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1. ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Σύμφωνα με την πρόσφατη νομοθεσία του Ν. 4412/2016 και με την εγκύκλιο 18/2016 ισχύουν τα 

ακόλουθα: 

 Για την εκτίμηση των αμοιβών λαμβάνεται υπόψη η υπ’ αρ. ΔΝΣγ /32129/ΦΝ 466 «Έγκριση 

Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α΄ 

147)». 

 Σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 8 περ. α «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. 5 του 

άρθρου 186.». 

 Η παρούσα σύμβαση συσχετίζεται με τον κωδικό CPV 71335000-5 - Τεχνικές μελέτεςόπως 

δηλώνεται στο Παράρτημα I του Προσαρτήματος Γ΄ του Ν.4412/2016. 

 

 

2. ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

2.1. Τιμές σύμφωνα με τον ΚΠΑΜΥ 

ΓΕΝ.4: Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης 

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 



 

-3- 

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. 

ΓΕΝ.3: Συντελεστής (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. 

Για τις αμοιβές των προκηρύξεων που εγκρίνονται μετά τις 20 -3-2016, ο συντελεστής (τκ) έχει τιμή (τκ) 

= 1,203 (ΔΝΣα/οικ 10757/ΦΝ439.6/15-2-2016). 

Ο συντελεστής (τκ) για τις αμοιβές του έτους 2021 (ισχύς για τις προκηρύξεις που εγκρίνονται μετά τις 

20-03-2021) και σύμφωνα με την Εγκύκλιο 89943-2021 της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού της 

Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών  έχει τιμή: (τκ) 

= 1,199. 

Με εφαρμογή των ανωτέρω διαμορφώνονται οι ακόλουθες τιμές μονάδας: 

Κατηγορία 

Προσωπικού 
Έτη Εμπειρίας 

Τιμή Μονάδας ανά Ανθρωποημέρα 

Αρχική  

Τιμή 

Τιμή με τκ 

(Αριθμητικώς) 

Τιμή με τκ 

(Ολογράφως) 

ΑΤ1 >20 600 719,40 
Επτακόσια δεκαεννέα ΕΥΡΩ και σαράντα 

λεπτά 

ΑΤ2 10-20 450 539,55 
Πεντακόσια τριάντα εννέα ΕΥΡΩ και πενήντα 

πέντε λεπτά 

ΑΤ3 <10 300 359,70 
Τριακόσια πενήντα εννέα ΕΥΡΩ και εβδομήντα 

λεπτά 

 

2.2. Προσδιορισμός προσωπικού 

Για την μελέτη της υδρολογίας θα απαιτηθεί το κάτωθι επιστημονικό προσωπικό με βάση την 

καλούμενη κατηγορία πτυχίου 13, αλλά και με τις ανάγκες υλοποίησης του αντικειμένου της μελέτης, 

το οποίο και οφείλουν να διαθέτουν όλοι οι διαγωνιζόμενοι: 

Προσωπικό-Ειδικότητα Πλήθος 
Ελάχιστη εμπειρία 

(έτη) 

Κατηγορία 

προσωπικού 

Μηχανικός Υδρολογικών – Υδραυλικών 

Μελετών (13) 
1 12 ΑΤ2 

Μηχανικός Υδρολογικών – Υδραυλικών 

Μελετών (μελέτη σκοπιμότητας)(13) 
1 4 ΑΤ3 

Επιστήμονας Οικονομικών (03) 1 4 ΑΤ3 

 

2.3. Προβλεπόμενες ανθρωποημέρες – προεκτίμηση αμοιβών 

Επομένως, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύμβασης, όπως αυτές εκτιμήθηκαν από την Υπηρεσία, η 

προεκτιμώμενη αμοιβή αυτής, με βάση τις προβλεπόμενες ανθρωποημέρες απασχόλησης ανά 

ειδικότητα, έχει ως εξής: 
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α/α Προσωπικό - Ειδικότητα Πλήθος Κατηγορία Ημέρες Τιμή Δαπάνη 

1 
Μηχανικός Υδρολογικών – 

Υδραυλικών Μελετών (13) 
1 ΑΤ2 60 539,55 32.373,00 

2 

Μηχανικός Υδρολογικών – 

Υδραυλικών Μελετών (μελέτη 

σκοπιμότητας)(13) 

1 ΑΤ3 20 359,70 7.194,00 

3 Επιστήμονας Οικονομικών (03) 1 ΑΤ3 19,50 359,70 7.014,15 

 
ΣΥΝΟΛΟ  3 

 
99,50 

 
46.581,15 

 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%     6.987,17 

 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ     53.568,32 

 ΦΠΑ 24%     12.856,40 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%     66.424,72 

 

3. ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ 

Η ως άνω προεκτίμηση της αμοιβής κατανέμεται στις καλούμενες κατηγορίες μελετών ως εξής: 

 

α/α Καλούμενη Κατηγορία 
Κατηγορία  

Πτυχίου 

Αμοιβή 

(ευρώ) 

Ελάχιστη Απαιτούμενη 

Στελέχωση 

1 
Μηχανικός Υδρολογικών – Υδραυλικών 

Μελετών 
13 32.373,00 

(1) υδραυλικός 

μηχανικός ΠΕ 12ετούς 

εμπειρίας 

2 
Μηχανικός Υδρολογικών – Υδραυλικών 

Μελετών (μελέτη σκοπιμότητας) 
13 7.194,00 

(1) υδραυλικός 

μηχανικός ΠΕ 4ετούς 

εμπειρίας 

3 Επιστήμονας Οικονομικών 03 7.014,15 

(1) επιστήμονας ή 

μηχανικός ΠΕ 4ετούς 

εμπειρίας 

 

 

 

Ανώγεια, Αύγουστος  2021 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

 


