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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 
 
ΠΡΟ            : κ. Δήμητρα Σσιόδρα                       ΑΠΟ      : Aθανάσιο Αρίδα                     
ΕΣΑΙΡΕΙΑ    : -                                                      ΗΜΕΡ.   : 10-11-2011 
FAX               : -                                                      FAX       : 210 5245720 
ΣΗΛ              : 210 5719597                                    THΛ.      : 210 980.1.980 
ΑΡ. ΠΡΩΣ.    : 155/11/CAC/Δ                           URL        : www.texnikografeioAA.gr 
KOIN.           : -                                                      ΕΛ.       : 2 
ΘΕΜΑ          : Consulting μελέτης έκδοσης οικοδομικής άδειας ανασύστασης φακέλου για  
 τριώροφη οικοδομή που βρίσκεται επί της οδού 25ης  Μαρτίου 81 στο  
 Δήμο Περιστερίου 
 
Κυρία Σσιόδρα, 

χετικά με το ανωτέρω θέμα και σε συνέχεια της συζήτησής μας, είμαστε στην 
ευχάριστη θέση να υποβάλλουμε την οικονομική προσφορά μας. Ακολουθεί η περιγραφή 
και αμοιβή των υπηρεσιών μας με αριθμητική σειρά : 
 
1.CONSULTING 
Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που μας ζητήσατε αναφέρεται στην μελέτη-
αποτύπωση της εν λόγω οικοδομής για την ανασύσταση φακέλου της υπ’αριθμόν 3460 
οικοδομικής άδειας που εκδόθηκε το έτος 1975 και για την οποία δεν υφίσταται ο φάκελος 
της. Η εν λόγω μελέτη απαιτεί την προσαρμογή των υφιστάμενων διαρρυθμίσεων και 
εγκαταστάσεων των Ά και ΄Β ορόφων ιδιοκτησίας Δήμητρας Σσιόδρα στον υπό σύσταση 
φάκελο, σύμφωνα πάντα με τον κτηριοδομικό κανονισμό κατασκευής επαγγελματικών 
χώρων και τον γενικό οικοδμικό κανονισμό κατασκευής κατοικιών. Για την  υλοποίηση 
αυτής της δικεπεραίωσης απαιτείται μια σειρά από consulting meetings τρίωρης διάρκειας 
με συμμετέχοντες από την ανάδοχο εταιρεία (Δώρα Πολυζωγοπούλου) και και το γραφείο 
μας (Α.Αρίδας και υνεργάτες). τα meetings αυτά οι εκπρόσωποι του γραφείου μας θα 
συμβουλεύουν, θα προτείνουν και θα εξασφαλίζουν τα κεκτημένα του Εργοδότη με 
τεκμηριωμένες τοποθετήσεις πάνω σε όλα τα τεχνικά ζητήματα. Σα έμπειρα στελέχη που θα 
μας εκπροσωπήσουν σε κάθε meeting θα είναι δύο. Ένας πολιτικός μηχανικός (MSc) και 
ένας μηχανολόγος μηχανικός (AEI). Σο αντικείμενο της συζήτησης θα παρατίθεται 
εγγράφως στον Εργοδότη την επόμενη μέρα. Σα meeting θα είναι έξι (6) όσοι είναι και οι 
έλεγχοι από το αρμόδιο Πολεοδομικό γραφείο : 
1.Σοπογραφικό διάγραμμα 
2.Αρχιτεκτονικά 
3.ΕΠΑΕ 
4.τατικά 
5.Μηχανολογικά 
6.Υοροτεχνικά 
Η αμοιβή για την ανωτέρω παροχή συμβούλων μηχανικών του γραφείου μας ανέρχεται στο 
ποσό των……………………………........……………………………280,οο€/meeting* 
*υνεπώς το σύνολο της αμοιβής υπό κανονικές συνθήκες ανέρχεται στο ποσό 
των....................................................................................................................................1.680,οο€ 
ημείωση: 
ε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο να υπερβούμε τα προκαθορισμένα meeting αυτό θα 
γίνει κατόπιν συμφωνίας με τον Εργοδότη. 
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2.ΕΛΕΓΦΟ ΑΠΟΣΤΠΩΗ 
Οι υπηρεσίες ελέγχου αποτύπωσης του έργου αφορούν ουσιαστικά την ταύτιση της μελέτης 
της αναδόχου μηχανικού με την υλοποιημένη κατάσταση στους Ά και Β ορόφους 
ιδιοκτησίας Δήμητρας Σσιόδρα. Αυτό θα εξασφαλίσει πέραν των ανωτέρω meeting για τις 
μελέτες που θα υποβληθούν, την σωστή βάση δεδομένων (αποτύπωση κατασκευής) πάνω 
στην οποία θα εργαστεί η ανάδοχος εταιρεία και κατ’ επέκταση η αρμόδια Πολεοδομία που 
θα την εγκρίνει. Σα στάδια ελέγχου της κατασκευής βάσει μελέτης θα είναι τέσσερα (4): 
1.Σοπογραφικό 
2.Αρχιτεκτονικά 
3.τατικά 
4.Μηχανολογικά 
 
Η αμοιβή για την ανωτέρω εργασία ανέρχεται στο ποσό 
των......................................................................................................................................3.486,οο€ 
 
Παρατηρήσεις: 
-τις ανωτέρω αμοιβές δεν περιλαμβάνεται ο ΥΠΑ του τιμολογίου, ο οποίος ανέρχεται στο 
23% αυτών.  
-Οποιαδήποτε πρόσθετη ανάγκη ή υπόδειξη, που προκύπτει, είτε από την εξέλιξη των 
υπηρεσιών είτε από την επιθυμία του πελάτη, και δεν περιγράφεται στην παρούσα 
προσφορά, θα κοστολογείται και θα συμφωνείται κατόπιν συμπληρωματικής προσφοράς. 
-Η προσφορά ισχύει για εξήντα (60) ημέρες 
-Ημερομηνία έναρξης των υπηρεσιών ορίζεται η ………………………………… με 
χρόνο λήξης …………………….…………………...από την υπογραφή του παρόντος. 
-Σρόπος πληρωμής : …………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………......... 
-Η παρούσα προσφορά αποτελεί σύμβαση παροχής υπηρεσιών και ιδιωτικό συμφωνητικό 
μεταξύ των δύο μερών εφόσον υπογραφεί. 
 
Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση και συμπληρωματική πληροφορία. 
 
Για το ΣΕΦΝΙΚΟ ΓΡΑΥΕΙΟ                          Έγινε αποδεκτή : 
Αθανάσιος Θ. Αρίδας και συνεργάτες :                             
 
 
 
 
 
 
 
 
Τπογραφή : ………………………........     Τπογραφή : …………………….…….........  
Oνοματεπώνυμο : ......................................      Oνοματεπώνυμο : .............................................                           
Α.Δ.Σ………………………………….      Α.Δ.Σ…………………….…….…………... 
Α.Υ.Μ…………………………………      Α.Υ.Μ………………………......…………. 

Ημερομηνία : ……………............... 
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