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1. Γενικά 

1.1. Πλεσ οι τιμζσ μονάδασ του παρόντοσ Τεφχουσ αναφζρονται ςε πλιρωσ περαιωμζνεσ 

μελετθτικζσ υπθρεςίεσ και καλφπτουν πλιρωσ τισ εργαςίεσ που κα εκτελζςει ο Ανάδοχοσ 

(όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτο Τεφχοσ Τεχνικϊν Δεδομζνων, ςτθ Συγγραφι Υποχρεϊςεων και 

ςτθ Διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ), προμικειεσ και δαπάνεσ ωσ και εκείνεσ που τυχόν δεν 

κατονομάηονται, αλλά είναι απαραίτθτεσ για τθν πλιρθ παροχι των υπθρεςιϊν του Αναδόχου, 

ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ Επιςτιμθσ και Τζχνθσ, μθ δικαιοφμενθσ άλλθσ πλθρωμισ ι 

αποηθμίωςθσ για τθν πλιρθ παροχι κάκε Υπθρεςίασ. 

1.2. Οι τιμζσ του παρόντοσ Τεφχουσ περιλαμβάνουν επιπλζον τισ ακόλουκεσ δαπάνεσ και 

ζξοδα: 

α) Τισ κάκε είδουσ δαπάνεσ για το αποηθμιοφμενο τεχνικό - επιςτθμονικό προςωπικό 

ςυμπεριλαμβανομζνων των εξειδικευμζνων ςυνεργατϊν όπου κατά περίπτωςθ απαιτθκοφν 

(μθχανικό, γεωπόνο, νομικά κλπ) ιτοι: μιςκοί, θμερομίςκια, ζκτακτεσ αμοιβζσ, δϊρα, επίδομα 

αδείασ, αςφαλίςεισ, υπερωριακι απαςχόλθςθ, δαπάνεσ ταξιδιϊν, θ παραμονι του 

προςωπικοφ του εκεί και θ εκτόσ ζδρασ απαςχόλθςι του. Επιπλζον περιλαμβάνονται οι 

δαπάνεσ δακτυλογραφιςεων, μεταφράςεων, δαπάνεσ κεντρικϊν γραφείων του Αναδόχου, το 

εργολαβικό όφελοσ και τα γενικά ζξοδα του Αναδόχου, και εν γζνει πάςα δαπάνθ μθ ρθτά 

κατονομαηόμενθ αλλά απαραίτθτθ για τθν πλιρθ παροχι υπθρεςιϊν του Αναδόχου και κατά 

τα λοιπά όπωσ αναφζρεται ςτθ Συγγραφι Υποχρεϊςεων , το ΤΤΔ και τα υπόλοιπα ςυμβατικά 

τεφχθ. 

β) Τισ δαπάνεσ που απορρζουν άμεςα και ζμμεςα από τισ κείμενεσ διατάξεισ, όπωσ ιςχφουν 

για τθν παροφςα Σφμβαςθ. 

γ) Τισ δαπάνεσ για μεταφράςεισ από και προσ τθν Ελλθνικι γλϊςςα οποιουδιποτε κειμζνου 

του Αναδόχου ι άλλου που κα χρθςιμοποιιςει ο Ανάδοχοσ ςτο πλαίςιο τθσ παροχισ των 

υπθρεςιϊν του ςτθν Υπθρεςία, κακϊσ και τισ δαπάνεσ διερμθνείασ από και προσ τθν Ελλθνικι 

γλϊςςα που ενδεχομζνωσ να απαιτοφνται για τθν επικοινωνία του Αναδόχου και των 

ςτελεχϊν του με τθν Υπθρεςία. 

Επίςθσ, βαρφνουν τον Ανάδοχο περιλαμβανόμενεσ ανθγμζνα ςτισ τιμζσ μονάδοσ 

ανκρωποθμερϊν τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ, όλεσ οι δαπάνεσ του πρόςκετου προςωπικοφ 

διοικθτικισ υποςτιριξθσ. Το προςωπικό αυτό κα απαςχολθκεί κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ 

ςφμβαςθσ του Αναδόχου, ςυμπεριλαμβανομζνων και των παρατάςεων αυτισ, χωρίσ πρόςκετθ 

αμοιβι, δεδομζνου ότι αυτι ζχει υπολογιςκεί ανθγμζνθ από τον Ανάδοχο κατά τθ 

διαμόρφωςθ τθσ προςφοράσ του. 

δ) Επίςθσ τον Ανάδοχο βαρφνει αποκλειςτικά το κόςτοσ τθσ οποιαςδιποτε πρόςκετθσ 

γραμματειακισ υποςτιριξθσ απαιτθκεί για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςισ του. 
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1.3. Οι τιμζσ δεν περιλαμβάνουν τον φόρο προςτικεμζνθσ αξίασ (Φ.Ρ.Α.), ο οποίοσ 

καταβάλλεται ςφμφωνα με τισ υφιςτάμενεσ διατάξεισ 

1.4. Επιτρζπεται να χρθςιμοποιθκεί επιςτιμονασ με εμπειρία μεγαλφτερθ από τθν ελάχιςτθ 

απαιτοφμενθ που περιγράφεται ςτα άρκρα του παρόντοσ Τιμολογίου, θ αποηθμίωςι του όμωσ 

γίνεται με τθν τιμι που προβλζπεται ςτο αντίςτοιχο άρκρο. 

Τα άρκρα τιμολογίου που εφαρμόηονται για τον υπολογιςμό τθσ αμοιβισ είναι τα άρκρα του 
Κανονιςμοφ Ρροεκτιμϊμενων Αμοιβϊν μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν 
επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με τθν Απόφαςθ του Υπουργοφ Υποδομϊν και 
Μεταφορϊν (Αρικ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16.5.2017) «Ζγκριςθ Κανονιςμοφ Ρροεκτιμϊμενων 
Αμοιβϊν μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν κατά 
τθ διαδικαςία του άρκρου 53 παρ. 8.δ.ββ του ν. 4412/2016 (Αϋ147)», (ΦΕΚ Β 2519/ 
20.07.2017), όπωσ ιςχφει. 

Κατ’ εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 53 παρ. 8 εδάφιο (δ) του ν. 4412/2016, οι ενιαίεσ 
τιμζσ των προεκτιμϊμενων αμοιβϊν μελετϊν ανά μονάδα φυςικοφ αντικειμζνου και 
κατθγορία ζργου και οι ενιαίεσ τιμζσ προεκτιμϊμενων αμοιβϊν υπθρεςιϊν, είτε ανά μονάδα 

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

Α = (τκ) x Σ(Φ) *€+ 
όπου:  

(τκ): για τισ αμοιβζσ του ζτουσ 2021 ο ςυντελεςτισ (τκ) ζχει τιμι (τκ) = 1,199, ςφμφωνα με τθν 
Εγκφκλιο με Αρ. Ρρωτ. 89943/02-04-2021 τθσ Δ/νςθσ Νομοκετικοφ Συντονιςμοφ του Υπ. 
Υποδομϊν και Μεταφορϊν και 

Σ(Φ): θ ενιαία τιμι τθσ προεκτιμϊμενθσ αμοιβισ, όπωσ κακορίηεται ανά είδοσ και κατθγορία 
ζργου ςτα αντίςτοιχα άρκρα κάκε κατθγορίασ μελζτθσ ςυναρτϊμενθ με τθ φυςικι ποςότθτα 
κάκε αντικειμζνου. 

Στθν αμοιβι αυτι περιλαμβάνεται θ υποβολι των ςτοιχείων τθσ υπθρεςίασ ςε ψθφιακά 

αρχεία κακϊσ και ςε ζντυπθ μορφι, ςε αντίγραφα τα οποία κα κακορίηονται ςτο ‘’Τεφχοσ 
Τεχνικϊν Δεδομζνων’’. 

 

2. Προεκτιμώμενη Αμοιβή 

2.1. Αμοιβή Μηχανικών ή άλλων επιςτημόνων ανάλογα με το χρόνο απαςχόληςησ 

Σφμφωνα με το άρκρο ΓΕΝ 4 τθσ ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/17.5.2017 απόφαςθσ, όπωσ ιςχφει 
ςιμερα : 

1. Η προεκτιμϊμενθ αμοιβι ςε Ευρϊ για τθν παροχι ανεξάρτθτων υπθρεςιϊν μθχανικοφ ι 
άλλου επιςτιμονα που δεν αφοροφν ςτθν εκπόνθςθ μελζτθσ αμειβόμενθσ βάςει ειδικϊν 
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προβλζψεων του Κανονιςμοφ Ρροεκτιμϊμενων Αμοιβϊν υπολογίηεται ανάλογα με το χρόνο 
απαςχόλθςθσ ανά θμζρα ι κλάςμα θμζρασ για επιςτιμονα εμπειρίασ 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. 

Για τισ αμοιβζσ του ζτουσ 2021 ο ςυντελεςτισ (τκ) ζχει τιμι (τκ) = 1,199, ςφμφωνα με τθν 
Εγκφκλιο με Αρ. Ρρωτ. 89943/02-04-2021 τθσ Δ/νςθσ Νομοκετικοφ Συντονιςμοφ του Υπ. 
Υποδομϊν και Μεταφορϊν. 

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 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. 

Με βάςθ τα παραπάνω προκφπτει: 

 Επιςτιμονασ ΡΕ, εμπειρίασ από 10 ζωσ 20 ζτθ :ΑΤ2 = 450 x 1,199 = 539,55 € 

 Επιςτιμονασ ΡΕ, εμπειρίασ μζχρι 10 ζτθ : ΑΤ3 = 300 x 1,199 = 359,70 € 

 
2.2. Απαιτοφµενεσ μελετητικζσ εργαςίεσ 

Το αντικείμενο τθσ μελζτθσ είναι ςφνκετο και απαιτοφνται μελετθτικζσ εργαςίεσ ςτισ εξισ 
κατθγορίεσ : 

- Υδραυλικζσ Μελζτεσ (κατθγορία 13) 

- Τοπογραφικζσ Μελζτεσ (κατθγορία 16) 

- Γεωλογικζσ – Υδρογεωλογικζσ Μελζτεσ (κατθγορία 20) 

- Ρεριβαλλοντικζσ Μελζτεσ (κατθγορία 27) 

- Ηλεκτρομθχανολογικζσ Μελζτεσ (κατθγορία 09) 

- Οικονομικζσ Μελζτεσ (κατθγορία 3) 
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2.3. Απαιτοφμενο επιςτημονικό δυναµικό για την εκπόνηςη τησ μελζτησ. 

Θεωρείται ότι κα απαιτθκοφν, κατ’ ελάχιςτο, οι κάτωκι επιςτιμονεσ: 

1. υντονιςτήσ Μελζτησ. Μθχανικόσ, µε εμπειρία μεγαλφτερη των 12 ετών ςε μελζτεσ 
ςχεδιαςμοφ υδραυλικϊν ζργων και ςε µελζτεσ διαχείριςθσ υδατικϊν πόρων. Ο 

Συντονιςτισ κα ζχει τθν ευκφνθ για τθ ςυνολικι ∆ιοίκθςθ και Ρρόοδο τθσ Μελζτθσ. Θα ζχει 
επίςθσ τθν ευκφνθ για τθν ευκυγράµµιςθ των προβλεπόµενων από τθ µελζτθ τεχνικϊν 
ζργων, δράςεων και παρεµβάςεων µε τισ προβλζψεισ και το Ρρόγραμμα Μζτρων του 
Σ∆ΛΑΡ ΥΔ Ανατολικισ Μακεδονίασ. Θα είναι υπεφκυνοσ για τθ ςφνταξθ των Φακζλων 
Ζργου (Τεφχοσ Τεχνικϊν ∆εδοµζνων και Τεφχοσ Ρροεκτίµθςθσ Αµοιβισ) και για τθν 
προκιρυξθ των απαιτοφμενων μελετϊν των ζργων που κα προτακοφν. Ο εκτιμϊμενοσ 
χρόνοσ απαςχόλθςθσ είναι εκατόν πενήντα τζςςερεισ (154) ανθρωποημζρεσ. 

2. Μελετητήσ Πολιτικόσ Μηχανικόσ, µε εμπειρία μεγαλφτερη των 4 ετών ςε µελζτεσ 
ςχεδιαςµοφ υδραυλικϊν ζργων µε ζµφαςθ ςτα ζργα φδρευςθσ (ςυλλογι, αποκικευςθ, 
επεξεργαςία, µμεταφορά, διανοµι, ζλεγχοσ διαρροϊν, υδροθλεκτρικά ζργα, κ.λπ.). Θα ζχει 
τθν ευκφνθ για τθν κατάρτιςθ των εναλλακτικϊν τεχνικϊν λφςεων και τον ςχεδιαςµό και 
τθν κοςτολόγθςθ των ζργων, κακϊσ και για τθν παραγωγι των τεχνικϊν ςχεδίων που κα 

ςυνοδεφουν τθ μελζτθ. Ο εκτιµϊµενοσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ είναι εξήντα ζξι (66) 
ανθρωποημζρεσ. 

3. Μελετητήσ Σοπογράφοσ Μηχανικόσ, με εμπειρία μεγαλφτερη των 4 ετών. Θα ζχει τθν 
ευκφνθ για τθν υλοποίθςθ του ςυςτιµατοσ διαχείριςθσ υδατικϊν πόρων ςε περιβάλλον 

GIS και τθν οργάνωςθ των πλθροφοριϊν ςε κατάλλθλα κεµατικά επίπεδα κακϊσ και τον 
προγραμματιςμό χωρικϊν ερωτιςεων και αναλφςεων που κα κρικοφν απαραίτθτεσ για τθν 
ολοκλιρωςθ του ςυςτιματοσ. Θα είναι επίςθσ υπεφκυνοσ για τθν παραγωγι των χαρτϊν 
που κα ςυνοδεφουν τθ μελζτθ και τθν ανάπτυξθ άλλων βάςεων δεδομζνων που τυχόν κα 
απαιτθκοφν. Θα εκτελζςει επίςθσ και κα επεξεργαςτεί προσ ειςαγωγι ςτο ςφςτθµα 
διαχείριςθσ τισ µετριςεισ χωρικοφ προςδιοριςµοφ των επιφανειακϊν και υπόγειων πθγϊν 
υδρολθψίασ (πθγζσ και γεωτριςεισ) τθσ περιοχισ δικαιοδοςίασ τθσ ∆ΕΥΑΚ και των 

εξωτερικϊν υδραγωγείων. Ο εκτιµϊµενοσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ είναι είκοςι δφο (22) 
ανθρωποημζρεσ. 

4. Μελετητήσ Γεωλόγοσ – Τδρογεωλόγοσ µε εμπειρία μεγαλφτερη των 4 ετών ςε 
υδρογεωλογικζσ µελζτεσ, ο οποίοσ κα είναι υπεφκυνοσ για το ςυντονιςμό των εργαςιϊν 
ςυλλογισ και επεξεργαςίασ ςτοιχείων και για τον προςδιοριςµό και τθ ςφνταξθ των 
ιςοηυγίων των υδρογεωλογικϊν λεκανϊν τθσ περιοχισ µελζτθσ. Ο εκτιµϊµενοσ χρόνοσ 
απαςχόλθςθσ είναι είκοςι πζντε (25) ανθρωποημζρεσ. 

5. Μελετητήσ - Επιςτήμονασ Περιβάλλοντοσ µε εμπειρία μεγαλφτερη των 4 ετών ςε μελζτεσ 
περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων τεχνικϊν ζργων, ο οποίοσ κα ζχει τθν ευκφνθ για τθν 
ανάλυςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ από τθν άποψθ των περιβαλλοντικϊν περιοριςµϊν 
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και τθν αξιολόγθςθ από περιβαλλοντικι άποψθ των προτεινόμενων ζργων και 
παρεμβάςεων. Ο εκτιµϊµενοσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ είναι είκοςι δφο (22) 
ανθρωποημζρεσ. 

6. Μελετητήσ Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ με εμπειρία μεγαλφτερη των 4 ετών. Θα 
ςυμμετάςχει ςτον τεχνικό ςχεδιαςμό, ςτθν προδιαςταςιολόγθςθ και προκοςτολόγθςθ των 

προτεινόμενων από τθ μελζτθ ζργων και παρεµβάςεων. Ο εκτιµϊµενοσ χρόνοσ 
απαςχόλθςθσ είναι είκοςι δφο (22) ανθρωποημζρεσ. 

7. Οικονομολόγοσ με εμπειρία μεγαλφτερη των 4 ετών ςε μελζτεσ αξιολόγθςθσ επενδυτικϊν 
προτάςεων και μελζτεσ κόςτουσ-οφζλουσ τεχνικϊν ζργων. Ο εκτιµϊµενοσ χρόνοσ 
απαςχόλθςθσ είναι είκοςι δφο (22) ανθρωποημζρεσ. 

 

3. Πίνακεσ Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελζτησ 

Πίνακασ Προεκτιμώμενησ Αμοιβήσ Τπηρεςιών 

ΚΩΔ. Ειδικότητα  
Αρ. 

τιμ/γίου 
Ανθρωποη

μζρεσ  
Σιμή 

μονάδοσ (€) 
ΑΜΟΙΒΗ 

(€) 

Α. ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 13  ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ 

Α.1 
υντονιςτήσ Μελζτησ Επιςτήμονασ ΠΕ εμπειρίασ 

άνω των 12 ετϊν 
ΑΤ1 154 539,55 83.090,70 

Α.2 Επιςτήμονασ ΠΕ εμπειρίασ άνω των 4  ετϊν ΑΤ2 66 359,70 23.740,20 

ΑΘΡΟΙΜΑ  Α                                                                                                                                                                106.830,90 

Β. ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 16 ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ 

Β.1 Επιςτήμονασ ΠΕ εμπειρίασ άνω των 4  ετϊν ΑΤ2 22 359,70 7.913,40 

ΑΘΡΟΙΜΑ Β                                                                                                                                                                                                                 7.913,40 

Γ. ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 20 ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ 

Γ.1 Επιςτήμονασ ΠΕ εμπειρίασ άνω των 4  ετϊν ΑΤ2 25 359,70 8.992,50 

ΑΘΡΟΙΜΑ Γ                                                                                                                                                                                                                  8.992,50 

Δ. ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 27 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ 

Δ.1 Επιςτήμονασ ΠΕ εμπειρίασ άνω των 4  ετϊν ΑΤ2 22 359,70 7.913,40 

ΑΘΡΟΙΜΑ Δ                                                                                                                                                                                                                  7.913,40 

Ε. ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 09 ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ 

Ε.1 Επιςτήμονασ ΠΕ εμπειρίασ άνω των 4  ετϊν ΑΤ2 22 359,70 7.913,40 

ΑΘΡΟΙΜΑ Ε                                                                                                                                                                   7.913,40 

Σ. ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ 

ΣΤ.1 Επιςτήμονασ ΠΕ εμπειρίασ άνω των 4  ετϊν ΑΤ2 22 359,70 7.913,40 
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Πίνακασ Προεκτιμώμενησ Αμοιβήσ Τπηρεςιών 

ΚΩΔ. Ειδικότητα  
Αρ. 

τιμ/γίου 
Ανθρωποη

μζρεσ  
Σιμή 

μονάδοσ (€) 
ΑΜΟΙΒΗ 

(€) 

ΑΘΡΟΙΜΑ Σ                                                                                                                                                                                                                7.913,40 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ (Α+Β+Γ+Δ+Ε+Σ)                                                                                            147.477,00 
 
 

Ανακεφαλαιωτικόσ Πίνακασ Προεκτιμώμενων Αμοιβών Τπηρεςιών ΔΑΠΑΝΗ 

φνολο αμοιβών μελετητών  (χωρίσ Φ.Π.Α.) 147.477,00 

Απρόβλεπτα 15% 22.121,55 

ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΣΑ (ΧΩΡΙ Φ.Π.Α.) 169.598,55 

Φ.Ρ.Α. 24% 40.703,65 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 210.302,20 

Καβάλα, 29-12-2021` 

 
Ο Συντάξασ 

 Θεωρικθκε 
Ο Διευκυντισ  

Τ.Υ. τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 
 
 

Σαμψοφνογλου Μερόπθ Άννα 
Χθμικόσ Μθχανικόσ 

 Λογκάρθσ Άγγελοσ 
Ρολιτικόσ Μθχανικόσ Μ.Sc.  
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