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Σύμφωνα με το άρθρο 53, παρ. 8 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η προεκτιμώμενη αμοιβή της παρούσας σύμβασης υπολογίζεται βάσει 

του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Τεχνικών Υπηρεσιών, που εγκρίνεται με 

Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, νυν Υποδομών & Μεταφορών. 

Ο ισχύον Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 

ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16.05.2017 (ΦΕΚ 2519/Β/20.07.2017) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών και τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.56023/ΦΝ466/02-08-2017 (ΦΕΚ 

2724/Β/3.8.2017). Για τον υπολογισμό του συνόλου των αμοιβών, ο συντελεστής (τκ) έχει τιμή τκ = 

1,199 σύμφωνα με την Εγκύκλιο με Α.Π. 89943/2.4.2021 (ΑΔΑ: 6Τ50465ΧΘΞ-ΟΦΔ). 

 

ΑΜΟΙΒΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΠΠΔ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΑΘΜΟ 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ) 

ΠΕΡ. 6 Συστήματα υποδομής που απαιτούνται για τη διαχείριση και διάθεση μη-επικίνδυνων 

στερεών αποβλήτων - Αμοιβή κατηγορίας 27 (ΣΜΑ) 

Στα πλαίσια του παρόντος άρθρου, ως εγκαταστάσεις διαχείρισης και διάθεσης μη-επικίνδυνων 

στερεών αποβλήτων νοούνται αυτές των στοιχείων με α/α 6, 7β, 10α, 10β, 12α και 14 που έχουν 

καταταγεί στην 4η Ομάδα του Παραρτήματος IV της με Αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674 ΥΑ (ΦΕΚ 2471/Β/10-

8-2016). 

Η ενιαία τιμή της προεκτιμώμενης αμοιβής για το σύνολο των περιβαλλοντικών μελετών 

προσδιορίζεται από τη σχέση: 

Σ(φ) = Κ·Cφ0.3 

όπου: 

Κ : ο συντελεστής τύπου μελέτης 

φ : ο ισοδύναμος πληθυσμός, στην εξυπηρέτηση του οποίου σκοπεύει η εγκατάσταση 

C : συντελεστής είδους έργου  

 

Επίσης, η προεκτιμώμενη αμοιβή, Α σε €, των περιβαλλοντικών μελετών υπολογίζεται από τη σχέση: 

Α = τκ•Σ(φ) 

Με δεδομένο ότι πρόκειται για εκπόνηση Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) για την 

κατασκευή και λειτουργία του Σταθμού Μεταφόρτωσης (ΣΜΑ), ο συντελεστής τύπου μελέτης 

λαμβάνεται ίσος με 0,20  σύμφωνα με το άρθρο ΠΕΡ 2: «Γενικοί κανόνες για τον υπολογισμό της 

ενιαίας τιμής προεκτιμώμενης αμοιβής περιβαλλοντικών μελετών» παρ. 5.α του «Κανονισμού 

Προεκτιμωμένων Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών». 

 

Με βάση τα παραπάνω προκύπτει:  

Συντελεστής τύπου μελέτης  Κ = 0,20 

Ισοδύναμος πληθυσμός φ = 28.915 

Συντελεστής είδους έργου C = 2.600 

Προεκτιμώμενη αμοιβή  Α = 13.588,12€ 
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ΠΕΡ. 6 Συστήματα υποδομής που απαιτούνται για τη διαχείριση και διάθεση μη-επικίνδυνων 

στερεών αποβλήτων - Αμοιβή κατηγορίας 27 (ΠΣ) 

Στα πλαίσια του παρόντος άρθρου, ως εγκαταστάσεις διαχείρισης και διάθεσης μη-επικίνδυνων 

στερεών αποβλήτων νοούνται αυτές των στοιχείων με α/α 6, 7β, 10α, 10β, 12α και 14 που έχουν 

καταταγεί στην 4η Ομάδα του Παραρτήματος IV της με Αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674 ΥΑ (ΦΕΚ 2471/Β/10-

8-2016). 

Η ενιαία τιμή της προεκτιμώμενης αμοιβής για το σύνολο των περιβαλλοντικών μελετών 

προσδιορίζεται από τη σχέση: 

Σ(φ) = Κ·Cφ0.3 

όπου: 

Κ : ο συντελεστής τύπου μελέτης 

φ : ο ισοδύναμος πληθυσμός, στην εξυπηρέτηση του οποίου σκοπεύει η εγκατάσταση 

C : συντελεστής είδους έργου  

 

Επίσης, η προεκτιμώμενη αμοιβή, Α σε €, των περιβαλλοντικών μελετών υπολογίζεται από τη σχέση: 

Α = τκ•Σ(φ) 

Με δεδομένο ότι πρόκειται για εκπόνηση Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) για την 

κατασκευή και λειτουργία του Σταθμού Μεταφόρτωσης (ΣΜΑ), ο συντελεστής τύπου μελέτης 

λαμβάνεται ίσος με 0,20  σύμφωνα με το άρθρο ΠΕΡ 2: «Γενικοί κανόνες για τον υπολογισμό της 

ενιαίας τιμής προεκτιμώμενης αμοιβής περιβαλλοντικών μελετών» παρ. 5.α του «Κανονισμού 

Προεκτιμωμένων Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών». 

 

Με βάση τα παραπάνω προκύπτει:  

Συντελεστής τύπου μελέτης  Κ = 0,20 

Ισοδύναμος πληθυσμός φ = 17.349 

Συντελεστής είδους έργου C = 2.600 

Προεκτιμώμενη αμοιβή  Α = 11.657,48 € 

 

 

ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις αδόμητων εκτάσεων  

Η ενιαία τιμή της προεκτιμώμενης αμοιβής για τις τοπογραφικές αποτυπώσεις αδόμητων εκτάσεων 

για κλίμακα 1:500 ορίζεται σε 55 ευρώ/στρέμμα.  

Έκταση σε στρέμματα F =  20 

Τιμή ανά στρέμμα για κλίμακα 1:500  55 

Αμοιβή (€) Α = 1.318,90 € 

 

 

ΤΟΠ. 3 Πολυγωνομετρίες  

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 σε 50 €, εκτός 

κατοικημένων περιοχών.  
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Με βάση τα παραπάνω προκύπτει:  

Εγκατάσταση, γωνιομέτρηση, υπολογισμό, εξασφάλιση πολυγωνικού σημείου  10,00 

Αναγνώριση και εγκατάσταση εκτός κατοικημένων περιοχών (€/σημείο)  50,00 

Αμοιβή (€)   599,50 € 

 

 

ΑΜΟΙΒΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

ΓΛΕ. 1 Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις  

Η προεκτιμώμενη αμοιβή Α της γεωλογικής χαρτογράφησης καθορίζεται από τον τύπο: 

A = κ1 * Ε 0,6 €,  

όπου: 

κ1 = συντελεστής που προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα 

 

Κλίμακα κ1 

1: 50.000 1850 

1: 25.000 2350 

1: 20.000 2600 

1: 10.000 3300 

1 : 5.000 5280 

1 : 2.000 7220 

1 : 1.000 9250 

1 : 500 11800 

1 : 200 16450 

1 : 100 20950 

1 : 50 26700 

1 : 20 43700 

1 : 10 46900 

 

Ε = επιφάνεια χαρτογραφηθέντος τμήματος σε km2 

 

Με βάση τα παραπάνω και για κλίμακα χαρτογράφησης 1:1000 προκύπτει: 

 

Συντελεστής κλίμακας χάρτη (1:1000) κ1 = 9.250,00 

Επιφάνεια χαρτογράφησης σε km2 E = 0,02 

Προεκτιμώμενη αμοιβή γεωλογικής χαρτογράφησης Α = 884,63 

Αμοιβή γεωλογικής χαρτογράφησης Α = 1.060,67 

Ελάχιστη Αμοιβή γεωλογικής χαρτογράφησης Α = 2.997,50 

Τελική Αμοιβή γεωλογικής χαρτογράφησης Α = 2.997,50 € 
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ΓΛΕ. 4 Ειδικοί και Βοηθητικοί Θεματικοί Χάρτες 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για κάθε ειδικό ή βοηθητικό θεματικό χάρτη καθορίζεται σε ποσοστό 30% 

επί της αμοιβής του αντίστοιχου γεωλογικού χάρτη. 

 

Αριθμός ειδικών ή θεματικών χαρτών   2,00 

Προεκτιμώμενη αμοιβή ειδικών και θεματικών χαρτών Α = 1.798,50 € 

 

 

ΓΛΕ. 10 Καταγραφές σημείων εμφάνισης νερού και Γεωερευνητικών εργασιών 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την καταγραφή κάθε σημείου εμφάνισης νερού ή κάθε 

γεωερευνητικής εργασίας καθορίζεται ως εξής: 

α) για καταγραφή μέχρι και των πρώτων 200 σημείων, η τιμή καθορίζεται ανά σημείο σε 105 

€/τεμ. 

β) για καταγραφή των υπολοίπων σημείων, πέραν των 200, η τιμή καθορίζεται ανά σημείο σε 

90 €/τεμ. 

 

Αριθμός σημείων καταγραφής  5,00 

Αμοιβή για καταγραφή μέχρι και των πρώτων 200 σημείων (€/τεμ)  105,00 

Αμοιβή  Α = 629,48€ 

 

ΓΛΕ. 11 Μετρήσεις σημείων εμφάνισης νερού και Γεωερευνητικών εργασιών 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για κάθε μέτρηση σε σημείο εμφάνισης νερού ή γεωερευνητικής εργασίας 

καθορίζεται σε 45 €/σημείο.  

 

Αριθμός σημείων καταγραφής  5,00 

Αμοιβή για κάθε μέτρηση (€/σημ)  45,00 

Αμοιβή    269,78 € 

 

ΓΛΕ. 17 Τεύχος Γεωλογικής Μελέτης 

Η αμοιβή της Τεχνικογεωλογικής Έκθεσης που συντάσσεται και αφορά στις γεωλογικές εργασίες, οι 

οποίες έχουν εκτελεστεί στο πλαίσιο της γεωλογικής μελέτης, καθορίζεται από τον τύπο : 

 

ΓΛΕ = 25% * Α,  

όπου 

Α = συνολικό κόστος των γεωλογικών εργασιών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά τη φάση 

μελέτης για την οποία συντάσσεται η έκθεση. 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για σύνταξη της τεχνικογεωλογικής έκθεσης δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη από 500 €. 

 

Σύνολο αμοιβής των γεωλογικών εργασιών Α = 5.695,26 

Αμοιβή τεχνικογεωλογικής μελέτης Α = 1.423,82 € 
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ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ.1.1Α. Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων και Έργων Διαμόρφωσης Ελευθέρων Χώρων 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή Α για την εκπόνηση των Αρχιτεκτονικών Μελετών υπολογίζεται από τον 

τύπο: 

Α=   






























3

3,178

100)(






  1,06   A)(  

όπου: 

(ΤΑο): βασική ενιαία τιμή αφετηρίας αμοιβών ανά m2 κτιρίου ή έργου 

ΣΑ: συντελεστής αρχιτεκτονικής μελέτης 

Ε: εμβαδό κτιρίου ή έργου 

Σβν: συντελεστής βαρύτητας επί της ενιαίας τιμής Αφετηρίας Αμοιβών ανά m2 συγκεκριμένου 

κτιρίου ή έργου 

κ και μ: συντελεστές σύμφωνα με την κατηγορία μελέτης 

τκ: ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 όπως ισχύει  

 

Η μελέτη θα εκπονηθεί σε στάδιο οριστικής μελέτης, με παράλειψη του σταδίου της προμελέτης. 

Επομένως, η αμοιβή του σταδίου αυτού υπολογίζεται σε ποσοστό της προκτιμώμενης αμοιβής Α ως 

εξής: 

Α σταδίου = 35% x 50% x Α + 25% x Α = 42,5% x Α 

Επομένως: 

Εμβαδά Κτιρίου (m2) Ε = 300,00 

Συντελεστής μ (ανάλογα με την κατηγορία του κτιρίου) μ = 50,00 

Συντελεστής κ (ανάλογα με την κατηγορία του κτιρίου) κ = 2,10 

Βασική ενιαία Τιμή Αφετηρίας αμοιβών ανά m2 κτιρίου ή έργου. ΤΑ0 = 9,75 

Συντελεστής Βαρύτητας επί της ενιαίας Τιμής Αφετηρίας Αμοιβών ανά 

m2 συγκεκριμένου κτιρίου ή έργου. ΣΒν = 0,65 

Συντελεστής Αρχιτεκτονικής Μελέτης ΣΑ = 1,00 

Προεκτιμώμενη αμοιβή (€) A = 17.637,91 

Συντελεστής Οριστικής Μελέτης  42,50% 

Αμοιβή οριστικής μελέτης (€) Α = 7.496,11 € 

 

ΟΙΚ.2.1. Στατικές Μελέτες Κτιριακών Έργων  

Η προεκτιμώμενη αμοιβή Α για την εκπόνηση των Στατικών Μελετών υπολογίζεται από τον τύπο: 

Α=   






























3

3,178

100)(






  1,06   )(  

όπου: 

(ΤΑο): βασική ενιαία τιμή αφετηρίας αμοιβών ανά m2 κτιρίου ή έργου 
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Σστ: ποσοστό συμμετοχής εγκατάστασης στην τιμή μονάδας φυσικού αντικειμένου 

Ε: εμβαδό κτιρίου ή έργου 

Σβν: συντελεστής βαρύτητας επί της ενιαίας τιμής Αφετηρίας Αμοιβών ανά m2 συγκεκριμένου 

κτιρίου ή έργου 

κ και μ: συντελεστές σύμφωνα με την κατηγορία μελέτης 

τκ: ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 όπως ισχύει  

 

Αντισεισμικός υπολογισμός: Η αμοιβή της μελέτης του άρθρου ΟΙΚ.2.1 προσαυξάνεται κατά 80%. 

 

Η μελέτη θα εκπονηθεί σε στάδιο οριστικής μελέτης, με παράλειψη του σταδίου της προμελέτης. 

Επομένως, η αμοιβή του σταδίου αυτού υπολογίζεται σε ποσοστό της προκτιμώμενης αμοιβής Α ως 

εξής: 

Α σταδίου = 35% x 50% x Α + 25% x Α = 42,5% x Α 

Επομένως: 

Εμβαδά Κτιρίων (m2) Ε = 300,00 

Συντελεστής μ (ανάλογα με την κατηγορία του κτιρίου) μ = 37,00 

Συντελεστής κ (ανάλογα με την κατηγορία του κτιρίου) κ = 3,00 

Βασική ενιαία Τιμή Αφετηρίας αμοιβών ανά m2 κτιρίου ή έργου. ΤΑ0 = 9,75 

Συντελεστής Βαρύτητας επί της ενιαίας Τιμής Αφετηρίας Αμοιβών ανά 

m2 συγκεκριμένου κτιρίου ή έργου. ΣΒν = 0,65 

Συντελεστής Στατικής Μελέτης Σστ = 0,40 

Προεκτιμώμενη αμοιβή (€) A = 7.946,84 

Αντισεισμικός υπολογισμός προσαύξηση 80%  180,00% 

Προεκτιμώμενη αμοιβή με αντισεισμικό υπολογισμό (€) A = 14.304,31 

Συντελεστής Οριστικής Μελέτης  42,50% 

Αμοιβή οριστικής μελέτης (€) Α = 6.079,33 € 

 

 

ΟΙΚ.3.1Α. Μελέτη Ηλεκτρικών και Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτιριακών Έργων  

Η προεκτιμώμενη αμοιβή Α για την εκπόνηση της κάθε επιμέρους μελέτης Η/Μ Εγκατάστασης 

υπολογίζεται από τον τύπο: 

Α=   






























3

3,178

100)(








HM
 1,06   HM)(  

όπου: 

(ΤΑο): βασική ενιαία τιμή αφετηρίας αμοιβών ανά m2 κτιρίου ή έργου 

ΣΗΜ: συντελεστής κάθε επί μέρους μελέτης εγκατάστασης και είναι το ποσοστό συμμετοχής της 

εγκατάστασης 

Ε: εμβαδό κτιρίου ή έργου 

Σβν: συντελεστής βαρύτητας επί της ενιαίας τιμής Αφετηρίας Αμοιβών ανά m2 συγκεκριμένου 

κτιρίου ή έργου 
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κ και μ: συντελεστές σύμφωνα με την κατηγορία μελέτης 

τκ: ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 όπως ισχύει  

 

Η μελέτη θα εκπονηθεί σε στάδιο οριστικής μελέτης, με παράλειψη του σταδίου της προμελέτης. 

Επομένως, η αμοιβή του σταδίου αυτού υπολογίζεται σε ποσοστό της προκτιμώμενης αμοιβής Α ως 

εξής: 

Α σταδίου = 35% x 50% x Α + 25% x Α = 42,5% x Α 

Επομένως: 

Εμβαδό Κτιρίου (m2) Ε = 300,00 

Συντελεστής μ (ανάλογα με την κατηγορία του κτιρίου) μ = 35,00 

Συντελεστής κ (ανάλογα με την κατηγορία του κτιρίου) κ = 2,00 

Βασική ενιαία Τιμή Αφετηρίας αμοιβών ανά m2 κτιρίου ή έργου. ΤΑ0 = 9,75 

Συντελεστής Βαρύτητας επί της ενιαίας Τιμής Αφετηρίας Αμοιβών ανά 

m2 συγκεκριμένου κτιρίου ή έργου. ΣΒν = 0,65 

Συντελεστές συμμετοχής (ΣΗΜ) της εγκατάστασης αυτής στην τιμή 

μονάδας του φυσικού αντικειμένου (ΤΑο)   

Ύδρευση ΣΗΜ 0,02 

Αμοιβή μελέτης ύδρευσης (€) A1 = 744.64 

Αποχέτευση ΣΗΜ 0,02 

Αμοιβή μελέτης αποχέτευσης (€) A2 = 744.64 

Ισχυρά ρεύματα ΣΗΜ 0,04 

Αμοιβή μελέτης (€) A3 = 1.221,92 

Συνολική Προεκτιμώμενη αμοιβή (€) A = 2.711,19 

Συντελεστής Οριστικής Μελέτης  42,50% 

Αμοιβή οριστικής μελέτης (€) Α = 1.152,26 € 

 

 

ΓΕΝ 4: Αμοιβή επιστημόνων εμπειρίας έως 10 έτη – Αμοιβή κατηγορίας 09 (μελέτες εξοπλισμού)  

Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την εκπόνηση της μελέτης υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο 

απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας για επιστήμονα εμπειρίας έως 10 έτη: 300*τκ 

 

Για επιστήμονα εμπειρίας έως 10 έτη  359,70 

Ημέρες απασχόλησης Η= 80 

Αμοιβή μελέτης Α = 28.776,00 € 

 

ΓΕΝ 4: Αμοιβή επιστημόνων εμπειρίας έως 10 έτη – Αμοιβή κατηγορίας 10 (μελέτη 

συγκοινωνιακών έργων) 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την εκπόνηση της μελέτης υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο 

απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας για επιστήμονα εμπειρίας έως 10 έτη: 300*τκ 

 

Για επιστήμονα εμπειρίας έως 10 έτη  359,70 

Ημέρες απασχόλησης Η= 80 
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Αμοιβή μελέτης Α = 28.776,00 € 

 

ΓΕΝ 4: Αμοιβή επιστημόνων εμπειρίας έως 10 έτη – Αμοιβή κατηγορίας 08 (στατική μελέτη – 

στέγαστρο) 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την εκπόνηση της μελέτης υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο 

απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας για επιστήμονα εμπειρίας έως 10 έτη: 300*τκ 

 

Για επιστήμονα εμπειρίας έως 10 έτη  359,70 

Ημέρες απασχόλησης Η= 20 

Αμοιβή μελέτης Α = 7.194,00 € 

 

ΓΕΝ 4: Αμοιβή επιστημόνων εμπειρίας έως 10 έτη – Αμοιβή κατηγορίας 13 (μελέτη έργων 

υποδομής)  

Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την εκπόνηση της μελέτης υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο 

απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας για επιστήμονα εμπειρίας έως 10 έτη: 300*τκ 

 

Για επιστήμονα εμπειρίας έως 10 έτη  359,70 

Ημέρες απασχόλησης Η= 40 

Αμοιβή μελέτης Α = 14.388,00 € 

 

 

ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

ΓΕΝ.7 Αμοιβή Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης 

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.  

 

Συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή A = 113.787,41 

Συντελεστής ύψους τευχών δημοπράτησης   0,08 

Αμοιβή   9.102,99 € 

 

 

ΑΜΟΙΒΗ ΣΑΥ – ΦΑΥ 

ΓΕΝ 6Α: Αμοιβή σύνταξης μελέτης ΣΑΥ – ΦΑΥ  

Η μελέτη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) του έργου 

συντάσσεται από τους μελετητές του κυρίως έργου ανά κατηγορία μελέτης με βάση τα οριζόμενα 

στο Π. Δ. 305/96 και τα εκάστοτε ισχύοντα.  

Η αμοιβή Α, για τη σύνταξη μελέτης (ΣΑΥ) και (ΦΑΥ) ορίζεται από τον τύπο :  

Α = ΣΑi * β * τκ 

όπου: 

ΣAi= Το σύνολο των προεκτιμώμενων αμοιβών των προς εκπόνηση μελετών για συγκεκριμένο έργο 

και για όλες τις κατηγορίες μελετών.  
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β = συντελεστής αμοιβής επί τοις εκατό (%) οριζόμενος ως ακολούθως: 

                                         

3

*175 




i
  

κ, μ συντελεστές, που ανεξαρτήτως κατηγορίας έργου, ορίζονται  οι ακόλουθοι:   

κ= 0,40 και μ= 8,00. 

Ο συντελεστής β (%) στρογγυλεύεται πάντα στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

 

Επομένως, 

Συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή A = 113.787,41 

Συντελεστής Αμοιβής (β) %   1,38 

Αμοιβή (€)  1.882,75 € 

 

 

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ – ΕΚΘΕΣΗ ΥΓΟΣ / ΚΡΑΤΙΚΩΝ 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

ΓΕΝ 4: Αμοιβή επιστημόνων εμπειρίας έως 10 έτη – Αμοιβή κατηγορίας 03 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την εκπόνηση της μελέτης υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο 

απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας για επιστήμονα εμπειρίας έως 10 έτη: 300*τκ 

 

Με βάση τα παραπάνω προκύπτει:  

Για επιστήμονα εμπειρίας έως 10 έτη  359,70 

Ημέρες απασχόλησης Η= 50 

Αμοιβή μελέτης Α = 17.985,00 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ AMOIBHΣ: 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΠΠΔ) ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΙ 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 25.245,60 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1.918,40 

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 7.119,08 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 93.861,70 

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 9.102,99 

Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. 1.882,75 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – ΕΚΘΕΣΗ ΥΓΟΣ/ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 17.985,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 157.115,52 € 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 23.567,33 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 180.682,85 € 

ΦΠΑ 24% 43.363,88 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΦΠΑ 224.046,73 € 
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Στην ανωτέρω αμοιβή νοείται ότι περιλαμβάνει το σύνολο των άμεσων και έμμεσων, γενικών και 

ειδικών υποστηρικτικών και λειτουργικών δαπανών των επιστημόνων για απασχόληση εντός ή 

εκτός έδρας. 

Η επιλογή αναδόχου θα πραγματοποιηθεί  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

Η δαπάνη της προεκτιμώμενης αμοιβής της παρούσας μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 

224.046,73€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και έχει ενταχθεί στον Προϋπολογισμό του Δήμου 

Σαλαμίνας έτους 2021 με κ.α. 25-7411.001 και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους / 

ανταποδοτικά του Δήμου. 

 

 

 

ΣΑΛΑΜΙΝΑ,  17 /11/2021 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 
 
 
 
 

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗΣ 
Πτυχιούχος Ναυπηγός 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ,     /11 / 2021 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

 
 
 
 
 

ΜΑΡΟΥΛΑ ΑΛΒΕΡΤΗ 
Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ,      / 11  /2021 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. 
 

 
 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΙΟΓΛΟΥ 
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

 


