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1 ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ 

 φμφωνα με το άρκρο 53 παρ.8.α) του Ν.4412/2016: «Η εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ περιλαμβάνει 

τισ προβλζψιμεσ προεκτιμϊμενεσ αμοιβζσ των επί μζρουσ μελετϊν και τεχνικϊν υπθρεςιϊν που 

απαρτίηουν τθ ςφμβαςθ. Στθν εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ςυμπεριλαμβάνεται ποςοςτό δζκα πζντε 

τοισ εκατό (15%) ωσ απρόβλεπτεσ δαπάνεσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 4 του άρκρου 186».  

 Με τθν υπ’ αρ. ΔΝγ/32129/ΦΝ466/16-05-2017 απόφαςθ Τπουργοφ ΤΜΕ «Ζγκριςθ Κανονιςμοφ 

Προεκτιμϊμενων Αμοιβϊν μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν 

υπθρεςιϊν κατά τθ διαδικαςία τθσ παρ. 8 δ του άρκρου 53 του ν. 4412/2016 (Αϋ147)» (ΦΕΚ 

2519/Β/20-07-2017) εγκρίκθκε ο Κανονιςμόσ Προεκτιμϊμενων Αμοιβϊν Μελετϊν και Σεχνικϊν 

Τπθρεςιϊν, με ιςχφ από τθ δθμοςίευςι τθσ ςτο ΦΕΚ και υποχρεωτικι εφαρμογι ςε διαδικαςίεσ 

ςφναψθσ ςυμβάςεων με χρόνο ζναρξθσ τθν 30/07/2017.  

 Για τον προςδιοριςμό τθσ προεκτιμϊμενθσ αμοιβισ μελετϊν και υπθρεςιϊν για το ζτοσ 2021, ο 

ςυντελεςτισ (τκ) που αναφζρεται ςτο άρκρο ΓΕΝ.3 του Κανονιςμοφ Προεκτιμϊμενων Αμοιβϊν 

Μελετϊν και Τπθρεςιϊν, ζχει τιμι ςφμφωνα με τθν ςφμφωνα με τθν υπϋαρικμ. 89943-02/04/2021 

Εγκφκλιο τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν του Τπουργείου Τποδομϊν και Μεταφορϊν  

(τκ) = 1,199. 
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2 ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 

 

2.1 Άρθρο ΓΕΝ.2 Τπολογιςμόσ Αμοιβήσ Μελετών 

Κατ’ εφαρμογι των διατάξεων του εδαφίου δ) τθσ παραγράφου 8 του άρκρου 53 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 

147 Α’), οι ενιαίεσ τιμζσ των προεκτιμωμζνων αμοιβϊν μελετϊν ανά μονάδα φυςικοφ αντικειμζνου και 

κατθγορία ζργου και οι ενιαίεσ τιμζσ προεκτιμωμζνων αμοιβϊν υπθρεςιϊν είτε ανά μονάδα φυςικοφ 

αντικειμζνου και κατθγορία ζργου είτε ανά μονάδα χρόνου απαςχόλθςθσ, υπολογίηονται από τθν 

ςχζςθ : 

Α = (τκ) * Σ(Φ) *€+ 

όπου: 

(τκ) : ο ςυντελεςτισ του άρκρου ΓΕΝ.3 και 

Σ(Φ) : θ ενιαία τιμι τθσ προεκτιμϊμενθσ αμοιβισ όπωσ κακορίηεται ανά είδοσ και κατθγορία ζργου ςτα 

αντίςτοιχα άρκρα κάκε κατθγορίασ μελζτθσ ςυναρτϊμενθ με τθν φυςικι ποςότθτα κάκε αντικειμζνου. 

Στθν αμοιβι αυτι περιλαμβάνεται θ υποβολι των ςτοιχείων τθσ μελζτθσ ςε ψθφιακά αρχεία κακϊσ και ςε 

ζντυπθ μορφι ςε ζξι (6) ςειρζσ εκτόσ εάν γίνεται ειδικι αναφορά ςε επί μζρουσ άρκρα. 

 

2.2 Άρθρο ΓΕΝ.3 υντελεςτήσ (τκ) 

Ο ςυντελεςτισ (τκ) που αναφζρεται ςτο άρκρο ΓΕΝ. 2 ορίηεται για κάκε ζτοσ ωσ ο λόγοσ του επίςθμου 

γενικοφ δείκτθ τιμϊν καταναλωτι του Δεκεμβρίου του προθγοφμενου ζτουσ προσ τον επίςθμο γενικό 

δείκτθ τιμϊν καταναλωτι του Δεκεμβρίου του ζτουσ 2004 που αναμορφϊκθκε ςε 87,79 και περιλιφκθκε 

ςτον υπολογιςμό των επί μζρουσ αμοιβϊν μελετϊν και υπθρεςιϊν. 

Για τον προςδιοριςμό τθσ προεκτιμϊμενθσ αμοιβισ μελετϊν και υπθρεςιϊν για το ζτοσ 2010 (ιςχφσ από 

20-3-2021), ο ςυντελεςτισ (τκ) που αναφζρεται ςτο άρκρο ΓΕΝ.3 του Κανονιςμοφ Προεκτιμϊμενων 

Αμοιβϊν Μελετϊν και Υπθρεςιϊν, ζχει τιμι ςφμφωνα με τθν υπϋαρικμ. 89943-02/04/2021 Εγκφκλιο τθσ 

Διεφκυνςθσ Νομοκετικοφ Συντονιςμοφ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου 

Υποδομϊν και Μεταφορϊν  (τκ) = 1,199. 

2.3 Άρθρο ΓΕΝ.4 Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιςτημόνων ανάλογα με τον χρόνο απαςχόληςησ 

1. Η 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 είναι ο ςυντελεςτισ του άρκρου ΓΕΝ 3. 

2. Οι αποηθμιϊςεισ τθσ παραγράφου 1 νοοφνται για απαςχόλθςθ εντόσ ι εκτόσ ζδρασ (ςτο εςωτερικό) 

περιςςότερων τθσ μιασ θμερϊν, ι, ςε περίπτωςθ μίασ μόνο θμζρασ για απαςχόλθςθ πζντε (5) τουλάχιςτον 

ωρϊν. Για απαςχόλθςθ μικρότερθ των 5 ωρϊν, θ ωριαία απαςχόλθςθ ορίηεται ίςθ προσ το 0,20 των 
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παραπάνω θμεριςιων αποηθμιϊςεων με ελάχιςτθ αμοιβι όχι μικρότερθ των 150*τκ.Στθν ανωτζρω αμοιβι 

νοείται ότι περιλαμβάνεται το ςφνολο των άμεςων και ζμμεςων, γενικϊν και ειδικϊν υποςτθρικτικϊν και 

λειτουργικϊν δαπανϊν του. 

3. Η αποηθμίωςθ ανκρωπομινα νοείται ωσ αποηθμίωςθ 22 ανκρωποθμερϊν. 

4. H προεκτιμϊμενθ αμοιβι ςε ευρϊ για τθν παροχι ανεξάρτθτων υπθρεςιϊν μθχανικοφ ι άλλου 

επιςτιμονα, εγνωςμζνου κφρουσ και με αποδεδειγμζνα εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ ςτθν οργάνωςθ ι ςε 

μεκόδουσ καταςκευισ ειδικϊν, ςφνκετων ι πολφπλοκων ζργων μπορεί να εκτιμθκεί ζωσ το διπλάςιο των 

προεκτιμϊμενων αμοιβϊν που ορίηονται ςτθν παραγρ. 1, πάντα ανάλογα του χρόνου τθσ αποδεδειγμζνθσ 

εμπειρίασ και εφόςον θ απαςχόλθςθ είναι περιοριςμζνθσ διάρκειασ. 

Ωσ τζτοιεσ εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ ενδεικτικά αναφζρονται, θ εμπειρία ςε γραμμζσ και ςτακμοφσ μετρό, 

ςιραγγεσ, ειδικζσ αντιςτθρίξεισ ςε αςτικζσ και δομθμζνεσ περιοχζσ, γζφυρεσ με προβλιματα κεμελίωςθσ, 

ι γζφυρεσ ειδικισ μορφισ όπωσ κρεμαςτζσ, καλωδιωτζσ, προβολοδομιςεισ, με προϊκθςθ, ειδικά λιμενικά 

ζργα με προβλιματα ζδραςθσ, υποκαλάςςια ζργα, μεγάλα ι με ειδικά προβλιματα κεμελίωςθσ 

φράγματα, διάδρομοι , τροχόδρομοι ι δάπεδα ςτάκμευςθσ αερολιμζνων κεμελιοφμενοι ςε καλάςςιεσ 

εκτάςεισ, ειδικά οικοδομικά ζργα με ιδιαίτερεσ αρχιτεκτονικζσ απαιτιςεισ όπωσ διατθρθτζα νεοκλαςικά 

κτίρια, μνθμεία κλπ. 

Για τθν ζνταξθ ςε διακιρυξθ παρεχομζνων υπθρεςιϊν των προεκτιμϊμενων αμοιβϊν τθσ παραγράφου 

αυτισ, απαιτείται γνωμοδότθςθ του Συμβουλίου Δθμ. Ζργων (Τμ. Μελετϊν) τθσ Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου 

Υποδομϊν Μεταφορϊν και Δικτφων. 
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3 ΠΡΟΕΚΣΙΜΗΗ ΑΜΟΙΒΩΝ 

 

3.1 Άρθρο ΓΕΝ.4 Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιςτημόνων ανάλογα με τον χρόνο απαςχόληςησ 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

ΕΣΗ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑ ΑΝΘΡΩΠΗΜΕΡΑ Ε ΕΤΡΩ 

Αρχική τιμή 
Σιμή με τκ 

(Αριθμητικώσ) 

Σιμή με τκ 

(Ολογράφωσ) 

ΑΣ1 >20 600 719,40 Επτακόςια δεκαεννζα ΕΤΡΩ και ςαράντα λεπτά 

ΑΣ2 10-20 450 539,55 Πεντακόςια τριάντα εννζα ΕΤΡΩ και πενιντα πζντε λεπτά 

ΑΣ3 <10 300 359,70 Σριακόςια πενιντα εννζα ΕΤΡΩ και εβδομιντα λεπτά 

 

3.2 Προςδιοριςμόσ προςωπικοφ και χρόνου απαςχόληςησ  

Σο αντικείμενο εργαςίασ ανά κατθγορία επιςτθμονικοφ προςωπικοφ ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 

ζχει ςυνοπτικά ωσ εξισ: 

 Μελζτεσ υδραυλικϊν ζργων (κατ. 13): 

o Περιγραφι, αποτφπωςθ/χαρτογράφθςθ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ ςε περιβάλλον GIS.  

o φνταξθ-προετοιμαςία ςχετικϊν δελτίων παρακολοφκθςθσ του ςυςτιματοσ φδρευςθσ (ζργα 

μεταφοράσ νεροφ από πθγζσ/γεωτριςεισ, δεξαμενζσ, αντλιοςτάςια). 

o Καταγραφι   και   αξιολόγθςθ   ενδεχόμενων   κινδφνων   ςτισ   κζςεισ   

δεξαμενϊν/αντλιοςταςίων και ζργων μεταφοράσ νεροφ. 

o Περιγραφι υφιςτάμενων μζτρων ελζγχου. 

o φνταξθ οδθγοφ εφαρμογισ χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ.     

o υμπλιρωςθ των δελτίων παρακολοφκθςθσ. 

o Διαμόρφωςθ του διαχειριςτικοφ εργαλείου (ΔΕ) και οδθγιϊν εφαρμογισ του. 

o υμμόρφωςθ ΔΕ με αποτελζςματα εφαρμογισ χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ. 

o Διαμόρφωςθ ερωτθματολογίου προσ καταναλωτζσ και τθν αξιολόγθςθ αποτελεςμάτων 

ζρευνασ. 

o υνολικι αξιολόγθςθ και ανακεϊρθςθ χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ.   

o φνταξθ Σελικισ Ζκκεςθσ. 

o Κατάρτιςθ-επιμόρφωςθ του προςωπικοφ του Φορζα. 

 Περιβαλλοντικζσ μελζτεσ (κατ. 27): 

o υμμετοχι ςτθ ςφνταξθ οδθγοφ εφαρμογισ χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ.  

o υμμετοχι ςτθ ςφνταξθ-προετοιμαςία ςχετικϊν δελτίων παρακολοφκθςθσ του ςυςτιματοσ 

φδρευςθσ (ζργα μεταφοράσ νεροφ από πθγζσ/γεωτριςεισ, δεξαμενζσ, αντλιοςτάςια). 

o Καταγραφι ανκρωπογενϊν δραςτθριοτιτων και αξιολόγθςθ των ενδεχόμενων κινδφνων ςτισ 

κζςεισ πθγϊν/ γεωτριςεων. 
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o υμμετοχι ςτθ ςφνταξθ τελικισ αναφοράσ εφαρμογισ χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ. 

o υμπλιρωςθ δελτίων παρακολοφκθςθσ. 

o υμμετοχι ςτθ ςυμμόρφωςθ ΔΕ με αποτελζςματα εφαρμογισ χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ. 

o υμμετοχι ςτθ ςυνολικι αξιολόγθςθ και ανακεϊρθςθ χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ. 

o υμμετοχι ςτθ ςφνταξθ Σελικισ Ζκκεςθσ. 

 Μελζτεσ & ζρευνεσ γεωλογικζσ, υδρογεωλογικζσ, γεωφυςικζσ (κατ. 20): 

o Κακοριςμόσ Ηωνϊν Παροχισ Υδατοσ. 

o Κακοριςμόσ απαιτοφμενων εργαςτθριακϊν αναλφςεων. 

o Περιγραφι, αποτφπωςθ και προετοιμαςία των ςχετικϊν δελτίων παρακολοφκθςθσ του 

ςυςτιματοσ φδρευςθσ (πθγζσ/ γεωτριςεισ). 

o Καταγραφι ανκρωπογενϊν δραςτθριοτιτων και αξιολόγθςθ των ενδεχόμενων κινδφνων ςτισ 

κζςεισ πθγϊν/ γεωτριςεων. 

o Περιγραφι υφιςτάμενων μζτρων ελζγχου. 

o Διαμόρφωςθ ερωτθματολογίου προσ καταναλωτζσ και αξιολόγθςθ αποτελεςμάτων ζρευνασ. 

o υμπλιρωςθ δελτίων παρακολοφκθςθσ. 

o υμμετοχι ςτθ ςυμμόρφωςθ ΔΕ με αποτελζςματα εφαρμογισ χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ. 

o υμμετοχι ςτθ ςυνολικι αξιολόγθςθ και ανακεϊρθςθ χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ. 

o υμμετοχι ςτθ ςφνταξθ Σελικισ Ζκκεςθσ. 

 

Με βάςθ το φυςικό αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ περιγράφεται ςτο Φάκελο Ζργου, κακϊσ και τα 

προαναφερόμενεσ εργαςίεσ ανά κατθγορία επιςτθμονικοφ προςωπικοφ, θ κατανομι του χρόνου 

απαςχόλθςθσ ανά κατθγορία μελζτθσ και εμπειρίασ απαςχολοφμενου επιςτθμονικοφ προςωπικοφ 

εκτιμάται ωσ εξισ: 

ΠΑΡΑ-
ΔΟΣΕΟ 

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

ΚΑΣ. 13 – ΜΕΛΕΣΕ 

ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 

ΚΑΣ. 27 –

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙ

ΚΕ ΜΕΛΕΣΕ  

ΚΑΣ. 20 –

ΜΕΛΕΣΕ & 

ΕΡΕΤΝΕ  

ΓΕΩΛΟΓΙΚΕ, 

ΤΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚ

Ε, ΓΕΩΦΤΙΚΕ 

1 

Π1-1 α: Χαρτογράφθςθ ςε GIS του ςυςτιματοσ 

φδρευςθσ ωσ ζκκεςθ  παράςταςθσ μιασ 

υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, που κα περιγράφει κατ’ 

ελάχιςτον τα ςθμεία δειγματολθψίασ 

7 - - 

Π1-1 β: φνταξθ των δεκατεςςάρων (14) δελτίων 

παρακολοφκθςθσ και τισ επιςυναπτόμενεσ ςε αυτά 

αναφορζσ είτε αυτζσ είναι περιγραφικζσ είτε 

επεξθγθματικζσ. 

5 5 - 

Π1-2: Οριςμόσ ηωνϊν φδρευςθσ, κακοριςμόσ 

απαιτοφμενων εργαςτθριακϊν αναλφςεων. 
5 - 5 

Π1-3: Οδθγόσ Εφαρμογισ χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ 8 5 - 
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ΠΑΡΑ-
ΔΟΣΕΟ 

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

ΚΑΣ. 13 – ΜΕΛΕΣΕ 

ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 

ΚΑΣ. 27 –

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙ

ΚΕ ΜΕΛΕΣΕ  

ΚΑΣ. 20 –

ΜΕΛΕΣΕ & 

ΕΡΕΤΝΕ  

ΓΕΩΛΟΓΙΚΕ, 

ΤΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚ

Ε, ΓΕΩΦΤΙΚΕ 

φνολο ημερών απαςχόληςησ 

ανά ειδικότητα Παραδοτζου 1 
25 10 5 

2 

Π2-1: Μθνιαίεσ αναφορζσ που κα περιλαμβάνουν 

αναλυτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το κάκε ςτάδιο 

του ςυςτιματοσ φδρευςθσ  

20 10 4 

Π2-2: Σελικι αναφορά εφαρμογισ του χεδίου 

Αςφάλειασ Νεροφ 
5 5 2 

φνολο ημερών απαςχόληςησ 

ανά ειδικότητα Παραδοτζου 2 
25 15 6 

3 

Π3-1: Διαχειριςτικό εργαλείο (ΔΕ) και οδθγίεσ 

εφαρμογισ του 
3 - - 

Π3-2: υμπλιρωςθ ΔΕ με αποτελζςματα εφαρμογισ 

χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ 
2 1 1 

Π3-3: Ερωτθματολόγιο προσ καταναλωτζσ και 

αποτελζςματα ζρευνασ 
3 - 1 

Π3-4: υνολικι Αξιολόγθςθ χεδίου Αςφάλειασ 

Νεροφ 
2 2 - 

φνολο ημερών απαςχόληςησ 

ανά ειδικότητα Παραδοτζου 3 
10 3 2 

4 
Π4-1: Ανακεωρθμζνο χζδιο Αςφάλειασ Νεροφ 3 2 - 

Π4-2: φνταξθ Σελικισ Ζκκεςθσ 2 - 1 

φνολο ημερών απαςχόληςησ 

ανά ειδικότητα Παραδοτζου 4 
5 2 1 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ 65 30 14 

 

υνοπτικά, ανά Φάςθ εκπόνθςθσ του μελετθτικοφ αντικειμζνου και ανά ζτθ εμπειρίασ και ειδικότθτα 

απαςχολοφμενου προςωπικοφ θ κατανομι του χρόνου απαςχόλθςθσ ζχει ωσ εξισ: 

ΦΑΗ 

ΕΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΑΠΑΧΟΛΟΤΜΕ

ΝΟΤ 

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ

Τ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΕ ΑΠΑΧΟΛΗΗ 

ΚΑΣ. 13 – 

ΜΕΛΕΣΕ 

ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 

ΚΑΣ. 27 –

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙ

ΚΕ ΜΕΛΕΣΕ  

ΚΑΣ. 20 –

ΜΕΛΕΣΕ & 

ΕΡΕΤΝΕ  

ΓΕΩΛΟΓΙΚΕ, 

ΤΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚ

Ε, ΓΕΩΦΤΙΚΕ 

ΤΝΟΛΟ 

Φ.Ι 
10-20 ζτθ (ΑΣ2) 14 5 2 21 

<10ζτθ (ΑΣ3) 6 5 3 14 

φνολο Φ.Ι 20 10 5 35 

Φ.ΙΙ 
10-20 ζτθ (ΑΣ2) 22 5 4 31 

<10ζτθ (ΑΣ3) 8 10 2 20 
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ΦΑΗ 

ΕΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΑΠΑΧΟΛΟΤΜΕ

ΝΟΤ 

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ

Τ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΕ ΑΠΑΧΟΛΗΗ 

ΚΑΣ. 13 – 

ΜΕΛΕΣΕ 

ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 

ΚΑΣ. 27 –

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙ

ΚΕ ΜΕΛΕΣΕ  

ΚΑΣ. 20 –

ΜΕΛΕΣΕ & 

ΕΡΕΤΝΕ  

ΓΕΩΛΟΓΙΚΕ, 

ΤΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚ

Ε, ΓΕΩΦΤΙΚΕ 

ΤΝΟΛΟ 

φνολο Φ.ΙΙ 30 15 6 51 

Φ.ΙΙΙ 
10-20 ζτθ (ΑΣ2) 9 2 1 12 

<10ζτθ (ΑΣ3) 6 3 2 11 

φνολο Φ.ΙΙΙ 15 5 3 23 

Γενικό φνολο 

10-20 ζτη (ΑΣ2) 45 12 7 64 

<10ζτη (ΑΣ3) 20 18 7 45 

φνολο 65 30 14 109 

 

3.3 Προεκτίμηςη αμοιβήσ 

φμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτζσ εκτιμικθκαν από τθν Τπθρεςία, θ προεκτιμϊμενθ 

αμοιβι αυτισ με βάςθ τισ προβλεπόμενεσ ανκρωποθμζρεσ απαςχόλθςθσ ανά ειδικότθτα, ζχει ωσ εξισ: 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΠΛΗΘΟ 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

ΑΝΘΡΩΠΟ- 

ΗΜΕΡΕ 

ΑΠΑΧΟΛΗ

Η 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΑΜΟΙΒΗ (€) 

Μερική  υνολική  

ΜΕΛΕΣΕ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ – ΚΑΣ. 13 

1 ΑΣ2 45 539,55 24.279,75 31.473,75 

 1 ΑΣ3 20 359,70 7.194,00 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ 

ΜΕΛΕΣΕ – ΚΑΣ. 27 

1 ΑΣ2 12 539,55 6.474,60 12.949,20 

 1 ΑΣ3 18 359,70 6.474,60 

ΓΕΩΛΟΓΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ – 

ΚΑΣ. 20 

1 ΑΣ2 7 539,55 3.776,85 

6.294,75 1 ΑΣ3 7 359,70 2.517,90 

φνολο  50.717,70 

Απρόβλεπτα (15%)  7.607,66 

φνολο άνευ ΦΠΑ  58.325,36 

ΦΠΑ (24%)  13.998,09 

υνολική προεκτιμώμενη δαπάνη  72.323,44 
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Γρεβενά, Απρίλιοσ 2021 

ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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