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Για τον υπολογισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής των μελετών ελήφθησαν υπόψη: 

- ο Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών (Απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών 
ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16.05.2017 (ΦΕΚ 2519/20.07.2017 τεύχος Β'), 

- η τρέχουσα τιμή για το έτος 2019 του συντελεστή τκ = 1,218. 

 

 

ΑΜΟΙΒΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

ΠΕΡ. 6 Συστήματα υποδομής που απαιτούνται για τη διαχείριση και διάθεση μη-επικίνδυνων στερεών 
αποβλήτων - Αμοιβή κατηγορίας 27 
Στο πλαίσιο 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·C⋅φ0.3 
 
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 του φακέλου στοιχείων για την τροποποίηση των 
Περιβαλλοντικών Όρων, η προεκτιμώμενη αμοιβή είναι ίση με 25% της Σ(φ), 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». 

 

Για τον υπολογισμό του ισοδύναμου πληθυσμού φ, με βάση τα στοιχεία που παρατίθενται στη μελέτη 
της Περιφέρειας Κρήτης με τίτλο «Ενσωμάτωση των Τοπικών Σχεδίων Απορριμμάτων των Δήμων της 
Περιφέρειας Κρήτης στον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑΚ)» 
χρησιμοποιούνται τα δεδομένα σχεδιασμού έτους 2025 και συγκεκριμένα λαμβάνεται: 
 

• Δυναμικότητα ΚΔΑΥΗ έτους 2025 ίση με 54.100 τν/έτος 
• Παραγόμενα ΑΣΑ 2025 των εξυπηρετούμενων από το ΚΔΑΥ ΠΕ Λασιθίου και ΠΕ Ηρακλείου: 

0,602 τν/έτος και ισοδύναμο κάτοικο. 
• Ετήσιος ρυθμός αύξησης ΑΣΑ: 1% 

Με βάση τα παραπάνω προκύπτει:  

 

Συντελεστής τύπου μελέτης  Κ = 0,70 

Ισοδύναμος πληθυσμός  φ = 32.568,20 

Συντελεστής είδους έργου C = 2.600 
Προεκτιμώμενη αμοιβή  Α = 50.067,60 
Προεκτιμώμενη αμοιβή τροποποίησης Π.Ο. Α = 12.516,90 
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ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

ΓΕΝ 4Β: Αμοιβή επιστημόνων εμπειρίας έως 10 έτη – Αμοιβή κατηγορίας 09  

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  365,40 
Ημέρες απασχόλησης Η= 20 
Αμοιβή μελέτης Α = 7.308,00 

 

 

ΓΕΝ 4Β: Αμοιβή επιστημόνων εμπειρίας έως 10 έτη – Αμοιβή κατηγορίας 15  

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  365,40 
Ημέρες απασχόλησης Η= 9 
Αμοιβή μελέτης Α = 3.288,60 

 

 

ΟΙΚ.3.1. Ηλεκτρικές και Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιριακών Έργων – Αμοιβή κατηγορίας 09 

Οι υπολογισμοί πραγματοποιούνται για το υφιστάμενο κτίριο εμβαδού 1984 m2 

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

 

Α=   
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όπου: 

Ε = Επιφάνεια Κτιρίου σε τετραγωνικά μέτρα (m2) που εκφράζει το φυσικό αντικείμενο (βιομηχανικό 
κτίριο 1984 m2). 

ΤΑο = Βασική ενιαία Τιμή Αφετηρίας αμοιβών ανά m2 κτιρίου ή έργου. 

ΣΒν = Συντελεστής Βαρύτητας επί της ενιαίας Τιμής Αφετηρίας Αμοιβών ανά m2 συγκεκριμένου κτιρίου 
ή έργου. 

ΣΗΜ= Συντελεστής Η/Μ Μελέτης 

κ και μ = συντελεστές σύμφωνα με την κατηγορία της μελέτης 

τκ = ο συντελεστής του άρθρου του ΓΕΝ.3 του παρόντος κανονισμού. 

 

Για τη μεταρρύθμιση του υφισταμένου κτιρίου η αμοιβή προσαυξάνεται κατά 50%. 

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 A = 42,5% x A  
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Επομένως: 

 

Εμβαδά Κτιρίων (m2) 
Ε = 1.984,00 

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 = 0,90 

Συντελεστής Η/Μ Μελέτης 
ΣΗΜ = 0,35 

Προεκτιμώμενη αμοιβή  
A = 32.256,08 

Συντελεστής μεταρρύθμισης υφιστάμενου κτιρίου 
 50% 

Προεκτιμώμενη αμοιβή  
A = 52.884,11 

Συντελεστής Οριστικής μελέτης 
  42,50% 

Αμοιβή Οριστικής Προμελέτης 
Α = 22.475,75 

 

 

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 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.  

β = συντελεστής αμοιβής επί τοις εκατό (%) οριζόμενος ως ακολούθως: 
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*175 τκ

µ
κβ

iΣΑ
+=  

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 = 63.480,71 
Συντελεστής Αμοιβής (β) %   1,60 
Αμοιβή (€)  1.237,11 € 
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Η αμοιβή του ανωτέρω άρθρου επιμερίζεται ως εξής: 80% στην αμοιβή κατηγορίας 09 (989,69 €) και 
20% στην αμοιβή κατηγορίας 15 (247,42 €). 

 

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 = 63.480,71 
Συντελεστής ύψους τευχών δημοπράτησης   0,08 
Αμοιβή Τευχών Δημοπράτησης  5.078,46 

 

Η αμοιβή του ανωτέρω άρθρου επιμερίζεται ως εξής: 80% στην αμοιβή κατηγορίας 09 (4.062,77 €) και 
20% στην αμοιβή κατηγορίας 15 (1.015,69 €). 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω οι καλούμενες κατηγορίες μελετητών πτυχίων (ενδεικτικά) 
διαμορφώνονται ως ακολούθως: 

 

Α/Α 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΠΤΥΧΙΟ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΤΑΞΗ 
ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 09 
Μηχανολογικές και 
Ηλεκτρολογικές 
(Η/Μ) Μελέτες 

Α και άνω 34.836,20 

2 15 
Βιομηχανικές 
Μελέτες 

Α και άνω 4.551,71 

3 27 
Περιβαλλοντικές 

Μελέτες 
Α και άνω 12.516,90 
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2. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Ο προϋπολογισμός είναι ο εξής: 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΑΜΟΙΒΗ  
(ευρώ) 

Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές (Η/Μ) Μελέτες (09) 34.836,20 

Βιομηχανικές Μελέτες (15) 4.551,71 

Περιβαλλοντικές Μελέτες (27) 12.516,90 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ  51.904,82 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 7.785,72 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ME ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 59.690,54 

Φ.Π.Α. 24% 14.325,73 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ME Φ.Π.Α. 74.016,27 

 
 

 
Ηράκλειο, 30-7-2019 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

  

 

 

 

 

Εγκρίθηκε με την αρ. 125/2019 Απόφαση ΕΕ ΕΣΔΑΚ 
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