδος εδάφη εκτός από 
βραχώδη (εκτός κατοικημένων περιοχών)  
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6065 

Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακα σωληνώσεως σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες εκτός 
κατοικημένων περιοχών. Για 1m3 εκσκαφής χάνδακα για την τοποθέτηση σωληνώσεως σε 
έδαφος οποιασδήποτε φύσεως πλην βραχώδους εκτός κατοικημένων περιοχών και την 
επαναπλήρωση του χάνδακα. Επιμέτρηση ανά m3 ορύγματος, βάσει στοιχείων αρχικών και 
τελικών διατομών. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Ένα και είκοσι τέσσερα 
 (Αριθμητικώς): 1,24   
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Άρθρο 4ο    σχετικό 

ΥΔΡ 15.21 ΣΧ.Διάνοιξη υδρογεώτρησης Φ 9 5/8’’ (D 250mm) σε σκληρά πετρώματα 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7123) 

Διάνοιξη υδρογεώτρησης Φ  9 5/8’’ (D 250mm) οποιουδήποτε βάθους, σε σκληρά πετρώματα με 
σκληρότητα άνω των 4 Mohs με υδρογεωτρύπανο τύπου αερόσφυρας που έχει ήδη 
εγκατασταθεί στην θέση διατρήσεως, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-09-01-00 
‘’Διάνοιξη υδρογεωτρήσεων’’. 

Περιλαμβάνεται η δειγματοληψία των προϊόντων διατρήσεως και η καταγραφή και παρουσίαση 
των στοιχείων της γεώτρησης (στάθμη νερού, στρωματογραφία κλπ), η χρήση μπεντονίτη (εφ`  
όσον απαιτείται) και η ανάλωση των γεωτρητικών ρευστών. 

Τιμή ανά μέτρο μήκους διάνοιξης (μμ). 

ΕΥΡΩ(Ολογράφως): Τριάντα επτά ευρώ και δέκα λεπτά 

     (Αριθμητικώς): 37,10 € 

 

Άρθρο 5ο Σχετικό. 
ΥΔΡ 15.23 ΣΧ 1Διεύρυνση υδρογεώτρησης από Φ 9 5/8’’ σε Φ 12 1/2’’ –  Φ 14’’ (D 
250 mm σε D 320 mm – D 360 mm) σε σκληρά πετρώματα  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7124) 
Διεύρυνση υδρογεώτρησης Φ 9 5/8’’ σε διάμετρο Φ 14’’ (D 250 mm σε  D 360 mm)σε σκληρά 
πετρώματα (με σκληρότητα μεγαλύτερη από 4 Mohs). Για τη διεύρυνση ενός μέτρου μήκους 
κατακόρυφου διατρήσεως σε σκληρά πετρώματα από διάμετρο 9 5/8’’ σε διάμετρο Φ 14’’, 
ανεξαρτήτου βάθους της 

Περιλαμβάνεται η χρήση μπεντονίτη (εφ` όσον απαιτείται) και η ανάλωση των γεωτρητικών 
ρευστών. 

Τιμή ανά μέτρο μήκους διεύρυνσης (μμ).   

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Τριάντα 
 (Αριθμητικώς):  30,00 
 
 
Άρθρο 6ο Σχετικό 
ΥΔΡ 15.25 Αναλ. Γαλβανισμένος χαλυβδοσωλήνας Φ 6'' πάχους 4 mm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7127 

Γαλβανισμένος χαλύβδινος σωλήνας με διαμήκη ραφή εσωτερικής διαμέτρου Φ 6 5/8'' και 
πάχους 4mm. Για την προμήθεια και τοποθέτηση σε υδρογεώτρηση σωλήνα, ως ανωτέρω, 
συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης των γαλβανισμένων μεταλλικών οδηγών και της εργασίας 
διαμορφώσεως της σωληνώσεως.  

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ).   

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Εικοσι Ευρώ  και εξήντα  λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 20,60  
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Άρθρο 7ο Σχετικό 
ΥΔΡ 15.26 Αναλ. Γαλβανισμένος χαλύβδινος φιλτροσωλήνας Φ 6 '' πάχους 4 mm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7128 

Γαλβανισμένος χαλυβδοσωλήνας με διαμήκη ραφή, εσωτερικής διαμέτρου Φ 6 5/8'' και πάχους 
4 mm(με επιμήκη γεφυρωτή διάτρηση , με σπειρώματα. Για την προμήθεια και τοποθέτηση σε 
υδρογεώτρηση φιλτροσωλήνα, ως ανωτέρω, με την δαπάνη συνδέσεως των σωλήνων, των 
γαλβανισμένων μεταλλικών οδηγών και της εργασίας διαμορφώσεως της σωληνώσεως. 

Τιμή ανά μέτρο μήκους φιλτροσωλήνα (μμ).    

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Εικοσι δύο  Ευρώ  και ογδόντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 22,80 

 

 
Άρθρο 8ο 
ΥΔΡ 15.14 Χαλικόφιλτρο υδρογεωτρήσεως 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7115 

Χαλικόφιλτρο υδρογεωτρήσεως, με την προμήθεια και μεταφορά του υλικού επί τόπου. 
Επιμέτρηση βάσει θεωρητικών διαστάσεων δακτυλίου μεταξύ τοιχωμάτων οπής και εξωτερικής 
παρειάς περιφραγματικού σωλήνα. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα έξι και σαράντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 46,40 
 
 
 
Άρθρο 9ο  
ΥΔΡ 15.19.01 Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση συσκευής εμφυσήσεως αέρα 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7121.1 

Τιμή κατ’ αποκοπή (κ.α.).   

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  πενήντα ένα και πενήντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς):  51,50 

 
Άρθρο 10ο  
ΥΔΡ 15.19.02 Εκφόρτωση και εγκατάσταση συσκευής εμφυσήσεως αέρα 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7121.2 

Τιμή κατ’ αποκοπή (κ.α.).   

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Ογδόντα δύο 
 (Αριθμητικώς):  82,00 
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Άρθρο 11ο  
ΥΔΡ 15.04 Αντληση νερού από γεώτρηση με συσκευή εμφυσήσεως αέρα  
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7104 

 Άντληση νερού από γεώτρηση με εγκατεστημένη συσκευή εμφυσήσεως αέρα.  

Τιμή ανά ώρα πραγματικής λειτουργίας (h). 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Δέκα πέντε και πενήντα  λεπτά 
 (Αριθμητικώς):  15,50  
 
 
  
Άρθρο 12ο 
Νέο άρθρο. Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση αντλητικού συγκροτήματος τύπου 
υποβρυχίου Φ 6’’  στη θέση λειτουργίας 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7120.1 

Αποσυναρμολόγηση, φόρτωση και αποκόμιση πλήρους αντλητικού συγκροτήματος τύπου 
υποβρυχίου Φ 6’’ 

Τιμή κατ’ αποκοπή (κ.α.). 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: πεντακόσια ογδόντα οκτώ και τριάντα λεπτά 
           Αριθμητικώς: 588,30 

Ανάλυση Τιμής. 

Το πλήρες αντλητικό συγκρότημα περιλαμβάνει την αντλία τύπου υποβρυχίου Φ 6’’, τις 
απαραίτητες σωληνώσεις και καλωδιώσεις για την τοποθέτηση και ηλεκτροδότηση της αντλίας 
και την αναγκαία γεννήτρια για την τροφοδοσία της αντλίας με ηλεκτρικό ρεύμα. 

α. Για την αποσυναρμολόγηση, φόρτωση και αποκόμιση του πλήρους εξοπλισμού άντλησης 
θεωρείται ότι απαιτείται η απασχόληση ενός φορτηγού αυτοκινήτου 6 tn για μία ημέρα. 

άρθρο ATEO 509, ημερήσια δαπάνη ανατρεπόμενου αυτοκινήτου ωφέλιμου φορτίου 6 tn. 

1. μίσθωμα                ΑΤΕΟ 409                                 € 118,63 

2. πετρέλαιο              80 lt × ΥΔΡ 211 = 80×€0,9597 =                €  76,78 

3. λιπαντικά                5 kgr × ΥΔΡ 214 = 5×€3,50 =                   € 17,50 

4. οδηγός          8 ώρες ×ΥΔΡ 117 = 8×69,56×1,8117/6,67 =       € 151,15 

                                                                         Άθροισμα         €  364,06 

         Προσαύξηση 10% για συντήρηση, ημεραργίες κλπ                    36,41 

                      Ημερήσια δαπάνη                                                  € 400,47  

β. Απασχόληση ενός τεχνίτη κατά την αποσυναρμολόγηση, φόρτωση και αποκόμιση του 
πλήρους εξοπλισμού άντλησης. 

Τεχνίτης     8ώρες×ΥΔΡ113=8×€83,72×1,8117/6,46=                      €187,83 

ΣΥΝΟΛΟ κατ’ αποκοπή: €400,47+€187,83=                                 €588,30  
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Άρθρο 13ο  
Νέο άρθρο. Άντληση νερού από υδρογεώτρηση με αντλητικό συγκρότημα τύπου 
υποβρυχίου Φ 6’’ 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7103 

Άντληση νερού από υδρογεώτρηση με εγκατεστημένο αντλητικό συγκρότημα τύπου 
υποβρυχίου Φ 6’’. Περιλαμβάνονται όλες οι αναγκαίες δαπάνες για την εκτέλεσης μετρήσεων 
στάθμης νερού στον πιεζομετρικό σωλήνα της γεώτρησης, τη μέτρηση της παροχής άντλησης, 
τη μέτρηση των παραμέτρων ηλεκτρικής αγωγιμότητας, θερμοκρασίας, περιεκτικότητας σε 
άμμο και pH του αντλούμενου νερού, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της οικείας Ε.Σ.Υ. 

Τιμή ανά ώρα λειτουργίας αντλητικού συγκροτήματος (h). 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: πενήντα τέσσερα και τριάντα πέντε λεπτά 

Αριθμητικώς: 54,35 

Ανάλυση Τιμής. 

Ανάλυση κόστους δοκιμαστικής άντλησης με υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα των 50hp 
ηλεκτροδοτούμενο από Η/Ζ συμπεριλαμβανομένου και του τεχνίτη (ωριαία δαπάνη) 

1. Ανάλυση κόστους μισθώματος υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος ισχύος 50hp (ωριαία 
δαπάνη) 

ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Κόστος συγκροτήματος, για μία ώρα εργασίας. Ανάλυση κατ’ αναλογία από Ν. ΑΤΕΟ. 

Το ωριαίο μίσθωμα Καντλίας προκύπτει από την σχέση (1) Καντλίας= [(1×A)/(175×100)]×(km+rm) 

Α = κόστος κτήσεως συγκροτήματος = € 8.000,00 

km, μηνιαίος συντελεστής εξυπ/σεως κεφαλαίου km=[100/(12×n×na)]×[1+(i×n)/2] 

rm, μηνιαίος συντελεστής επισκευών αντίστοιχα rm=0,9×km 

Όπου: n = έτη απόσβεσης = 6 

na = συντελεστής απασχολήσεως = 0,8 

i = επιτόκιο (%), λαμβάνεται 9% 

Προκύπτει km=(100/12×6×0,8)×[1+(0,09×6)/2]=100/57,6×1,27=2,205 

και rm=0,9×Km=0,9×2,205=1,985 

Αντικαθιστώντας στην σχέση (1): Καντλίας=(1×8000)/(175×100)×(2,205×1,985)=1,92 €/ώρα 

 

2. Ανάλυση κόστους μισθώματος ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους των 100ΚVA (Ωριαία δαπάνη) 

Κόστος Η/Ζ για μία ώρα εργασίας. Ανάλυση κατ’ αναλογία από Ν. ΑΤΕΟ. 

Το ωριαίο μίσθωμα Καντλ προκύπτει από την σχέση (1) Κζεύγους=[(1×A)/(175×100)]×(km+rm) 

Α = κόστος κτήσεως συγκροτήματος = € 39.150 (867.1.12 ATHE) 

km, μηνιαίος συντελεστής εξυπ/σεως κεφαλαίου km=[100/(12×n×na)]×[1+(i×n)/2] 
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rm, μηνιαίος συντελεστής επισκευών αντίστοιχα rm=0,9×km 

Όπου: n = έτη απόσβεσης = 15 

na = συντελεστής απασχολήσεως = 0,8 

i = επιτόκιο (%), λαμβάνεται 9% 

Προκύπτει km=(100/12×15×0,8)×[1+(0,09×15)/2]=100/144×1,675=1,163 

και rm=0,9×Km=0,9×1,163=1,047 

Αντικαθιστώντας στην σχέση (1): Κζεύγους=(1×39150)/(175×100)×(1,163×1,047)=4,94 €/ώρα 

3. Υπολογισμός κατανάλωσης καυσίμων πετρελαιοκινητήρα του Η/Ζ ισχύος 140 hp 

Βημ= (1 × Ne × be × F)/0,85 

Όπου be ειδική κατανάλωση καυσίμου (λαμβάνεται 0,23) 

Νe ισχύς σε ΗΡ = 140 hp 

F συντελεστής φόρτισης, λαμβάνεται 0,6 

0,85 συντελεστής μετατροπής χιλιόγραμμων σε λίτρα 

ΑΡΑ Βημ= (1 × 140 × 0,23 × 0,6)/0,85 = 22,73 λίτρα 

Κκαυσίμων=22,73×0,9597=21,81 €/ώρα 

4. Δαπάνη λιπαντικών λαμβάνεται 10% των καυσίμων άρα Κλιπαντικών= 2,18 €/ώρα 

5. Απασχόληση τεχνίτη (113) (ωριαία απασχόληση) 

Κτεχνίτη=1 ώρα × ΥΔΡ 113 = 1×€83,72×1,8117/6,46 = €23,50 

Συνεπώς, ωριαίο κόστος δαπάνης δοκιμαστικής άντλησης 

Κ=Καντλίας+Κζεύγους+Κκαυσίμων+Κλιπαντικών+Κτεχνίτη=1,92+4,94+21,81+2,18+23,50= € 54,35/ώρα                                                         
 
                                     

 
Βέροια, 08/04/2020 

Ο Συντάξας 
 
 
 
 
 

Η. ΤΣΑΚΤΑΝΗΣ 
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
          Βέροια, 08/04/2020 

Ο Διευθυντής Τ.Υ. ΔΕΥΑΒ  
 
 
 
 
 

Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΒΕΡΟΙΑΣ (Δ.E.Y.Α.Β.) 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

«Νέα Υδρευτική Γεώτρηση 

Κωστοχωρίου Δήμου Βέροιας». 
 
 

Αριθ. Μελέτης:  27/2020 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α Είδος Εργασιών Άρθρο 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Δαπάνη 

1 
Αποσυναρμολόγηση και 
φόρτωση γεωτρυπάνου 
1400mm 

ΥΔΡ 
15.16.01 

τεμ. 1 309,00 309,00 

2 
Εκφόρτωση και εγκατάσταση 
υδρογεωτρυπάνου 1400 mm 

ΥΔΡ 
15.16.02 

τεμ. 1 410,00 410,00 

3 
Εκσκαφή λάκων καθίζησης με 
μηχανικά μέσα 

ΥΔΡ 
3.15.01 

κ.μ. 200 1,24 248,00 

4 
Διάνοιξη υδρογεώτρησης Φ 9 
5/8’’ (D250mm) σε σκληρά 
πετρώματα  

ΥΔΡ-
15.21.Σχ 

μ. 180 37,10 6.678,00 

5 

Διεύρυνση υδρογεώτρησης                   
Φ 9 5/8’’ σε 14'' (D250mm σε 
D360mm) σε σκληρά 
πετρώματα 

ΥΔΡ-
15.23ΣΧ1 

μ. 180 30,00 5.400,00 

6 
Γαλβανισμένος 
χαλυβδοσωλήνας Φ 6'' πάχους 
4 mm 

ΥΔΡ 
15.25Σχετ 

μ. 126 20,60 2.595,95 

7 
Γαλβανισμένος φιλτροσωλήνας 
Φ 6'' πάχους 4 mm 

ΥΔΡ 
15.26Σχετ 

μ. 54 22,80 1.231,20 

8 Χαλικόφιλτρο υδρογεωτρήσεως 
ΥΔΡ 

15.14. 
κ.μ. 16 46,40 742,40 

9 
Αποσυναρμολόγηση και 
φόρτωση εμφυσήσεως αέρα 

ΥΔΡ 
15.19.01 

τεμ. 1 51,50 51,50 

10 
Εκφόρτωση και εγκατάσταση 
συσκευής εμφυσήσεως αέρα 

ΥΔΡ 
15.19.02 

τεμ. 1 82,00 82,00 

11 
Αντληση νερού με συσκευή 
εμφυσήσεως αέρα 

ΥΔΡ 
15.04 

ωρα 12 15,50 186,00 

12 
Αποσυναρμολόγηση,φόρτωση 
υποβρύχιου αντλ/κού 
συγκροτήματος 

Ειδικό  τεμ. 1 588,30 588,30 

13 Δοκιμαστική Άντληση Ειδικό  ώρα 25 54,35 1.358,75 

    ΑΘΡΟΙΣΜΑ 19.881,10 

    Φ.Π.Α. 24% 4.771,46 

    ΣΥΝΟΛΟ 24.652,56 

 
 

 
Βέροια, 08/04/2020 

Ο Συντάξας 
 
 

Η. ΤΣΑΚΤΑΝΗΣ 
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
          Βέροια, 08/04/2020 

Ο Διευθυντής Τ.Υ. ΔΕΥΑΒ  
 
 

Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΒΕΡΟΙΑΣ (Δ.E.Y.Α.Β.) 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

«Νέα Υδρευτική Γεώτρηση 
Κωστοχωρίου Δήμου Βέροιας». 

 
 

Αριθ. Μελέτης:  27/2020 
 

    ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Α/Α Είδος Εργασιών Αρθρο 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Δαπάνη 

1 
Αποσυναρμολόγηση και 
φόρτωση γεωτρυπάνου 
1400mm 

ΥΔΡ 
15.16.01 

τεμ. 1   

2 
Εκφόρτωση και εγκατάσταση 
υδρογεωτρυπάνου 1400 mm 

ΥΔΡ 
15.16.02 

τεμ. 1   

3 
Εκσκαφή λάκων καθίζησης με 
μηχανικά μέσα 

ΥΔΡ 
3.15.01 

κ.μ. 200   

4 
Διάνοιξη υδρογεώτρησης Φ 9 
5/8’’ (D250mm) σε σκληρά 
πετρώματα  

ΥΔΡ-
15.21.Σχ 

μ. 180   

5 

Διεύρυνση υδρογεώτρησης                   
Φ 9 5/8’’ σε 14'' (D250mm σε 
D360mm) σε σκληρά 
πετρώματα 

ΥΔΡ-
15.23ΣΧ1 

μ. 180   

6 
Γαλβανισμένος 
χαλυβδοσωλήνας Φ 6'' πάχους 

4 mm 

ΥΔΡ 
15.25Σχετ 

μ. 126   

7 
Γαλβανισμένος φιλτροσωλήνας 
Φ 6'' πάχους 4 mm 

ΥΔΡ 
15.26Σχετ 

μ. 54   

8 Χαλικόφιλτρο υδρογεωτρήσεως 
ΥΔΡ 

15.14. 
κ.μ. 16   

9 
Αποσυναρμολόγηση και 
φόρτωση εμφυσήσεως αέρα 

ΥΔΡ 
15.19.01 

τεμ. 1   

10 
Εκφόρτωση και εγκατάσταση 
συσκευής εμφυσήσεως αέρα 

ΥΔΡ 
15.19.02 

τεμ. 1   

11 
Αντληση νερού με συσκευή 
εμφυσήσεως αέρα 

ΥΔΡ 
15.04 

ωρα 12   

12 
Αποσυναρμολόγηση,φόρτωση 
υποβρύχιου αντλ/κού 
συγκροτήματος 

Ειδικό  τεμ. 1   

13 Δοκιμαστική Άντληση Ειδικό  ώρα 25   

    ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

    Φ.Π.Α. 24%  

    ΣΥΝΟΛΟ  

 ΒΕΡΟΙΑ ………./……/ 2020                          

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(Σφραγίδα- υπογραφή) 


