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Ο υπολογισμός της προεκτιμώμενης  αμοιβής  της μελέτης  πραγματοποιείται  βάσει  της Αριθμ.

ΔΝΣβ/οικ.21613/Φ.Ν.439.6  Απόφασης  του  Υπουργού  Υποδομών  και  Μεταφορών  που

αναφέρεται  στην  «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 2519Β/ 20-7-2017), καθώς επίσης και της Εγκυκλίου

2/2020  με  αριθ.  πρωτ.   ΔΝΣ/οικ20641/ΦΝ439.6/19-03-2020  της  Γενικής  Γραμματείας  του

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με την οποία αναπροσαρμόστηκε ο τκ για το έτος 2020

(τκ=1,227). Η παραπάνω προεκτίμηση της αμοιβής προσαυξάνεται κατά 15% για απρόβλεπτες

δαπάνες όπως ορίζεται στην παρ. 8.α. του άρθρου 53 του Ν.4412/16.

Ο υπολογισμός της αμοιβής αναλύεται παρακάτω.

1. ΠΡΟΕΚΤΙΜΏΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΉ ΜΕΛΈΤΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

Η σύνταξη μελέτης τοπογραφίας, για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Ξιφιανής, σε

έκταση 175 στρεμμάτων (κλίμακα 1:1000) περιλαμβάνει:

1. Τριγωνισμό

2. Γεωμετρικές χωροσταθμήσεις

3. Πολυγωνομετρία

4. Τοπογραφική  αποτύπωση  του  χώρου  εντός  κατοικημένης  περιοχής

εγκατάστασης του δικτύου.

 Άρθρο ΤΟΠ.2: Τριγωνισμοί

Για την αναγνώριση,  επισήμανση,  γωνιομέτρηση,  υπολογισμό,  σύνταξη διαγράμματος και  την

εξασφάλιση, οι τιμές για κάθε τριγωνομετρικό σημείο, ως και οι αντίστοιχες για την κατασκευή

κάθε  βάθρου, ορίζονται  σε Ευρώ, σύμφωνα με τον παρακάτω  πίνακα:

α/α Ενδείξεις  εργασιών ΙΙΙ τάξης IV τάξης Εμπροσθοτομίες Οπισθοτομίες

1 Τριγωνομετρικό σημείο   1800 800 350 225

2 Βάθρο ύψους 1,10 μ.     

 ( πλην  βραχωδών εδαφών) 565 350
- -

3 Βάθρο ύψους 0,40 μ. - - 65 65
4 Βάθρο ύψους 1,10 μ.

 (επί βραχωδών εδαφών) 285 170
- -

1. Για κάθε επιπλέον παραδεκτή μέτρηση και υπολογισμό του ίδιου σημείου, σε περίπτωση

που απαιτούνται πολλαπλές τομές (οπισθοτομία ή εμπροσθοτομία), η αντίστοιχη βασική

τιμή του ανωτέρω πίνακα προσαυξάνεται κατά 40% ανά τομή και μέχρι δύο το πολύ τομές

(μέγιστη προσαύξηση 80%).
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2. Η χρήση υπάρχοντος τριγωνομετρικού σημείου, για εξάρτηση δικτύου, αμείβεται με την τιμή

της τάξης του δικτύου, για την οποία θα χρησιμοποιηθεί, εξαιρουμένων των τομών και μη

συμπεριλαμβανομένης της σήμανσης.

3. Η  αναγνώριση  και  χρήση  τριγωνομετρικού  σημείου  για  εξάρτηση  πολυγωνομετρικού

δικτύου ή  εμπροσθοτομίας ορίζεται σε  65 Ευρώ.

Το πλήθος και η αμοιβή των συγκεκριμένων εργασιών όπως αυτές υπολογίστηκαν παρατίθενται

στον κάτωθι Πίνακα : 

Τριγωνισμοί ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ € /σημ. ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ €

Τριγωνομετρικό σημείο  IV τάξης 4 800,00 3.200,00

Χρήση Τριγωνομετρικού Σημείου 

για εξάρτηση τριγωνομετρικού 

δικτύου

4 800,00 3.200,00

ΣΥΝΟΛΟ 6.400,00

Α1 = (4 * 800 €) + (4 * 800 €) = 6.400,00 €

 Άρθρο ΤΟΠ.3: Πολυγωνομετρίες

1.  Για  την  αναγνώριση,  την  εγκατάσταση  πολυγωνομετρικού  δικτύου  με  απλή  (πρόχειρη)

σήμανση, γωνιομέτρηση, πλευρομέτρηση, υπολογισμό  οδεύσεων και υψομέτρων, καθώς και

τη σύνταξη διαγράμματος και  την εξασφάλιση η τιμή ανά πολυγωνικό σημείο  ορίζεται  ως

παρακάτω:

    α) Εκτός κατοικημένων περιοχών:  50 Ευρώ.

    β) Εντός κατοικημένων περιοχών ή σε οδούς μεγάλης κυκλοφορίας: 65 Ευρώ.

2. Η τιμή για τη μόνιμη σήμανση των πολυγωνικών ορίζεται επί πλέον σε  25 Ευρώ.

Το πλήθος και η αμοιβή των συγκεκριμένων εργασιών όπως αυτές υπολογίστηκαν παρατίθενται

στον κάτωθι Πίνακα : 

Πολυγωνομετρία ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

€ / σημ.

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ

€
Πρόχειρη σήμανση εκτός κατοικημένων 

περιοχών
18 50,00 900,00

Πρόχειρη σήμανση εντός κατοικημένων 

περιοχών ή σε οδούς μεγάλης κυκλοφορίας
105 65,00 6.825,00

ΣΥΝΟΛΟ 7.725,00

Α2 = (18 * 50 €) + (105 * 65) € = 7.725,00 €
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 Άρθρο ΤΟΠ.4: Γεωμετρικές Χωροσταθμήσεις

1. Για  την  αναγνώριση,  γεωμετρική  χωροστάθμηση,  υπολογισμό  υψομέτρων,  σύνταξη

διαγράμματος  και  εξασφάλιση,  για  κάθε  χιλιόμετρο  απλής  χωροστάθμησης,  οι  τιμές

ορίζονται  σε Ευρώ  σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Μορ   α/α    Μορφή εδάφους

Χωροστάθμηση

υψηλής

ακρίβειας

      Χωροστάθμηση

     συνήθους

     ακρίβειας

Χωροστάθμηση

 με ενδιάμεσα σημεία

υπάρχουσας 

οριζοντιογραφίας
Πεδιν  1      Πεδινό  έως 10% 130 65 100
Λοφ    2      Λοφώδες 10% - 20%  200 100 155
Ορει   3      Ορεινό 20% και  άνω - 130 200

2. Η τιμή χωροσταθμικής αφετηρίας επί βάθρου (χωρίς  χωροστάθμηση) ορίζεται σε  110 

Ευρώ.

3. Η τιμή ήλου επί κτίσματος ορίζεται  σε 26 Ευρώ.

4. Ο υπολογισμός δικτύου, με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων ή τη μέθοδο διαδοχικών 

προσεγγίσεων, ή άλλης  μεθόδου με χρησιμοποίηση ηλεκτρονικού υπολογιστή, ορίζεται  σε

225 Ευρώ για κάθε  πολύγωνο ή τρίγωνο.

5. Σε περίπτωση υποχρεωτικής διάβασης μέσω δασωδών εδαφών, στις ανωτέρω τιμές 

προστίθενται  50 Ευρώ ανά χιλιόμετρο.

6. Ως πληρωτέο μήκος των γεωμετρικών χωροσταθμήσεων καθορίζεται η απ' ευθείας 

απόσταση των  χωροσταθμικών αφετηριών ή άλλων σημείων στην ύπαιθρο χώρα και η 

συντομότερη πραγματική πορεία για τους οικισμούς.

Το πλήθος και η αμοιβή των συγκεκριμένων εργασιών όπως αυτές υπολογίστηκαν παρατίθενται

στον κάτωθι Πίνακα : 

Χωροσταθμήσεις ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ € / χλμ

ή σημ.

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ

€
Έδαφος πεδινό έως 10% (υψηλής 

ακρίβειας)
15 χλμ 130,00 1.950,00

Χωροσταθμικές αφετηρίες επί 

βάθρου
4 110,00 440,00

ΣΥΝΟΛΟ 2.390,00

Α3 = (15 * 130 €) + (4 * 110 €) = 2.390,00 €

 Άρθρο ΤΟΠ.5Α: Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις αδόμητων εκτάσεων

1. Για την τοπογραφική αποτύπωση σε αδόμητες εκτάσεις / περιοχές, τη δημιουργία ψηφιακού

μοντέλου  εδάφους,  την  παράδοση  των  τοπογραφικών  διαγραμμάτων  και  όλων  των
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στοιχείων μετρήσεων και υπολογισμών σε αναλογική και ψηφιακή μορφή, οι τιμές για κάθε

στρέμμα ανάλογα με την κλίμακα και τη μορφολογία εδάφους ορίζονται σε Ευρώ σύμφωνα

με  τον  παρακάτω  πίνακα  (υπάρχοντος  τριγωνομετρικού,  πολυγωνομετρικού  και

χωροσταθμικού δικτύου):

2. Σε  πολύ  καλυμμένα  από  φύτευση,  όπως  και  σε  καλυμμένα  από  ύδατα  εδάφη,  η  τιμή

προσαυξάνεται κατά 60% της αντίστοιχης τιμής κατηγορίας εδάφους κλίσης 0-10%.

3. Σε  εξόχως  δασωμένα  εδάφη,  η  τιμή  προσαυξάνεται  κατά  80%  της  αντίστοιχης  τιμής

κατηγορίας εδάφους κλίσης 0 -10%.

4. (διαγράφεται το πρώτο εδάφιο του αρχικού κειμένου της παραγρ. 4 του άρθρου ΤΟΠ.5).

Σε περίπτωση αποτύπωσης ζώνης, οι παραπάνω τιμές ισχύουν για ζώνη συμβατικού πλάτους

που δίνεται στον ακόλουθο πίνακα:

Κατηγορία εδάφους από πλευράς

φυτοκάλυψης

Συμβατικό πλάτος  σε μέτρα για κλίμακα :
1:200 1:500 1:1000 1:2000 1:5000

1            Έδαφος σύνηθες 80 150 200 300 500
2            Έδαφος  δασωμένο 40 75 100 150 250

Για αποτύπωση ζώνης μικρότερου πλάτους οι παραπάνω τιμές προσαυξάνονται κατά 5% ανά

5% μείωσης του συμβατικού πλάτους. Ως ελάχιστη αμοιβή αποτύπωσης λωρίδας θα λαμβάνεται

αυτή που προκύπτει σύμφωνα με τα παραπάνω για πλάτος ίσο προς το 25% του συμβατικού

πλάτους.

5. Αδόμητες χαρακτηρίζονται οι περιοχές, όταν τα σημεία που περιγράφουν κατασκευές δεν

υπερβαίνουν τα 60 ανά 10 στρέμματα. Όταν ο αριθμός των παραπάνω σημείων υπερβαίνει

τα  20  σημεία  ανά  10  στρέμματα,  τότε  οι  τιμές  του  πίνακα  της  παραγράφου  1

προσαυξάνονται κατά 20%.

Το πλήθος και η αμοιβή των συγκεκριμένων εργασιών όπως αυτές υπολογίστηκαν παρατίθενται

στον κάτωθι Πίνακα: 

Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις

αδόμητων εκτάσεων

(κλίμακα 1:1000)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

€ / στρ.

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ

€

Κλίση εδάφους 0-10%

Προσαύξηση 75% λόγω ζώνης 

35 28 980,00

α/α  Μορφολογία εδάφους

(εγκάρσιες κλίσεις)

Τιμή  αμοιβής ( € / στρέμμα)

για κλίμακα :

1:200 1:500 1:1000 1:2000 1:5000
1      Κλίση εδάφους 0-10% 77 30 16 8 3
2      Κλίση εδάφους 10-40% 93 40 19 10 4
3      Κλίση εδάφους > 40% 145 55 28 15 5
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μικρότερου πλάτους

ΣΥΝΟΛΟ 980,00

Α4 = 35 * 16 € * 1,75 = 980,00 €

 Άρθρο ΤΟΠ.6Α: Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις δομημένων εκτάσεων

Δομημένες θεωρούνται εκτάσεις που ο αριθμός των σημείων που περιγράφουν τα σχήματα

των  κατασκευών  κάθε  είδους  (κτίσματα,  αποθήκες,  περιφράξεις,  τοιχία,  τεχνικά  έργα,

πυλώνες ΔΕΗ, κλπ.) υπερβαίνει τα 60 ανά 10 στρέμματα.

2. Για  την  τοπογραφική  αποτύπωση  σε  δομημένες  εκτάσεις  /  περιοχές,  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 ανάλογα με την κλίμακα και την πυκνότητα των σημείων που περιγράφουν

κατασκευές  κάθε  είδους  ορίζονται  σε  Ευρώ  σύμφωνα  με  τον  παρακάτω  πίνακα

(υπάρχοντος  τριγωνομετρικού, πολυγωνομετρικού και χωροσταθμικού   δικτύου)  :

         α/α      Κατηγορία κάλυψης           

             (πυκνότητα σημείων που περιγράφουν

κατασκευές  κάθε είδους)

Τιμή   αμοιβής ( € / στρέμμα) για κλίμακα:

             1:100            1:2001    1:500          1:1000           1:2000          1:5000

Ι    Ι ( 1  Ι.  (πυκνοδομημένη, πάνω από 200 σημεία)     180 160 100 75 58 40
ΙΙ  ΙΙ ( 2. ΙΙ. (αραιοδομημένη, από 60 – 200 σημεία)    105 90 60 45 35 20

3. Για τις περιπτώσεις εγκάρσιων κλίσεων του εδάφους άνω του 10% θα εφαρμόζονται οι 

παρακάτω προσαυξήσεις στις τιμές του παραπάνω πίνακα:

3.1. Για εγκάρσια κλίση εδάφους από 10% έως 40%, προσαύξηση  20%.

3.2. Για εγκάρσια κλίση εδάφους από 40% και πάνω, προσαύξηση  40%.

4. Η οριζόμενη τιμή για την υψομετρική ενημέρωση οριζοντιογραφικού διαγράμματος σε 

δομημένη περιοχή, καθορίζεται σε ποσοστό 60%, ανά στρέμμα επιφάνειας, των 

αντίστοιχων τιμών του πίνακα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

Το πλήθος και η αμοιβή των συγκεκριμένων εργασιών όπως αυτές υπολογίστηκαν παρατίθενται

στον κάτωθι Πίνακα : 

Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις

δομημένων εκτάσεων

(κλίμακα 1:1000)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ €

/ στρ.

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ

€

Αραιοδομημένη, από 60 – 200 σημεία. 210 45,00 9.450,00

ΣΥΝΟΛΟ 9.450,00
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Α4 = 210 * 45 € = 9.450,00 €

Βάσει των παραπάνω, η συνολική αμοιβή της μελέτης τοπογραφίας διαμορφώνεται ως εξής:

ΑΤΟΠ = (6.400,00 + 7.725,00 + 2.390,00 + 980,00 + 9.450,00) * 1,227 = 26.945,00 * 1,227

 ΑΤΟΠ =33.061,52 €.

2. ΠΡΟΕΚΤΙΜΏΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΈΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Άρθρο ΥΔΡ.5  Α  : «Ύδρευση»

5.819. Μελέτη εσωτερικού δικτύου ύδρευσης

Η  ενιαία  τιμή  προεκτιμώμενης  αμοιβής  (Α)  για  την  εκπόνηση  μελέτης  εσωτερικού  δικτύου

ύδρευσης υπολογίζεται συναρτήσει της υδρευόμενης έκτασης βάσει του τύπου:

Α = 5500 • F 2/3 • β • τκ

Όπου F: η υδρευόμενη έκταση σε εκτάρια

β  Συντελεστής εξαρτώμενος από τον πληθυσμό σχεδιασμού της υδρευόμενης έκτασης

ως εξής: 

για οικισμούς με πληθυσμό ≤3.000 β = 0,75  

για οικισμούς με πληθυσμό =5.000 β = 0,80  

για οικισμούς με πληθυσμό =10.000 β = 0,85  

για οικισμούς με  πληθυσμό =20.000 β = 0,90  

για οικισμούς με  πληθυσμό =50.000 β = 0,95  

για οικισμούς με πληθυσμό ≥100.000 β = 1,00  

Για ενδιάμεσες τιμές πληθυσμού σχεδιασμού, ο συντελεστής β υπολογίζεται  με γραμμική

παρεμβολή

Για περιοχές στις οποίες δεν υπάρχει Ρυμοτομικό Σχέδιο, η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής

εσωτερικού δικτύου ύδρευσης μπορεί να υπολογίζεται με συνδυασμό της παρούσας παραγράφου

και της παραγράφου 5.2 του παρόντος Κεφαλαίου.:

Για βιομηχανικές περιοχές με πυκνότητα δόμησης μικρότερη του ενός κτίσματος ανά στρέμμα ο

υπολογισμός της προεκτιμώμενης αμοιβής γίνεται σε συνάρτηση με τη διάμετρο και το μήκος των

διερχόμενων αγωγών και όχι βάσει της εκτιμώμενης έκτασης. Στην περίπτωση αυτή γίνεται χρήση

του τύπου της παραγράφου 5.2 του παρόντος Κεφαλαίου.

Σε  περίπτωση  που  η  συνολικά  υδρευόμενη  έκταση  διαχωρίζεται  σε  επιμέρους  εκτάσεις  με

διαφορετική  μεταξύ  τους  δόμηση – χρήση,  η  συνολική  προεκτιμώμενη  αμοιβή  προκύπτει  ως
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άθροισμα   των  επιμέρους  προεκτιμώμενων  αμοιβών  των  επιμέρους  εκτάσεων,  όπως  αυτές

προκύπτουν κατά τα ανωτέρω. 

Εφόσον τμήμα του δικτύου διέρχεται υψομετρικά κάτω από τη στάθμη υπόγειου υδροφορέα τότε

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

δικτύου σε μέτρα, για την κάλυψη των απαραίτητων μελετών αντιστήριξης, έλεγχο υδάτων κ.λπ.

Συνεπώς, από το σημείο 5.1 του Άρθρου ΥΔΡ.5Α για το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης του οικισμού

Ξιφιανής προκύπτει:

ΑΥΔΡ1 = 5.500 • 702/3 • 0,75 • 1,227 = 85.967,42 €

5.820. Μελέτη αγωγού εξωτερικού υδραγωγείου ύδρευσης

Η  ενιαία  τιμή  προεκτιμώμενης  αμοιβής  (A)  για  την  εκπόνηση  μελέτης  αγωγού  εξωτερικού

υδραγωγείου ύδρευσης υπολογίζεται  συναρτήσει  του μήκους του αγωγού και  της  εσωτερικής

διαμέτρου βάσει του τύπου:

A=(8D 1/2 + β / L 1/3) • L • τκ

όπου L: το μήκος του αγωγού σε μέτρα

D: η διάμετρος του αγωγού σε μέτρα

β συντελεστής έως εξής:

για αγωγό διαμέτρου ≤ D150χλς. Β=30

για αγωγό διαμέτρου D250χλς. Β=40

για αγωγό διαμέτρου D500 χλς. Β=75

για αγωγό διαμέτρου D900 χλς. Β=250

για αγωγό διαμέτρου D1200 χλς β=400

για αγωγό διαμέτρου D1500 χλς β=600

για αγωγό διαμέτρου ≥ D2000 χλς β=800

Για ενδιάμεσες τιμές διαμέτρων 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.

Προκειμένου για αγωγό με επιμέρους τμήματα διαφορετικών διαμέτρων:  Α = Σai, όπου Ai = (8Di
1/2+βi/Li 1/3)Li.

Εφόσον τμήμα του αγωγού διέρχεται υψομετρικά κάτω από τη στάθμη υπόγειου υδροφορέα τότε

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

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

Η αμοιβή για τη μελέτη του αγωγού εξωτερικού υδραγωγείου ύδρευσης διαμορφώνεται ως εξής:
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ΑΥΔΡ2 = (8 • 0,16 1/2 + 30 / 20 1/3) • 20 • 1,218 = (3,2 + 11,05) • 20 • 1,227 = 14,25 • 20 • 1,227 =

349,70 €.

Με σκοπό την εξακρίβωση των λειτουργικών και οικονομοτεχνικών χαρακτηριστικών του προς

υλοποίηση  έργου,  θα  πρέπει  να  καθοριστούν  πλήρως  οι  παράμετροι  που  δικαιολογούν  τη

δρομολόγηση της επένδυσης. Για το λόγο αυτό απαιτείται η εκπόνηση Μελέτης Σκοπιμότητας,

στα  πλαίσια  της  εκπόνησης  της  μελέτης  υδραυλικών  έργων.  Για  την  προεκτίμηση  αμοιβής

μηχανικού εμπειρίας από 10 έως 20 έτη με βάση το άρθρο ΓΕΝ.4Β του Ν. 3316/05, εκτιμάται ότι

απαιτούνται 11 ημέρες (μισός ανθρωπομήνας) απασχόλησης.

ΑΥΔΡ3 = 11 x 450 x 1,227 = 6.073,65 €.

Βάσει  των παραπάνω, η συνολική αμοιβή της μελέτης υδραυλικών έργων διαμορφώνεται  ως

εξής:

ΑΥΔΡ = (85.967,42 + 349,70 + 6.073,65) = 92.390,77 €.

3. ΠΡΟΕΚΤΙΜΏΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΉ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Με  σκοπό  την  εξακρίβωση  των  γεωτεχνικών  δεδομένων  που  αφορούν  στην  κατασκευή  του

δικτύου  ύδρευσης  και  του  αγωγού  εξωτερικού  υδραγωγείου  ύδρευσης,  πρόκειται  να  γίνει

προεκτίμηση αμοιβής γεωτεχνικού μηχανικού εμπειρίας μέχρι 10 έτη με βάση το άρθρο ΓΕΝ.4Β

του  Ν.  3316/05.  Για  την ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών εκτιμάται  ότι  απαιτούνται  33

ημέρες (1,5 ανθρωπομήνας) απασχόλησης.

Βάσει των παραπάνω, η αμοιβή της γεωτεχνικής μελέτης και έρευνας διαμορφώνεται ως εξής:

ΑΓΕΩ = 33 x 300 € Χ 1,227 = 9.900,00 x 1,227 

 ΑΓΕΩ = 12.147,30 €
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4. ΠΡΟΕΚΤΙΜΏΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΉ ΣΎΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΈΤΗΣ ΣΑΥ–ΦΑΥ 

Άρθρο ΓΕΝ.6  Α  : Αμοιβή σύνταξης Μελέτης ΣΑΥ–ΦΑΥ

Ο τύπος που καθορίζει την προεκτιμώμενη αμοιβή είναι:

Α = Σαi ∙ β ∙ τκ

όπου:

Σai: Σύνολο των προεκτιμώμενων αμοιβών των προς εκπόνηση Μελετών για συγκεκριμένο

έργο και για όλες τις κατηγορίες μελετών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση Σαi = 92.390,77 €

για τα υδραυλικά έργα (υδραυλική μελέτη). 

β: Συντελεστής αμοιβής επί τοις εκατό

O Συντελεστής αμοιβής επί τοις εκατό υπολογίζεται από τον εξής τύπο:

3

175 







i

Στον παραπάνω τύπο:

κ = 0,4

μ = 8,00

Σαi = 92.390,77 €

Οπότε, από τον τύπο του Συντελεστή αμοιβής προκύπτει:

β = 1,45 %

Οπότε, αντικαθιστώντας στον τύπο της προεκτιμώμενης αμοιβής έχουμε:

ΑΣΑΥ-ΦΑΥ = Σαi ∙ β ∙ τκ = 1.654,74 €

5. ΠΡΟΕΚΤΙΜΏΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΉ ΣΎΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΏΝ ΔΗΜΟΠΡΆΤΗΣΗΣ 

Άρθρο ΓΕΝ.7: Αμοιβή σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης

Η  προεκτιμώμενη  αμοιβή  για  τη  σύνταξη  των  Τευχών  Δημοπράτησης  είναι  το  8%  του
αθροίσματος των αμοιβών. Το άθροισμα των αμοιβών της υδραυλικής μελέτης είναι 92.390,77 €.
Συνεπώς:
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Α ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ = 8% ∙ 92.390,77 = 7.391,26 €

6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΏΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ

7. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Αμοιβή Μελέτης Υδραυλικών Έργων

Βάσει του Άρθρου ΥΔΡ.1: «Γενικά» και σημείου 1.2 «Αμοιβή Μελέτης κατά στάδια», προκύπτουν
τα εξής:
ΑΥΔΡ = 92.390,77 · 0,75 = 69.293,08 €

Α/Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΤΥΧΙΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΑΜΟΙΒΗ (€)

1 16 Μελέτη Τοπογραφίας 33.061,52

2 13

Μελέτη Υδραυλικών Έργων
(συμπεριλαμβάνεται η σύνταξη των

Τευχών Δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ)
78.339,08

3 21 Γεωτεχνική Μελέτη και Έρευνα 12.147,30

ΣΥΝΟΛΟ 123.547,90

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 142.080,09

ΦΠΑ (24%) 34.099,22

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 176.179,31

ΑΡΙΔΑΙΑ 04/06/2020

                                                                                               Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΕΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

                                           ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Α/Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΤΥΧΙΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΑΜΟΙΒΗ (€)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ
ΤΑΞΗ

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥ

1 16 Μελέτη Τοπογραφίας 33.061,52 ≥ Α

2 13 Μελέτη Υδραυλικών Έργων 92.390,77 ≥ Β

3 21 Γεωτεχνική Μελέτη και Έρευνα 12.147,30 ≥ Α
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