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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

1. Σεχνικι Ζκκεςθ 

2. Προεκτίμθςθ Αμοιβισ Παροχισ Τπθρεςίασ 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΕΣΗ: 21/2017 

 

 

ΜΕΛΕΣΗ ΠΡΟΕΚΣΙΜΗΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΓΙΑ ΣΗ  

ΤΝΣΑΞΗ BUSINESS PLAN ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 
ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (ΟΕΔΑ) ΣΗ 
ΘΕΗ ΜΑΤΡΟ ΠΗΛΙΟ ΣΗ Δ.Ε. Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΟΤ ΣΗ Π.Ε. 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ» 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 
 

19.921,68€ (πλζον Φ.Π.Α. 24%) 

 

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2017 



ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

ΜΕΛΕΣΗ ΠΡΟΕΚΣΙΜΗΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΓΙΑ ΣΗ  

ΤΝΣΑΞΗ BUSINESS PLAN ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ 

ΣΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (ΟΕΔΑ) ΣΗ ΘΕΗ ΜΑΤΡΟ ΠΗΛΙΟ ΣΗ Δ.Ε. Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΟΤ 

ΣΗ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ» 

 

Θ μελζτθ αυτι αφορά ςτθν προεκτίμθςθ αμοιβισ τθσ παροχι επιςτθμονικισ 

υπθρεςίασ για τθ ςφνταξθ από τισ υπθρεςίεσ του ΕΔΑΚ Business Plan για το ζργο: 

«Ολοκλθρωμζνθ Εγκατάςταςθ Διαχείριςθσ τερεϊν Αποβλιτων (ΟΕΔΑ) ςτθ κζςθ 

«Μαφροσ πιλιοσ» τθσ Δ.Ε. Ν. Αλικαρναςςοφ τθσ Π.Ε. Θρακλείου». 

Για τθν υλοποίθςθ τθσ ανωτζρω παροχισ υπθρεςίασ ζχει εγκρικεί με τθν υπ’ αρικμ. 

πρωτ. 52191/30-3-2017 Απόφαςθ Περιφερειάρχθ Κριτθσ χρθματοδότθςθ ποςοφ 

24.800€ με Φ.Π.Α. 

Σο αντικείμενο τθσ παροφςασ υπθρεςίασ είναι θ υποςτιριξθ του ΕΔΑΚ ςτθν 

εκπόνθςθ του αναλυτικοφ επιχειρθματικοφ ςχεδίου για το ζργο “Ολοκλθρωμζνθ 

Εγκατάςταςθ διαχείριςθσ απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) ςτθ κζςθ Μαφροσ πιλιοσ τθσ Δ.Ε. 

Νζασ Αλικαρναςςοφ τθσ ΠΕ Θρακλείου.  

Για τθν εκπόνθςθ του επιχειρθματικοφ ςχεδίου κα εξεταςτοφν τα εξισ: 

• Θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ περιβάλλοντοσ  περιοχισ παρζμβαςθσ. 

•θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ των εγκαταςτάςεων και υποδομϊν τθσ περιοχισ. 

•Σο νομοκετικό πλαίςιο (εκνικό και ευρωπαϊκό)  και οι κατευκυντιριεσ οδθγίεσ 

ςχετικά με τθ διαχείριςθ απορριμμάτων. 

•Σα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ «φνταξθ μελετϊν ωρίμανςθσ του ζργου 

Ολοκλθρωμζνθ Εγκατάςταςθ Διαχείριςθσ τερεϊν Αποβλιτων (ΟΕΔΑ) ςτθν περιοχι 

"Μαφροσ πιλιοσ" τθσ Δ.Ε. Αλικαρναςςό τθσ Π.Ε. Θρακλείου», από τθν οποία κα 

προκφψουν οι όποιεσ τροποποιιςεισ, βελτιϊςεισ ι αναβακμίςεισ των υφιςτάμενων 

εγκαταςτάςεων. 

•Σα αποτελζςματα όλων των ςχετικϊν μελετϊν με τθν περιοχι παρζμβαςθσ που 

διακζτει θ υπθρεςία (π.χ. εγκατάςταςθ πράςινων ςθμείων κλπ). 

 

Επίςθσ κα πρζπει  

• να γίνει τεχνοοικονομικι και περιβαλλοντικι αξιολόγθςθ και κοςτολόγθςθ των 

εγκαταςτάςεων όπωσ λειτουργοφν μζχρι ςιμερα 



• να τεκοφν οι ςτόχοι για τθ βζλτιςτθ επιχειρθματικι λειτουργία και τθν ανάπτυξθ 

τθσ ΟΕΔΑ 

• να διερευνθκοφν τυχόν τρόποι χρθματοδότθςθσ των διάφορων ενεργειϊν που 

περιγράφονται ςτο ςχζδιο 

• να διερευνθκοφν ςτοιχεία καινοτομίασ και πρωτοτυπίασ ςχετικά με τθ λειτουργία 

τθσ ΟΕΔΑ  

• να προτακοφν νζεσ υποδομζσ (π.χ. κζντρο πολυχϊρου περιβαλλοντικισ 

εκπαίδευςθσ και ενθμζρωςθσ κλπ), οι οποίεσ κα λειτουργιςουν ςυμπλθρωματικά 

ςτισ υφιςτάμενεσ 

• να γίνει τεχνοοικονομικι και περιβαλλοντικι εξζταςθ και κοςτολόγθςθ τθσ 

ςυνολικισ πρόταςθσ για τθν ΟΕΔΑ  

• να διερευνθκοφν οι δυνατότθτεσ εφαρμογισ ςυςτθμάτων εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ ςτθ λειτουργία των υποδομϊν τθσ ΟΕΔΑ 

• να γίνει ςχεδιαςμόσ δράςεων επικοινωνίασ, ενθμζρωςθσ, προβολισ, διάδοςθσ 

αποτελεςμάτων ςχετικά το προτεινόμενο ςχζδιο για τθν ΟΕΔΑ 

Για τθν παροχι τθσ ανωτζρω υπθρεςίασ κα απαιτθκεί μία ομάδα επιςτθμόνων που 

κα περιλαμβάνει κατϋ ελάχιςτον: 

1) 1 ΠΕ Οικονομολόγο με γενικι δεκαετι εμπειρία και πενταετι εμπειρία ςτθ 

ςφνταξθ Επιχειρθματικϊν χεδίων και με εμπειρία ςε κζματα ενθμζρωςθσ 

και ευαιςκθτοποίθςθσ με αντικείμενο τθ  περιβαλλοντικι διαχείριςθ. 

2) 1 ΠΕ Μθχανικό ι Περιβαλλοντολόγο με γενικι δεκαετι εμπειρία και 

εμπειρία ςτθν ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ απορριμμάτων (π.χ. μελζτθ, 

ωρίμανςθ, ςχεδιαςμόσ, αδειοδότθςθ, τεχνικι υποςτιριξθ υλοποίθςθσ, 

χρθματοδότθςθ) 

1) 1 ΠΕ Αρχιτζκτονα ι Μθχανικό Χωροταξίασ Πολεοδομίασ και Περιφερειακισ 

Ανάπτυξθσ με γενικι δεκαετι εμπειρία και πενταετι εμπειρία ςτθν αςτικι 

περιβαλλοντικι διαχείριςθ και ςτο ςχεδιαςμό δράςεων τοπικισ ανάπτυξθσ. 

Θ προεκτιμϊμενθ αμοιβι για τθν ολοκλιρωςθ τθσ παραπάνω επιςτθμονικισ 

υπθρεςίασ, ανζρχεται ςτο ποςό των 24.702,88€ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

δαπάνθσ των απροβλζπτων (15%) και τθσ δαπάνθσ για τθν πλθρωμι του Φ.Π.Α 

(24%).  

Θ ανωτζρω δαπάνθ κα χρθματοδοτθκεί από το Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων.  

 



Ηράκλειο, ............................ 

 

 

 

υντάχθηκε 

 

 

Μαρία Γεωργίου 

ΠΕ7 Χημικός Μηχανικός 

Β’ Βαθμοφ 

 

Θεωρήθηκε 

 

 

Ο Διευθυντής ΣΤ ΕΔΑΚ 

Νίκος τυλιανίδης 

ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός 

Α΄Βαθμοφ 

 

  



ΠΡΟΕΚΣΙΜΗΗ ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ 

φμφωνα με τον Κανονιςμόσ Προεκτιμϊμενων Αμοιβϊν Μελετϊν και παροχισ Σεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν 

Επιςτθμονικϊν Τπθρεςιϊν ςφμφωνα με τον ν.4412/2016(ΦΕΚ 2519 Σεφχοσ Β’/20.07.2017) 

 

φμφωνα με το Άρκρο ΓΕΝ.4Β, θ προεκτιμϊμενθ αμοιβι ςε Ευρϊ για τθν παροχι 

ανεξάρτθτων υπθρεςιϊν μθχανικοφ ι άλλου επιςτιμονα που δεν αφοροφν ςτθν 

εκπόνθςθ μελζτθσ 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, ο οποίοσ 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 ζχει τιμι 119,5 και περιλιφκθκε ςτον υπολογιςμό των επί μζρουσ 

αμοιβϊν μελετϊν και υπθρεςιϊν.  

τθν εγκφκλιο 5/2017 του Τπουργείου Οικονομίασ, Τποδομϊν, Ναυτιλίασ και 

Σουριςμοφ (ΑΔΑ: ΩΘΛΝ465ΧΘΞ-ΒΗ) ορίηεται ότι ο ςυντελεςτισ τκ, που 

εφαρμόηεται για προκθρφξεισ τθν περίοδο 21-3-2017 ζωσ 20-3-2018, λαμβάνει τθν 

τιμι τκ=1,203. 

Θ ομάδα επιςτθμόνων που απαιτείται κατ’ ελάχιςτον για τθν παροχι τθσ 

υπθρεςίασ, όπωσ αναφζρκθκε και προθγοφμενα, περιλαμβάνει: 

1) 1 ΠΕ Οικονομολόγο με γενικι δεκαετι εμπειρία και τουλάχιςτον πενταετι 

εμπειρία ςτθ ςφνταξθ Επιχειρθματικϊν χεδίων και ςε κζματα ενθμζρωςθσ 

και ευαιςκθτοποίθςθσ με αντικείμενο τθ  περιβαλλοντικι διαχείριςθ. 

2) 1 ΠΕ Μθχανικό ι Περιβαλλοντολόγο με γενικι δεκαετι εμπειρία και 

τουλάχιςτον πενταετι εμπειρία ςτθ διαχείριςθ περιβάλλοντοσ ι ςτθ 

διαχείριςθ απορριμμάτων. 

3) 1 ΠΕ Αρχιτζκτονα ι Μθχανικό Χωροταξίασ Πολεοδομίασ και Περιφερειακισ 

Ανάπτυξθσ με γενικι δεκαετι εμπειρία και τουλάχιςτον διετι εμπειρία ςτθν 

αςτικι περιβαλλοντικι διαχείριςθ και ςτο ςχεδιαςμό δράςεων τοπικισ 

ανάπτυξθσ. 



Επομζνωσ θ προεκτιμϊμενθ αμοιβι τθσ παροχισ υπθρεςίασ ςυμβοφλου για τθ 

ςφνταξθ από τισ υπθρεςίεσ του ΕΔΑΚ Business Plan για το ζργο: «Ολοκλθρωμζνθ 

Εγκατάςταςθ Διαχείριςθσ τερεϊν Αποβλιτων (ΟΕΔΑ) ςτθ κζςθ «Μαφροσ πιλιοσ» 

τθσ Δ.Ε. Ν. Αλικαρναςςοφ τθσ Π.Ε. Θρακλείου» παρουςιάηεται ςτον πίνακα που 

ακολουκεί: 

 

 

Θ ςυνολικι προεκτιμϊμενθ αμοιβι για τθν προαναφερόμενθ παροχι 

επιςτθμονικισ υπθρεςίασ ανζρχεται ςε 17.323,20 €.  Θ δαπάνθ αυτι 

προςαυξάνεται κατά 15% για τα απρόβλεπτα που προβλζπει τα άρκρο 53 παρ. 8 

του Ν. 4412/2016, ιτοι κατά 2.598,48€ κι ζτςι θ ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία τθσ 

ςφμβαςθσ είναι 19.921,68€ χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. Εφόςον θ 

εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ είναι ίςθ ι κατϊτερθ από το ποςό των εξιντα 

χιλιάδων (60.000,00) ευρϊ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, δφναται θ 

ανάκεςθ να υλοποιθκεί με τθ διαδικαςία του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ ςφμφωνα 

με το άρκρο 117 παρ.1 του Ν.4412/2016). 

 

Ηράκλειο, ......................... 
 

 

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΕΜΠΕΡΙΑ ΠΡΟΕΚΣΙΜΗΗ ΑΜΟΙΒΗ

1 ΠΕ Οικονομολόγος 1 ζως 10 ζτη 18 6.496,20

1 ζως 10 ζτη 18 6.496,20

1 ζως 10 ζτη 12 4.330,80

ΤΝΟΛΟ 17.323,20

ΑΠΡΟΒΛΕΠΣΑ (15%) 2.598,48

ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΣΑ 19.921,68

ΦΠΑ 4.781,20

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΕΚΣΙΜΗΗ ΑΜΟΙΒΗ 24.702,88

ΧΡΟΝΟ ΑΠΑΧΟΛΗΗ (σε 
ημέρες)

1 ΠΕ Μηχανικός ή 
Περιβαλλοντολόγος

1 ΠΕ Αρχιτζκτονα ή Μηχανικό 
Χωροταξίας Πολεοδομίας και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 

υντάχθηκε 

 

 

Μαρία Γεωργίου 

ΠΕ7 Χημικός Μηχανικός 

Β’ Βαθμοφ 

 

Θεωρήθηκε 

 

 

Ο Διευθυντής ΣΤ ΕΔΑΚ 

Νίκος τυλιανίδης 

ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός 

Α΄Βαθμοφ 

 

  

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126575

