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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 (ιςχφσ 

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

Προεκτιμϊμενων Αμοιβϊν Μελετϊν και Τπθρεςιϊν, ζχει τιμι ςφμφωνα με τθν Εγκφκλιο 89943/02-04-

2021 τθσ Διεφκυνςθσ Νομοκετικοφ υντονιςμοφ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν του 

Τπουργείου Τποδομϊν και Μεταφορϊν (6Σ50465ΧΘΞ-ΟΦΔ) (τκ) = 1,199. 
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2 ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 

 

2.1 Άρθρο ΓΕΝ.2 Τπολογιςμόσ Αμοιβήσ Μελετϊν 

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 ολόγοσ του επίςθμου 

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

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

ςτονυπολογιςμό των επί μζρουσ αμοιβϊν μελετϊν και υπθρεςιϊν. 

 Ο ςυντελεςτισ (τκ) για τισ αμοιβζσ του ζτουσ 2017 (ιςχφσ από 21-3-2017 ζωσ 20-3-2018) και ςφμφωνα με 

τθν Εγκφκλιο 5/2017 του Γ.Γ. Υποδομϊν (ΔΝΣγ/12298/ΦΝ 439.6/14-3-2017 Απόφαςθ) ζχει τιμι: (τκ) = 

1,203. 

 

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

1. Η προεκτιμϊμενθ αμοιβι ςε Ευρϊ για τθν παροχι ανεξάρτθτων υπθρεςιϊνμθχανικοφ ι άλλου 

επιςτιμονα που δεν αφοροφν ςτθν εκπόνθςθ μελζτθσαμειβόμενθσ βάςει ειδικϊν προβλζψεων του 

παρόντοσ υπολογίηεται ανάλογαμε 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 εκτόσζδρασ (ςτο εςωτερικό) 

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

ωρϊν. Για απαςχόλθςθμικρότερθ των 5 ωρϊν, θ ωριαία απαςχόλθςθ ορίηεται ίςθ προσ το 0,20 

τωνπαραπάνω θμεριςιων αποηθμιϊςεων με ελάχιςτθ αμοιβι όχι μικρότερθ των 150*τκ.Στθν ανωτζρω 
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αμοιβι νοείται ότι περιλαμβάνεται το ςφνολο των άμεςωνκαι ζμμεςων, γενικϊν και ειδικϊν 

υποςτθρικτικϊν και λειτουργικϊν δαπανϊντου. 

3. Η αποηθμίωςθ ανκρωπομινα νοείται ωσ αποηθμίωςθ 22 ανκρωποθμερϊν. 

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

επιςτιμονα, εγνωςμζνου κφρουσ και με αποδεδειγμζναεξειδικευμζνεσ γνϊςεισ ςτθν οργάνωςθ ι ςε 

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

τωνπροεκτιμϊμενων αμοιβϊν που ορίηονται ςτθν παραγρ. 1, πάντα ανάλογα τουχρόνου τθσ 

αποδεδειγμζνθσ εμπειρίασ και εφόςον θ απαςχόλθςθ είναιπεριοριςμζνθσ διάρκειασ. 

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

ςιραγγεσ, ειδικζσ αντιςτθρίξεισ ςε αςτικζσ καιδομθμζνεσ περιοχζσ, γζφυρεσ με προβλιματα κεμελίωςθσ, ι 

γζφυρεσ ειδικισμορφισ όπωσ κρεμαςτζσ, καλωδιωτζσ, προβολοδομιςεισ, με προϊκθςθ,ειδικά λιμενικά 

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

φράγματα, διάδρομοι , τροχόδρομοι ι δάπεδαςτάκμευςθσ αερολιμζνων κεμελιοφμενοι ςε καλάςςιεσ 

εκτάςεισ, ειδικάοικοδομικά ζργα με ιδιαίτερεσ αρχιτεκτονικζσ απαιτιςεισ όπωσ διατθρθτζανεοκλαςικά 

κτίρια, μνθμεία κλπ. 

Για τθν ζνταξθ ςε διακιρυξθ παρεχομζνων υπθρεςιϊν των προεκτιμϊμενωναμοιβϊν τθσ παραγράφου 

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

Υποδομϊν Μεταφορϊνκαι Δικτφων. 
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3 ΠΡΟΕΚΣΙΜΗΗ ΑΜΟΙΒΩΝ 

 

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

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

ΕΣΗ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑ ΑΝΘΡΩΠΗΜΕΡΑ Ε ΕΤΡΩ 

Αρχικήτιμή 
Σιμήμετκ 

(Αριθμητικϊσ) 

Σιμήμετκ 

(Ολογράφωσ) 

ΑΣ1 >20 600 719,40 Επτακόςια δζκα εννζα 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 

Με βαςικό γνϊμονα τον ελάχιςτο δυνατό χρόνο που απαιτείται για τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ, ζτςι ϊςτε 

να ανταποκρίνεται ςτισ πραγματικζσ απαιτιςεισ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, ακολουκεί θ εκτίμθςθ 

και θ κατανομι χρόνου απαςχόλθςθσ (ςε ανκρωποθμζρεσ) κάκε ειδικότθτασ μθχανικοφ που απαιτείται 

για τθν άρτια εκπόνθςθ τθσ εν λόγω ςφμβαςθσ, βάςει του φυςικοφ αντικειμζνου, όπωσ αυτό περιγράφθκε 

ςτο παρόν τεφχοσ.     

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 

25 - - 

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

παρακολοφκθςθσ και τισ επιςυναπτόμενεσ ςε αυτά 

αναφορζσ είτε αυτζσ είναι περιγραφικζσ είτε 

επεξθγθματικζσ. 

10 5 - 

Π1-2: Οριςμόσ ηωνϊν φδρευςθσ, κακοριςμόσ 

απαιτοφμενων εργαςτθριακϊν αναλφςεων. 
10 - 10 

Π1-3: Οδθγόσ Εφαρμογισ χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ 15 5 - 

φνολο ημερϊν απαςχόληςησ 

ανά ειδικότητα Παραδοτζου 1 
60 10 10 

2 

Π2-1: Μθνιαίεσ αναφορζσ που κα περιλαμβάνουν 

αναλυτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το κάκε ςτάδιο 

του ςυςτιματοσ φδρευςθσ  

60 10 10 

Π2-2: Σελικι αναφορά εφαρμογισ του 

χεδίουΑςφάλειασ Νεροφ 
15 5 5 

φνολο ημερϊν απαςχόληςησ 

ανά ειδικότητα Παραδοτζου 2 
75 15 15 
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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 

3 

Π3-1: Διαχειριςτικό εργαλείο (ΔΕ) και οδθγίεσ 

εφαρμογισ του 
10 - - 

Π3-2: υμπλιρωςθ ΔΕ με αποτελζςματα εφαρμογισ 

χεδίουΑςφάλειασ Νεροφ 
5 2 2 

Π3-3: Ερωτθματολόγιο προσ καταναλωτζσ 

καιαποτελζςματα ζρευνασ 
10 - 3 

Π3-4: υνολικι Αξιολόγθςθ χεδίου Αςφάλειασ 

Νεροφ 
5 3 - 

φνολο ημερϊν απαςχόληςησ 

ανά ειδικότητα Παραδοτζου 3 
30 5 5 

4 
Π4-1: Ανακεωρθμζνο χζδιο Αςφάλειασ 7 2 - 

Π4-2: φνταξθ Σελικισ Ζκκεςθσ 8 - 2 

φνολο ημερϊν απαςχόληςησ 

ανά ειδικότητα Παραδοτζου 4 
15 2 2 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ 180 32 32 

 

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 
ΑΠΑΧΟΛΟΤΜΕΝΟ
Τ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ 

ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΕ ΑΠΑΧΟΛΗΗ 

ΚΑΣ. 13 – ΜΕΛΕΣΕ 
ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 

ΚΑΣ. 27 –
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ 

ΜΕΛΕΣΕ  

ΚΑΣ. 20 –ΜΕΛΕΣΕ 
& ΕΡΕΤΝΕ  

ΓΕΩΛΟΓΙΚΕ, 
ΤΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕ, 

ΓΕΩΦΤΙΚΕ 

ΤΝΟΛΟ 

Φ.Ι 
10-20 ζτθ (ΑΣ2) 20 5 5 30 

<10ζτθ (ΑΣ3) 40 5 5 50 

φνολο Φ.Ι 60 10 10 80 

Φ.ΙΙ 
10-20 ζτθ (ΑΣ2) 25 5 5 35 

<10ζτθ (ΑΣ3) 50 10 10 70 

φνολο Φ.ΙΙ 75 15 15 105 

Φ.ΙΙΙ 
10-20 ζτθ (ΑΣ2) 15 2 2 19 

<10ζτθ (ΑΣ3) 30 5 5 40 

φνολο Φ.ΙΙΙ 45 7 7 59 

Γενικό φνολο 
10-20 ζτη (ΑΣ2) 60 12 12 84 

<10ζτη (ΑΣ3) 120 20 20 160 

 

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

ζχει ςυνοπτικά ωσ εξισ: 

 Κατθγορία 13 «Μελζτεσ υδραυλικϊν ζργων και διαχείριςθσ υδατικϊν πόρων»: 

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

o φνταξθ-προετοιμαςίαςχετικϊνδελτίων παρακολοφκθςθστουςυςτιματοσφδρευςθσ(ζργα 

μεταφοράσνεροφαπό πθγζσ/γεωτριςεισ, δεξαμενζσ,αντλιοςτάςια). 

o Καταγραφι  και  αξιολόγθςθ  ενδεχόμενων  κινδφνων  ςτισ  κζςεισ  

δεξαμενϊν/αντλιοςταςίωνκαι ζργωνμεταφοράσ νεροφ. 
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o Περιγραφιυφιςτάμενωνμζτρωνελζγχου. 

o φνταξθ οδθγοφ εφαρμογισ χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ.  

o υμπλιρωςθτωνδελτίων παρακολοφκθςθσ. 

o φνταξθ τελικισ αναφοράσ εφαρμογισ χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ. 

o Διαμόρφωςθτουδιαχειριςτικοφ εργαλείου (ΔΕ)και οδθγιϊνεφαρμογισ του. 

o υμμόρφωςθΔΕ μεαποτελζςματα εφαρμογισ χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ. 

o Διαμόρφωςθ ερωτθματολογίου προσ καταναλωτζσ και αξιολόγθςθαποτελεςμάτων ζρευνασ. 

o υνολικι αξιολόγθςθ και ανακεϊρθςθχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ.  

o φνταξθ ΣελικισΖκκεςθσ. 

o Κατάρτιςθ-επιμόρφωςθτου προςωπικοφ του Φορζα. 

 Κατθγορία 27 «Περιβαλλοντικζσ μελζτεσ»: 

o υμμετοχι ςτθ ςφνταξθ οδθγοφ εφαρμογισ χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ.  

o υμμετοχι ςτθ ςφνταξθ-προετοιμαςίαςχετικϊνδελτίων 

παρακολοφκθςθστουςυςτιματοσφδρευςθσ(ζργα μεταφοράσνεροφαπό πθγζσ/γεωτριςεισ, 

δεξαμενζσ,αντλιοςτάςια). 

o Καταγραφι ανκρωπογενϊν δραςτθριοτιτων και αξιολόγθςθ των ενδεχόμενων κινδφνων ςτισ 

κζςεισ πθγϊν/ γεωτριςεων. 

o υμμετοχι ςτθ ςφνταξθ τελικισ αναφοράσ εφαρμογισ χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ. 

o υμπλιρωςθ δελτίων παρακολοφκθςθσ. 

o υμμετοχι ςτθ ςυμμόρφωςθΔΕ μεαποτελζςματα εφαρμογισ χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ. 

o υμμετοχι ςτθ ςυνολικι αξιολόγθςθ και ανακεϊρθςθ χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ. 

o υμμετοχι ςτθ ςφνταξθ ΣελικισΖκκεςθσ. 

 Κατθγορία 20 «Μελζτεσ & ζρευνεσ γεωλογικζσ, υδρογεωλογικζσ, γεωφυςικζσ»: 

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 αξιολόγθςθαποτελεςμάτων ζρευνασ. 

o υμπλιρωςθ δελτίων παρακολοφκθςθσ. 

o υμμετοχι ςτθ ςυμμόρφωςθΔΕ μεαποτελζςματα εφαρμογισ χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ. 

o υμμετοχι ςτθ ςυνολικι αξιολόγθςθ και ανακεϊρθςθ χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ. 

o υμμετοχι ςτθ ςφνταξθ ΣελικισΖκκεςθσ. 
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3.3 Κόςτοσ εργαςτηριακϊν αναλφςεων 

Οι εργαςτθριακζσ αναλφςεισ των φυςικοχθμικϊν, χθμικϊν και μικροβιολογικϊν παραμζτρων κα αφοροφν: 

 τα ςθμεία υδρολθψίασ (πθγζσ, γεωτριςεισ, πθγάδια) και 

 τισ βρφςεσ των καταναλωτϊν. 

Θ διάρκεια εφαρμογισ τθσ διαδικαςίασ τθσ παρακολοφκθςθσ ορίηεται ςε δϊδεκα (12) μινεσ με ςκοπό τθν 

κάλυψθ ενόσ ετιςιου κφκλου παρακολοφκθςθσ, ϊςτε να ςχθματιςτεί μία ρεαλιςτικι εικόνα του 

ςυςτιματοσ ςχετικά με τισ αντιδράςεισ του και τισ μεταβολζσ που επιδζχεται από τισ εποχιακζσ ι τισ 

καιρικζσ μεταβολζσ. 

Οι εργαςτθριακζσ αναλφςεισ κα πρζπει να γίνουν ςε διαπιςτευμζνο κατά ISO 17025 εργαςτιριο. 

 

(α) Ποσότητες και Κόστος εργαστηριακϊν αναλφσεων στα σημεία υδροληψίας 

Βάςει των δεδομζνων που αφοροφν τισ υδρολθψίεσ τθσ κάκε ΗΠΤ τθσ περιοχισ μελζτθσ και τον 

απαραίτθτο ετιςιο αρικμό δειγμάτων που κα εξεταςκοφν, προκφπτει θ απαιτοφμενθ δαπάνθ για τισ 

αναλφςεισ ςτα ςθμεία υδρολθψίασ. 

Βάςει ζρευνασ αγοράσ: 

 το κόςτοσ κάκε δειγματολθψίασ ανζρχεται ςτα 10,00 € (πλζον ΦΠΑ)  

 το κόςτοσ ανάλυςθσ του κάκε δείγματοσ ανζρχεται ςτα 270,00 € (πλζον ΦΠΑ)  

φμφωνα με τα παραπάνω, το κόςτοσ των μετριςεων ςτισ πθγζσ υδρολθψίασ παρουςιάηεται αναλυτικά 

ςτον κάτωκι πίνακα: 

ΖΠΤ 
ημεία 

Τδροληψίασ 

Αριθμόσ ελζγχων 

ςε κάθε ςημείο 

υδροληψίασ 

Αριθμόσδειγμάτων 
ΚόςτοσΔειγματοληψίασ 

&Ανάλυςησ (€) 
ΔαπάνηΑνάλυςησ (€) 

1 1 1/ζτοσ 1 280,00 280,00 

2 8 1/ζτοσ 8 280,00 2.240,00 

3 1 1/ζτοσ 1 280,00 280,00 

4 4 1/ζτοσ 4 280,00 1.120,00 

5 4 1/ζτοσ 4 280,00 1.120,00 

6 13 1/ζτοσ 13 280,00 3.640,00 

φνολο δαπάνησ εργαςτηριακϊν αναλφςεων ςτα ςημεία υδροληψίασ 8.680,00 

 

(β) Παρακολοφθηση στον Καταναλωτή 

Θ ελάχιςτθ ςυχνότθτα δειγματολθψιϊν και αναλφςεων ζχει υπολογιςτεί ςτθν παρ. 2.2 του τεφχουσ 

«Φάκελοσ Ζργου». Βάςει αυτοφ του πίνακα, για το ςφνολο των ΗΠΤ τθσ περιοχισ μελζτθσ, ο απαιτοφμενοσ 

ετιςιοσ αρικμόσ δειγμάτων είναι: 

 Ομάδα Α: 41 

 Ομάδα Β: 7 

Βάςει ζρευνασ αγοράσ: 

 το κόςτοσ δειγματολθψίασ ανζρχεται ςτα 10,00 € (πλζον ΦΠΑ), 
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 το κόςτοσ ανάλυςθσ του κάκε δείγματοσ για ανάλυςθ των παραμζτρων τθσ Ομάδασ Α ανζρχεται 

ςτα 50,00 € (πλζον ΦΠΑ), 

 το κόςτοσ ανάλυςθσ του κάκε δείγματοσ για ανάλυςθ των παραμζτρων τθσ Ομάδασ Β, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των παραμζτρων τθσ υμπλθρωματικισ Παρακολοφκθςθσ, ανζρχεται ςτα 

420,00 € (πλζον ΦΠΑ). 

φμφωνα με τα παραπάνω, το κόςτοσ των εργαςτθριακϊν αναλφςεων ςτισ βρφςεσ των καταναλωτϊν 

παρουςιάηεται αναλυτικά ςτον κάτωκι πίνακα: 

Ομάδα Αριθμόσδειγμάτων ΚόςτοσΑνάλυςησ (€) ΔαπάνηΑνάλυςησ (€) 

Ομάδα Α 41 60,00 2.460,00 

Ομάδα Β 7 430,00 3.010,00 

φνολο δαπάνησ εργαςτηριακϊν αναλφςεων ςτον καταναλωτή 5.470,00 

 

(γ) Παρακολοφθηση ραδιενεργϊν ουσιϊν στον Καταναλωτή 

Θ ελάχιςτθ ςυχνότθτα δειγματολθψιϊν και αναλφςεων ζχει υπολογιςτεί ςτθν παρ. 2.2 του τεφχουσ 

«Φάκελοσ Ζργου».  

Βάςει ζρευνασ αγοράσ το κόςτοσ δειγματολθψίασ ανζρχεται ςτα 10,00 € (πλζον ΦΠΑ). 

Βάςει τθσ υπ’ αρ. 1/261/07-06-2019 ΤΑ (ΦΕΚ 2621/Β’/28-06-2019): 

 το κόςτοσ ανάλυςθσ του κάκε δείγματοσ για μζτρθςθ ολικισ α και β ακτινοβολίασ πόςιμου νεροφ 

ανζρχεται ςτα 100,00 € (πλζον ΦΠΑ), 

 το κόςτοσ ανάλυςθσ κάκε δείγματοσ για μζτρθςθ α-φαςματοςκοπίασ ανά ςτοιχείο (U) ανζρχεται 

ςτα 500,00 € (πλζον ΦΠΑ), 

 το κόςτοσ χοριγθςθσ πιςτοποιθτικοφ καταλλθλότθτασ πόςιμου νεροφ ανζρχεται ςτα 20,00 €. 

φμφωνα με τα παραπάνω, το κόςτοσ των ραδιενεργϊν αναλφςεων παρουςιάηεται αναλυτικά ςτον 

κάτωκι πίνακα: 

ΖΠΤ 
Αριθμόσ ελζγχων ςε κάθε 

ςημείο υδροληψίασ 

ΚόςτοσΔειγματοληψίασ, 

Ανάλυςησ&Πιςτοποιητικοφ (€) 
ΔαπάνηΑνάλυςησ (€) 

1 2/ζτοσ 630,00 1.260,00 

2 1/ζτοσ 630,00 630,00 

3 1/ζτοσ 630,00 630,00 

4 1/ζτοσ 630,00 630,00 

5 1/ζτοσ 630,00 630,00 

6 1/ζτοσ 630,00 630,00 

φνολο δαπάνησ εργαςτηριακϊν αναλφςεων ραδιενεργϊν ουςιϊν 4.410,00 

 

3.4 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: 
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ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΛΗΘΟ 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 
ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΕ 

ΑΠΑΧΟΛΗΗ 
ΣΙΜΗ ΑΜΟΙΒΗ (€) 

ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΠΑΡΟΧΗ 

ΤΠΗΡΕΙΩΝ (€) 

ΚΑΣ. 13 –ΜΕΛΕΣΕ 
ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ 
ΤΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

1 ΑΣ2 60 539,55 32.373,00 

75.537,00 
1 ΑΣ3 120 359,70 43.164,00 

ΚΑΣ. 27–
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ 
ΜΕΛΕΣΕ  

1 ΑΣ2 12 539,55 6.474,60 
13.668,60 

1 ΑΣ3 20 359,70 7.194,00 

ΚΑΣ. 20 –ΜΕΛΕΣΕ & 
ΕΡΕΤΝΕΓΕΩΛΟΓΙΚΕ, 
ΤΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕ, 
ΓΕΩΦΤΙΚΕ 

1 ΑΣ2 12 539,55 6.474,60 

13.668,60 
1 ΑΣ3 20 359,70 7.194,00 

φνολοπροεκτιμϊμενων μελετϊν  102.874,20 

Απρόβλεπτα (15%)  15.431,13 

φνολο   118.305,33 

Εργαςτθριακζσ αναλφςεισ πόςιμου φδατοσ  18.560,00 

φνολο άνευ ΦΠΑ  136.865,33 

ΦΠΑ (24%)  32.847,68 

υνολική προεκτιμϊμενη δαπάνη  169.713,01 

 

3.5 φνοψη οικονομικϊν μεγεθϊν 

Σα οικονομικά μεγζκθ εκτίμθςθσ τθσ δαπάνθσ ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ςυνοψίηονται ςτον 

ακόλουκο πίνακα: 

 

Κάτοικοι 37.695 Μόνιμοι κάτοικοι (ΕΛΣΤΑΤ 2011) 

Παροχι (m3/d) 7.539 
Μζςθ θμεριςια κατανάλωςθ φδατοσ = 

200 lt/κάτοικο/d 

   

Αναλφςεισ ςτθν πθγι 8.680,00 € 

Κακαρι αξία (άνευ απροβλζπτων και 
άνευ ΦΠΑ) 

Αναλφςεισ ςτθν βρφςθ 5.470,00 € 

Αναλφςεισ ραδιενεργϊν ουςιϊν 4.410,00 € 

Προεκτιμϊμενεσ μελζτεσ 
(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
δαπάνθσ απροβλζπτων 15%) 

118.305,33€ 

φνολο δαπάνθσ 136.865,33€ 

  

Κόςτοσ ανά κάτοικο 3,20€/κάτοικο 

Κόςτοσ ανά m3 φδατοσ 16€/m3 

 

Ορεςτιάδα, Απρίλιοσ 2021 

ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ 

Ο ΤΝΣΑΞΑ 

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ &ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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