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1 ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 Σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ.8.α) του Ν.4412/2016: «Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 

περιλαμβάνει τις προβλέψιμες προεκτιμώμενες αμοιβές των επί μέρους μελετών και 

τεχνικών υπηρεσιών που απαρτίζουν τη σύμβαση. Στην εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 

συμπεριλαμβάνεται ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό (15%) ως απρόβλεπτες δαπάνες, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 186». 

 Με την υπ’ αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-05-2017 απόφαση Υπουργού ΥΜΕ «Έγκριση 

Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του 

ν. 4412/2016 (Α΄147)» (ΦΕΚ 2519/Β/20-07-2017) εγκρίθηκε ο Κανονισμός 

Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Τεχνικών Υπηρεσιών (ΚΠΑΜΤΥ), με ισχύ από 

τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ και υποχρεωτική εφαρμογή σε διαδικασίες σύναψης 

συμβάσεων με χρόνο έναρξης την 30/07/2017.  

 Σύμφωνα με το Π.Δ.138/2009 (ΦΕΚ 185/Α/24-09-2009) Μητρώα Μελετητών και 

Εταιρειών Μελετών τα όρια αμοιβής κάθε τάξης πτυχίου καθορίζονται ανά κατηγορία 

μελετών του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 3316/2005 ως γινόμενο των ορίων που 

αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους επί τον δείκτη τκ. 

 

 

2 ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΠΑΜΤΥ) 

 

2.1 ΆΡΘΡΟ ΓΕΝ.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου δ) της παραγράφου 8 του άρθρου 53 του ν. 

4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’), οι ενιαίες τιμές των προεκτιμωμένων αμοιβών μελετών ανά μονάδα 

φυσικού αντικειμένου και κατηγορία έργου και οι ενιαίες τιμές προεκτιμωμένων αμοιβών 

υπηρεσιών είτε ανά μονάδα φυσικού αντικειμένου και κατηγορία έργου είτε ανά μονάδα χρόνου 

απασχόλησης, υπολογίζονται από την 

σχέση : 

Α = (τκ) * Σ(Φ) [€] 

όπου: 

(τκ) : ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 και 

Σ(Φ) : η ενιαία τιμή της προεκτιμώμενης αμοιβής όπως καθορίζεται ανά είδος και κατηγορία 

έργου στα αντίστοιχα άρθρα κάθε κατηγορίας μελέτης συναρτώμενη με την φυσική ποσότητα 

κάθε αντικειμένου. 

Στην αμοιβή αυτή περιλαμβάνεται η υποβολή των στοιχείων της μελέτης σε ψηφιακά αρχεία 

καθώς και σε έντυπη μορφή σε έξι (6) σειρές εκτός εάν γίνεται ειδική αναφορά σε επί μέρους 

άρθρα. 

 

2.2 ΆΡΘΡΟ ΓΕΝ.3 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ (ΤΚ) 

Ο συντελεστής (τκ) που αναφέρεται στο άρθρο ΓΕΝ. 2 ορίζεται για κάθε έτος ως ο λόγος του 

επίσημου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους προς τον 

επίσημο γενικό δείκτη τιμών καταναλωτή του Δεκεμβρίου του έτους 2004 που αναμορφώθηκε σε 

87,79 και περιλήφθηκε στον υπολογισμό των επί μέρους αμοιβών μελετών και υπηρεσιών. 



 

4  

Ο συντελεστής (τκ) για τις αμοιβές του έτους 2019 (ισχύς από 20-3-2019) και σύμφωνα με την 

Εγκύκλιο 4/3/2019 της Γ.Γ. Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΔΝΣ/12546/ΦΝ439.6/19-

03-2019) έχει τιμή: (τκ) = 1,218. 

 

2.3 ΆΡΘΡΟ ΓΕΝ.4 ΑΜΟΙΒΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ 

ΧΡΟΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

1. Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή άλλου 

επιστήμονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει ειδικών προβλέψεων 

του παρόντος υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας ως 

εξής: 

α- Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300*τκ 

β- Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ 

γ- Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ, 

όπου τκ είναι ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ 3. 

2. Οι αποζημιώσεις της παραγράφου 1 νοούνται για απασχόληση εντός ή εκτός έδρας (στο 

εσωτερικό) περισσότερων της μιας ημερών, ή, σε περίπτωση μίας μόνο ημέρας για απασχόληση 

πέντε (5) τουλάχιστον ωρών. Για απασχόληση μικρότερη των 5 ωρών, η ωριαία απασχόληση 

ορίζεται ίση προς το 0,20 των παραπάνω ημερήσιων αποζημιώσεων με ελάχιστη αμοιβή όχι 

μικρότερη των 150*τκ. Στην ανωτέρω αμοιβή νοείται ότι περιλαμβάνεται το σύνολο των άμεσων 

και έμμεσων, γενικών και ειδικών υποστηρικτικών και λειτουργικών δαπανών του. 

3. Η αποζημίωση ανθρωπομήνα νοείται ως αποζημίωση 22 ανθρωποημερών. 

4. H προεκτιμώμενη αμοιβή σε ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή άλλου 

επιστήμονα, εγνωσμένου κύρους και με αποδεδειγμένα εξειδικευμένες γνώσεις στην οργάνωση ή 

σε μεθόδους κατασκευής ειδικών, σύνθετων ή πολύπλοκων έργων μπορεί να εκτιμηθεί έως το 

διπλάσιο των προεκτιμώμενων αμοιβών που ορίζονται στην παραγρ. 1, πάντα ανάλογα του 

χρόνου της αποδεδειγμένης εμπειρίας και εφόσον η απασχόληση είναι περιορισμένης διάρκειας. 

Ως τέτοιες εξειδικευμένες γνώσεις ενδεικτικά αναφέρονται, η εμπειρία σε γραμμές και σταθμούς 

μετρό, σήραγγες, ειδικές αντιστηρίξεις σε αστικές και δομημένες περιοχές, γέφυρες με 

προβλήματα θεμελίωσης, ή γέφυρες ειδικής μορφής όπως κρεμαστές, καλωδιωτές, 

προβολοδομήσεις, με προώθηση, ειδικά λιμενικά έργα με προβλήματα έδρασης, υποθαλάσσια 

έργα, μεγάλα ή με ειδικά προβλήματα θεμελίωσης φράγματα, διάδρομοι, τροχόδρομοι ή δάπεδα 

στάθμευσης αερολιμένων θεμελιούμενοι σε θαλάσσιες εκτάσεις, ειδικά οικοδομικά έργα με 

ιδιαίτερες αρχιτεκτονικές απαιτήσεις όπως διατηρητέα νεοκλασικά κτίρια, μνημεία κλπ. 

Για την ένταξη σε διακήρυξη παρεχομένων υπηρεσιών των προεκτιμώμενων  αμοιβών της 

παραγράφου αυτής, απαιτείται γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημ. Έργων (Τμ. Μελετών) της 

Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. 

 

2.4 ΆΡΘΡΟ ΓΕΝ.7   ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

1. Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης ορίζεται σε ποσοστό 8% της 

συνολικής προεκτίμωμενης αμοιβής των κατηγοριών μελετών για τις οποίες συνάσσονται τεύχη 

δημοπράτησης. 

2. Η παραπάνω αμοιβή επιμερίζεται στα επιμέρους τεύχη με τα ακόλουθα ποσοστά: 

Για την τεχνική περιγραφή 10% 
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Για τις τεχνικές προδιαγραφές 30% 

Για την ανάλυση τιμών 25% 

Για το τιμολόγιο μελέτης 13% 

Για το τιμολόγιο προσφοράς 1% 

Για τη συγγραφή υποχρεώσεων 10% 

Για τον προϋπολογισμό μελέτης 5% 

Για τον προϋπολογισμό προσφοράς 1% 

Για τη διακήρυξη δημοπρασίας 5% 

 

2.5 ΆΡΘΡΟ ΥΔΡ.1.1: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Η αμοιβή Α σε €,  για την εκπόνηση της μελέτης υπολογίζεται ως συνάρτηση του φυσικού 

αντικειμένου από τη σχέση Α = Σ(Φ)x(τκ) 

όπου:   Σ(Φ): η ενιαία τιμή της προεκτιμώμενης αμοιβής πλήρους μελέτης όπως καθορίζεται στις 

επόμενες παραγράφους του παρόντος κεφαλαίου. 

τκ: ο συντελεστής ετήσιας επικαιροποίησης όπως αναλυτικότερα καθορίζεται στο άρθρο 

ΓΕΝ.3 των γενικών διατάξεων του παρόντος κανονισμού. 

Στην προεκτιμώμενη αμοιβή Α περιλαμβάνεται, αν δεν αναφέρεται διαφορετικά στα επιμέρους 

άρθρα, ο πλήρης σχεδιασμός των έργων, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων 

ελέγχων σχεδιασμού και λειτουργίας, διαμόρφωσης και διαστασιολόγησης των έργων. Στην 

αμοιβή Α δεν περιλαμβάνεται η αμοιβή για των προγραμματισμό, εποπτεία και αξιολόγηση  των 

εδαφοτεχνικών ερευνών. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Δευτέρου Βιβλίου 

(Τεχνικές Προδιαγραφές Μελετών) του Π.Δ. 696/74 καθώς και οι σύγχρονες επιστημονικές 

απαιτήσεις. 

 

2.6 ΆΡΘΡΟ ΥΔΡ.1.2. ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΣΤΑΔΙΑ 

α.  Οι ενιαίες προεκτιμώμενες αμοιβές (A) εκπόνησης μελετών υδραυλικών έργων που 

καθορίζονται με την παρούσα απόφαση, κατανέμονται κατά στάδια ως εξής: 

 Η αμοιβή του σταδίου της Προκαταρκτικής μελέτης είναι ίση με το 15% A 

 Η αμοιβή του σταδίου της Προμελέτης είναι ίση με το 35% A 

 Η αμοιβή του σταδίου της Οριστικής μελέτης είναι ίση με το 50% A 

 Η αμοιβή του σταδίου της Οριστικής μελέτης με πληρότητα μελέτης εφαρμογής είναι ίση 

με το 65% A 

 Η αμοιβή του σταδίου της μελέτης εφαρμογής είναι ίση με το 40% A 

β.  Σε κάθε περίπτωση εκπόνησης σταδίου μελέτης, όταν τα προηγούμενα στάδια δεν έχουν 

εκπονηθεί, το ποσοστό της αμοιβής Α του εν λόγω σταδίου προσαυξάνεται με το 50% των 

ποσοστών των σταδίων που δεν έχουν εκπονηθεί. 

γ.  Σε περίπτωση που επιβάλλεται να γίνει τροποποίηση μέρους των εγκεκριμένων μελετών των 

προηγούμενων σταδίων, τότε η αμοιβή για τα έργα και μόνο στα οποία αφορά η τροποποίηση 

προκύπτει ως εξής: 

 Σε περίπτωση εκπόνησης Οριστικής Μελέτης, η αμοιβή υπολογίζεται σε ποσοστό της A 

       (50% + 50% x 50%) της A 
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 Σε περίπτωση εκπόνησης Προμελέτης η αμοιβή υπολογίζεται σε ποσοστό της A  

       (35% + 50% x 15%) της A  

 Σε περίπτωση εκπόνησης Οριστικής μελέτης με πληρότητα μελέτης εφαρμογής η αμοιβή 

υπολογίζεται σε ποσοστό της A   (65% + 50% x 50%) της A 

 Σε περίπτωση εκπόνησης μελέτης Εφαρμογής, η αμοιβή υπολογίζεται σε ποσοστό της A 

       (40% + 50% x 100%) της A 

 

2.7 ΑΡΘΡΟ ΥΔΡ.1.3 ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 

1.3.1  Στην περίπτωση ελέγχου υφισταμένου αρδευτικού έργου η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης 

αμοιβής του ελέγχου, υπολογίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 7.6. του παρόντος. 

1.3.2  Στην περίπτωση ελέγχου υφισταμένου δικτύου ύδρευσης ή αποχέτευσης η ενιαία τιμή 

προεκτιμώμενης αμοιβής του ελέγχου, υπολογίζεται με  τις διατάξεις του άρθρου 11 του 

παρόντος. 

1.3.3  Στην περίπτωση ελέγχου υφισταμένης διευθέτησης κοίτης ρέματος ή ποταμού, η ενιαία 

τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής του ελέγχου, υπολογίζεται με τις διατάξεις  του άρθρου 14 

του παρόντος. 

1.3.4  Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής για τον έλεγχο της επάρκειας υφιστάμενων έργων, 

σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η οποία περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της υδραυλικής 

μελέτης είτε τα έργα αυτά εντάσσονται τελικώς είτε όχι στο σύνολο των έργων της μελέτης 

υπολογίζεται ως 20% της ενιαίας τιμής προεκτιμώμενης αμοιβής που αντιστοιχεί στα έργα 

αυτά. 

1.3.5  Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής για την σύνταξη μελετών διαρρυθμίσεων ή 

προσθηκών με οποιαδήποτε έννοια, υπολογίζεται προσαυξημένη κατά 25% της 

προεκτιμώμενης αμοιβής που αντιστοιχεί σε αυτή καθ’ αυτή την μελέτη. Στην περίπτωση 

αυτή, δεν αμείβονται ιδιαιτέρως οι απαιτούμενοι έλεγχοι, βάσει των παραγράφων 1.3.1 έως 

1.3.4 του παρόντος Άρθρου. 

 

2.8 ΆΡΘΡΟ ΥΔΡ.3.2 ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την εκπόνηση μελέτης αγωγού μεταφοράς 

ακαθάρτων υπολογίζεται συναρτήσει του μήκους του αγωγού με βάση τον τύπο: 

Α= (8 • D 1/2 +β / L 1/3) • L • τκ 

όπου  L το μήκος του αγωγού μεταφοράς σε μέτρα,  

D η διάμετρος του αγωγού σε μέτρα και 

β συντελεστής ως εξής: 

για αγωγούς διαμέτρου ≤ D250χλσ   β=30 

για αγωγούς διαμέτρου D400 χλσ   β=40 

για αγωγούς διαμέτρου D600 χλσ   β=60 

για αγωγούς διαμέτρου D900 χλσ   β=100 

για αγωγούς διαμέτρου D1200 χλσ   β=180 

για αγωγούς διαμέτρου  D1600 χλσ   β=330 

Για ενδιάμεσες διαμέτρους ο συντελεστής β υπολογίζεται με γραμμική παρεμβολή. 
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Προκειμένου για αγωγό με επιμέρους τμήματα διαφορετικών διαμέτρων Α = ΣAi, όπου Ai = (8Di1/2 

+ βi/Li1/3)Li. 

Εφόσον  τμήμα  του  αγωγού   διέρχεται υψομετρικά  κάτω από την στάθμη υπόγειου υδροφορέα, 

τότε η αμοιβή Α προσαυξάνεται κατά (3000+0,20 • L) • τκ, όπου L το συνολικό μήκος του υπόψη 

αγωγού σε μέτρα, για την κάλυψη των απαραίτητων μελετών αντιστήριξης, ελέγχου υδάτων, κ.λπ. 

Σε περίπτωση πολλαπλών αγωγών ιδίας διαμέτρου η αμοιβή υπολογίζεται ως ανωτέρω για έναν 

αγωγό και προσαυξάνεται κατά 30% για κάθε επιπλέον αγωγό. 

 

2.9 ΆΡΘΡΟ ΥΔΡ.3.3 ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ   

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την εκπόνηση της πλήρους μελέτης υποθαλάσσιου 

αγωγού διάθεσης ακαθάρτων υπολογίζεται συναρτήσει του μήκους του αγωγού βάσει του τύπου: 

Α=(30 • D ½ +β) • L ¾ •τκ 

Όπου L το μήκος του αγωγού σε μέτρα, 

β συντελεστής ως εξής: 

για αγωγούς διαμέτρου ≤ D 250 χλσ β=150 

για αγωγούς διαμέτρου D500 χλσ β=250 

για αγωγούς διαμέτρου D900 χλσ β=350 

για αγωγούς διαμέτρου ≥ D1200 χλσ β=400 

Για ενδιάμεσες διαμέτρους ο συντελεστής β υπολογίζεται με γραμμική παρεμβολή. 

Σε περίπτωση πολλαπλών αγωγών ιδίας διαμέτρου η αμοιβή υπολογίζεται ως ανωτέρω για έναν 

αγωγό και προσαυξάνεται κατά 30% για κάθε επιπλέον αγωγό. 

Στην παραπάνω αμοιβή περιλαμβάνονται οι εργασίες καθέλκυσης, πόντισης  και θωράκισης στις 

ζώνες θραύσης, η αμοιβή για τον υδραυλικό σχεδιασμό του διαχυτήρα καθώς και η υδραυλική και 

στατική μελέτη του φρεατίου φόρτισης που τυχόν θα απαιτηθεί για την λειτουργία των αγωγών. 

Οι αγωγοί μεταφοράς λυμάτων αμείβονται σύμφωνα με το άρθρο 5.3. 

 

2.10 ΆΡΘΡΟ  ΤΟΠ.7  ΒΥΘΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ (ΘΑΛΑΣΣΩΝ, ΛΙΜΝΩΝ, ΠΟΤΑΜΩΝ) 

1. Για τη βυθομετρική αποτύπωση θαλασσών, λιμνών και ποταμών και τη δημιουργία ψηφιακού 

μοντέλου εδάφους, την παράδοση των τοπογραφικών  διαγραμμάτων και όλων των στοιχείων 

μετρήσεων και υπολογισμών σε αναλογική και ψηφιακή μορφή, οι τιμές για κάθε στρέμμα και 

μέχρι βάθους 70 μέτρων ανάλογα με την κλίμακα ορίζονται σε Ευρώ σύμφωνα με τον παρακάτω 

πίνακα (υπάρχοντος  τριγωνομετρικού, πολυγωνομετρικού και χωροσταθμικού δικτύου): 

 

2. Οι παραπάνω τιμές ισχύουν μέχρι την απόσταση ενός χιλιομέτρου από την πλησιέστερη ακτή. 

Για αποστάσεις μεγαλύτερες του ενός χιλιομέτρου από την ακτή  και  για  βάθη μεγαλύτερα  των  

70 μέτρων  ή  όπου υφίστανται δυσκολίες ειδικής φύσεως, που επιβάλλουν χρησιμοποίηση 

διαφορετικών μέσων και μεθόδων από τις προβλεπόμενες, καθορίζεται ιδιαίτερη τιμή. 
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2.11 ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΔΝΣγ/οικ35577/ΦΝ466/04-05-2017 Απόφαση ΥΠΟΜΕ «Κανονισμός 

Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων» (ΦΕΚ 1746/Β/19-05-

2017) και το Πρακτικό Διαπίστωσης Τιμών του Γ’  Τριμήνου 2012, το ωρομίσθιο (€/ώρα) 

απασχόλησης δύτη έχει ως εξής: 

Κωδικός Ειδικότητα 

Βασικό 

Ημερομίσθιο 

(Ευρώ) 

Τύπος μετατροπής 
Ωρομίσθιο 

(Ευρώ) 

ΛΙΜ-123 Δύτης 164,77 164,77*1,10*1,3746/4,00 62,29 

 

 

2.12 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 

 

2.12.1 Άρθρο ΥΔΡ.3.2 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης διαρρυθμίσεων όσον αφορά στο χερσαίο τμήμα του αγωγού 

διάθεσης έχει ως εξής: 

Χερσαίο τμήμα αγωγού διάθεσης (ΥΔΡ.3.2) 

Αγωγός  Διάθεσης  

D (διάμετρος σε m)  0,560 

L (μήκος σε m)  140,00 

β (συντελεστής βάσει 

διαμέτρου αγωγού) 
 56 

Αμοιβή Α1 (€) Α= (8 • D 1/2 +β / L 1/3) • L • τκ 2.859,87 

Αριθμός αγωγών  1 

Χ1 (συντελεστής 

προσαύξησης  αμοιβής 

Α1 βάσει αριθμού 

αγωγών) 

 1,00 

Αμοιβή Α2 (€) Α1 * Χ1 2.859,87 

L1 (Μήκος αγωγών 

κάτω από υδροφόρο 

ορίζοντα σε m) 

 0,00 

Α3 (προσαύξηση 

αμοιβής Α2 βάσει 

μήκους αγωγών κάτω 

από υδροφόρο 

ορίζοντα) 

(3000+0,20 • L) • τκ 0,00 

Συνολική αμοιβή Ατ 

(€) 
Α2 + Α3 2.859,87 

Αμοιβή σταδίου 

οριστικής μελέτης (€) 
Ατ * 50% 1.429,94 
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Αμοιβή μελέτης Α (€) (Ατ * 50%) * 1,25 1.787,42 

 

2.12.2 Άρθρο ΥΔΡ.3.3 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης διαρρυθμίσεων όσον αφορά στο υποθαλάσσιο τμήμα του 

αγωγού διάθεσης έχει ως εξής: 

Υποθαλάσσιο τμήμα αγωγού διάθεσης (ΥΔΡ.3.3) 

Αγωγός  Διάθεσης  

D (διάμετρος σε m)  0,560 

L (μήκος σε m)  660,00 

β (συντελεστής βάσει 

διαμέτρου αγωγού) 
 265 

Αμοιβή Α1 (€) Α=(30 • D ½ +β) • L ¾ •τκ 45.589,78 

Αριθμός αγωγών  1 

Χ1 (συντελεστής 

προσαύξησης  αμοιβής 

Α1 βάσει αριθμού 

αγωγών) 

 1,00 

Συνολική αμοιβή Α2 (€) Α1 * Χ1 45.589,78 

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 

Συνολική αμοιβή 

Λιμενικής μελέτης 

(κατ. 11) 

Ατ = 35% * Α2 15.956,42 

Συνολική αμοιβή 

Υδραυλικής μελέτης 

(κατ. 13) 

Ατ = 65% * Α2 29.633,36 

Αμοιβή σταδίου 
Λιμενικής οριστικής 
μελέτης (€) 

Ατ * 50% 7.978,21 

Αμοιβή σταδίου 

Υδραυλικής οριστικής 

μελέτης (€) 

Ατ * 50% 14.816,68 

Αμοιβή Α Λιμενικής 

μελέτης (κατ. 11) (€) 
(Ατ * 50%) * 1,25 9.972,76 

Αμοιβή Α Υδραυλικής 

μελέτης (κατ. 13) (€) 
(Ατ * 50%) * 1,25 18.520,85 

 

2.12.3 Άρθρο ΤΟΠ.7 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης όσον αφορά στη βυθομέτρηση, σε κλίμακα 1:500, της ζώνης 

κατασκευής του υποθαλάσσιου τμήματος του αγωγού διάθεσης, σε απόσταση μικρότερη του 

ενός χιλιομέτρου από την ακτή (~660 μ.), σε βάθη μικρότερα των 70 μέτρων (30 μ.) και σε ζώνη 

100 μ. εκατέρωθεν του άξονα του αγωγού έχει ως εξής: 

Βυθομέτρηση 
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Εργασία Ποσότητα (στρ.) Τιμή μονάδος 
Συντελεστής 

τκ 
Δαπάνη 

Σε βάθος 0-3 μ. 23,734 58,00 1,218 1.676,66 

Σε βάθος 3-12 μ. 43,160 72,00 1,218 3.784,96 

Σε βάθος 12-30 

μ. 
65,106 83,00 1,218 6.581,83 

Αμοιβή μελέτης Α (€) 12.043,45 

 

2.12.4 Άρθρο ΓΕΝ.4 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή άλλου 

επιστήμονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει ειδικών προβλέψεων 

του παρόντος υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας ως 

εξής: 

Υπηρεσίες μηχανικού-επιστήμονα 

Απασχόληση επιστήμονα 
Αριθμός 

τιμολογίου 
Τιμή μονάδος 

Συντελεστής 

τκ 

Προεκτιμώμενη 

αμοιβή 

(ευρώ/ημέρα 

απασχόλησης) 

Σε επιστήμονας 

εμπειρίας μέχρι 10 έτη 
ΑΤ1 300 1,218 365,40 

Σε επιστήμονας 

εμπειρίας από 10 έως 20 

έτη 

ΑΤ2 450 1,218 548,10 

Σε επιστήμονας 

εμπειρίας μεγαλύτερης 

των 20 ετών 

ΑΤ3 600 1,218 730,80 

 

 Εκτιμάται ότι για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην Υπηρεσία για τη συμπλήρωση 

των απαιτούμενων στοιχείων ωρίμανσης του έργου όσον αφορά στη σύνταξη του φακέλου 

της διαδικασίας παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας προς εκτέλεση των εργασιών 

κατασκευής του υποθαλάσσιου απαιτείται η απασχόληση του κάτωθι επιστημονικού 

προσωπικού: 

α/α Εργασία  ΑΤ 

Τιμή μονάδος 

(ευρώ/ημέρα 

απασχόλησης) 

Ημέρες 

απασχόλησης 

μηχανικού-

επιστήμονα 

Αμοιβή 

απασχόλησης 

μηχανικού-

επιστήμονα (Α) 

1 

Σύνταξη φακέλου 

διαδικασίας 

παραχώρησης 

αιγιαλού και παραλίας 

– Απασχόληση 

προσωπικού στην 

κατηγορία Λιμενικών 

μελετών (κατ. 11) 

ΑΤ1 365,40 6 2.192,40 € 
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2 

Σύνταξη φακέλου 

διαδικασίας 

παραχώρησης 

αιγιαλού και παραλίας 

– Απασχόληση 

προσωπικού στην 

κατηγορία 

Υδραυλικών μελετών 

(κατ. 13) 

ΑΤ1 365,40 5 1.827,00 € 

Σύνολο αμοιβής 4.019,40 € 

 

 Εκτιμάται ότι για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην Υπηρεσία για τη συμπλήρωση 

των απαιτούμενων στοιχείων ωρίμανσης του έργου όσον αφορά στην επισκόπηση του 

βυθού όπου πρόκειται να κατασκευαστεί ο υποθαλάσσιος αγωγός και η αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων της απαιτείται η απασχόληση του κάτωθι επιστημονικού και λοιπού 

προσωπικού: 

α/α Εργασία  ΑΤ 

Τιμή μονάδος 

(ευρώ/ημέρα 

απασχόλησης) 

Ημέρες 

απασχόλησης 

μηχανικού-

επιστήμονα 

Αμοιβή 

απασχόλησης 

μηχανικού-

επιστήμονα (Α) 

1 

Εργασίες επισκόπησης 

βυθού – Απασχόληση 

προσωπικού στην 

κατηγορία 

Γεωτεχνικών  μελετών 

και ερευνών (κατ. 21) 

ΛΙΜ-

123 
4 * 62,29  4 996,64 € 

2 

Αξιολόγηση 

αποτελεσμάτων 

επισκόπησης βυθού – 

Απασχόληση 

προσωπικού στην 

κατηγορία 

Γεωτεχνικών  μελετών 

και ερευνών (κατ. 21) 

ΑΤ1 365,40 5 1.827,00 € 

Σύνολο αμοιβής 2.823,64 € 

 

2.12.5 Άρθρο ΓΕΝ.7 

Αναφορικά με τον αγωγό διάθεσης θα συνταχθούν τα ακόλουθα τεύχη: τεχνική περιγραφή, 

τεχνικές προδιαγραφές, τιμολόγιο μελέτης, προϋπολογισμός μελέτης, τα οποία αντιστοιχούν σε 

ποσοστό 58% του συνόλου των τευχών δημοπράτησης.  

 

 Για την σύνταξη των προαναφερόμενων τευχών και για τις κατηγορίες υδραυλικών 

μελετών προκύπτει: 

Συνολική Προεκτιμώμενη Αμοιβή ΥΔΡ  32.493,23 € 
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(= 2.859,87 + 29.633,36) 

Ποσοστό (%) 8%Χ58%=4,64% 

A 1.507,69 € 

 

 Για την σύνταξη των προαναφερόμενων τευχών και για τις κατηγορίες λιμενικών μελετών 

προκύπτει: 

Συνολική Προεκτιμώμενη Αμοιβή ΥΔΡ  15.956,42 € 

Ποσοστό (%) 8%Χ58%=4,64% 

A 740,38 € 

 

 

3 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ – ΠΤΥΧΙΑ 

Συγκεντρωτικά για τις τιμές του Α (από όπου προκύπτουν τα καλούμενα πτυχία) και των 

αμοιβών εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών παρατίθενται τα ακόλουθα: 

α/α Είδος Μελέτης 
Κατηγορία 

Μελέτης 

Συνολική 

Προεκτιμώμενη 

Αμοιβή Ατ (€) 

Προεκτιμώμενη 

Αμοιβή Α (€) 

1 

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην 

Υπηρεσία για τη σύνταξη μελέτης 

διαρρυθμίσεων όσον αφορά στο 

χερσαίο τμήμα του αγωγού διάθεσης 

(ΥΔΡ.3.2) 

13 

2.859,87 1.787,42 

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην 

Υπηρεσία για τη σύνταξη μελέτης 

διαρρυθμίσεων όσον αφορά στο 

υποθαλάσσιο τμήμα του αγωγού 

διάθεσης (ΥΔΡ.3.3) 

29.633,36 18.520,85 

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην 

Υπηρεσία για τη συμπλήρωση των 

απαιτούμενων στοιχείων ωρίμανσης 

του έργου όσον αφορά στη σύνταξη 

φακέλου διαδικασίας παραχώρησης 

αιγιαλού και παραλίας προς εκτέλεση 

των εργασιών κατασκευής του 

υποθαλάσσιου αγωγού (ΓΕΝ.4) 

1.827,00 1.827,00 

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην 

Υπηρεσία για τη συμπλήρωση των 

απαιτούμενων στοιχείων ωρίμανσης 

του έργου όσον αφορά στη σύνταξη 

τευχών δημοπράτησης για τον αγωγό 

διάθεσης (ΓΕΝ.7) 

1.507,69 1.507,69 

ΣΥΝΟΛΟ Αμοιβής κατηγορίας 13 

«Μελέτες υδραυλικών έργων» 
35.827,92 23.642,96 
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α/α Είδος Μελέτης 
Κατηγορία 

Μελέτης 

Συνολική 

Προεκτιμώμενη 

Αμοιβή Ατ (€) 

Προεκτιμώμενη 

Αμοιβή Α (€) 

2 

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην 

Υπηρεσία για τη σύνταξη μελέτης 

διαρρυθμίσεων όσον αφορά στο 

υποθαλάσσιο τμήμα του αγωγού 

διάθεσης (ΥΔΡ.3.3) 

11 

15.956,42 9.972,76 

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην 

Υπηρεσία για τη συμπλήρωση των 

απαιτούμενων στοιχείων ωρίμανσης 

του έργου όσον αφορά στη σύνταξη 

φακέλου διαδικασίας παραχώρησης 

αιγιαλού και παραλίας (ΓΕΝ.4) 

2.192,40 2.192,40 

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην 

Υπηρεσία για τη συμπλήρωση των 

απαιτούμενων στοιχείων ωρίμανσης 

του έργου όσον αφορά στη σύνταξη 

τευχών δημοπράτησης για τον αγωγό 

διάθεσης (ΓΕΝ.7) 

740,38 740,38 

ΣΥΝΟΛΟ Αμοιβής κατηγορίας 11 

«Μελέτες λιμενικών έργων» 
18.889,20 12.905,54 

3 

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην 

Υπηρεσία για τη συμπλήρωση των 

απαιτούμενων στοιχείων ωρίμανσης 

του έργου όσον αφορά στη 

βυθομέτρηση (ΤΟΠ.7) 
16 

12.043,45 12.043,45 

ΣΥΝΟΛΟ Αμοιβής κατηγορίας 16 

«Μελέτες τοπογραφίας» 
12.043,45 12.043,45 

4 

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην 

Υπηρεσία για τη συμπλήρωση των 

απαιτούμενων στοιχείων ωρίμανσης 

του έργου όσον αφορά στις εργασίες 

επισκόπησης βυθού (ΛΙΜ-123) 

21 

996,64 996,64 

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην 

Υπηρεσία για τη συμπλήρωση των 

απαιτούμενων στοιχείων ωρίμανσης 

του έργου όσον αφορά στην 

αξιολόγηση αποτελεσμάτων 

επισκόπησης βυθού (ΓΕΝ.4) 

1.827,00 1.827,00 

ΣΥΝΟΛΟ Αμοιβής κατηγορίας 21 

«Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες» 
2.823,64 2.823,64 

 Σύνολο Α   51.415,59 

 Απρόβλεπτα (15%)   7.712,34 
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α/α Είδος Μελέτης 
Κατηγορία 

Μελέτης 

Συνολική 

Προεκτιμώμενη 

Αμοιβή Ατ (€) 

Προεκτιμώμενη 

Αμοιβή Α (€) 

 Σύνολο Β   59.127,93 

 ΦΠΑ (24%)   14.190,70 

 Γενικό Σύνολο   73.318,63 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 02/07/2019 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Προϊστάμενος Τ.Υ. της ΑΝΕΘ Α.Ε. 

 

 

 

Γεώργιος Παπαργυρίου 

Μηχανολόγος Μηχανικός 

Αθ. Τριανταφυλλίδης 

Αγρ. & Τοπογράφος Μηχανικός 

 


		2019-07-03T10:32:59+0300
	ATHANASIOS TRIANTAFYLLIDIS




