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Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
Α.1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η εργασία µε τίτλο «Μελέτες για την δηµιουργία Εγκαταστάσεων Πράσινων Σηµείων στις ∆.Ε.
Λευκάδας, ∆.Ε. Ελλοµένου, ∆.Ε. Απολλωνίων», αφορά τη σύνταξη µελετών, οι οποίες θα παρέχουν
τα δεδοµένα σχεδιασµού και κατασκευής για την υλοποίηση των τριών Πράσινων Σηµείων του ∆ήµου
Λευκάδας στις ∆ηµοτικές Ενότητες Λευκάδος, Ελλοµένου και Απολλωνίων καθώς και την
περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων.
Έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί οι κάτωθι µελέτες, οι οποίες αφορούν έργα σε συνέργια µε τα ανωτέρω:
1. «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ»,
2015, ∆ήµος Λευκάδας, (Α∆Α: 60ΓΞΩΛΙ-Ο∆Θ και Α∆Α: 6ΕΠΕΩΛΙ-ΙΟ2).
Το αντικείµενο των τεχνικών κα περιβαλλοντικών µελετών, θα αφορά στα έργα των τριών (3) Πράσινων
Σηµείων που θα κατασκευαστούν στις ∆ηµοτικές Ενότητες Λευκάδος, Ελλοµένου και Απολλωνίων. Τα
έργα θα εξυπηρετούν το ∆ήµο Λευκάδας, µε πληθυσµό 22.710 µόνιµους κατοίκους (απογραφή 2011).
Tα Πράσινα Σηµεία θα είναι οριοθετηµένοι και διαµορφωµένοι χώροι µε κατάλληλη κτιριακή υποδοµή
(όπου απαιτείται) και εξοπλισµό, οργανωµένοι από το ∆ήµο, ώστε οι δηµότες να αποθέτουν
ανακυκλώσιµα υλικά, χωριστά συλλεγέντα, όπως χαρτί, γυαλί, µέταλλα, πλαστικά, βρώσιµα έλαια ή
χρησιµοποιηµένα αντικείµενα και εξοπλισµό (όπως ρουχισµό, έπιπλα, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό
εξοπλισµό), προκειµένου να προωθηθούν στη συνέχεια για ανακύκλωση ή για επαναχρησιµοποίηση.
Οι πολίτες εισέρχονται µε τα οχήµατα τους στο Πράσινο σηµείο και µέσω κατάλληλης σήµανσης
οδηγούνται προς τους χώρους απόθεσης των αποβλήτων. Ανάλογα µε το ρεύµα των αποβλήτων που
επιθυµούν να αποθέσουν, οδηγούνται αρχικά προς το χώρο στάθµευσης, ώστε να µεταφέρουν τυχόν
µικρά ανακυκλώσιµα απόβλητα στο χώρο συλλογής µικρών ανακυκλώσιµων αποβλήτων (εντός
κτιρίου), ενώ σε περίπτωση που επιθυµούν να αποθέσουν ογκώδη απόβλητα, οδηγούνται (µέσω
κυκλικής) διαδροµής προς το χώρο συλλογής των ογκωδών αποβλήτων. Στο χώρο αυτό
συγκεντρώνονται και ειδικά απόβλητα (π.χ. χρώµατα, µελάνια, κλπ.) που θεωρούνται επικίνδυνα
αστικά απόβλητα (επικίνδυνα απόβλητα από νοικοκυριά) των οποίων η χωριστή συλλογή δεν εµπίπτει
στις διατάξεις της διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων. Στο χώρο επαναχρησιµοποίησης
συγκεντρώνονται αντικείµενα, τα οποία ενώ έχουν απορριφθεί από τους κατόχους τους µπορούν να
χρησιµοποιηθούν εκ νέου για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκαν. Ενδεικτικά αναφέρονται
βιβλία, ρούχα, έπιπλα κτλ. Στον χώρο αυτό, οι πολίτες, οι οποίοι επισκέπτονται τα πράσινα σηµεία θα
µπορούν να προµηθεύονται τα εν λόγω αντικείµενα δωρεάν.
Τα έργα υποδοµής των ΠΣ περιλαµβάνουν: περίφραξη, πύλη εισόδου, περιµετρική δενδροφύτευση,
χώρος στάθµευσης οχηµάτων, ΗΜ εγκαταστάσεις (ύδρευσης, αποχέτευσης, πυρόσβεσηςπυροπροστασίας, ηλεκτροδότησης, αντικεραυνική προστασία), δεξαµενή νερού, έργα διαχείρισης
οµβρίων.
Οι τεχνικές µελέτες θα εκπονηθούν σε ένα στάδιο. Οι Μελέτες Έργων Προστασίας Περιβάλλοντος &
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης θα εκπονηθούν επίσης σε ένα στάδιο.
Α.2

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ

Η συνολική προθεσµία για την περαίωση του αντικειµένου της σύµβασης ορίζεται σε τέσσερις (4)
µήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού.
Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του µελετητικού αντικειµένου ορίζεται σε τρεις (3) µήνες από την
υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού, µε τις ακόλουθες τµηµατικές προθεσµίες (ενδεικτικό
χρονοδιάγραµµα):
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ΜΗΝΑΣ
∆ΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ
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1
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2
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3
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4
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ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
ΤΕΥΧΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
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Β. ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Β1. ΓΕΝΙΚΑ
Η προεκτίµηση της αµοιβής της µελέτης συντάσσεται βάσει των οριζόµενων στην Υπουργική Απόφαση
µε Αριθµ. ∆ΝΣγ /32129/ΦΝ 466:
«Έγκριση Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστηµονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).»
και συγκεκριµένα µε εφαρµογή του γενικού άρθρου ΓΕΝ.4 αµοιβή µηχανικών ή άλλων επιστηµόνων
ανάλογα µε το χρόνο απασχόλησης.
Λαµβάνεται η τρέχουσα ισχύουσα τιµή τκ2018 = 1,211.
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Β2. ΑΜΟΙΒΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Οι ως άνω εργασίες υπολογίζονται µε βάση τον χρόνο απασχόλησης επιστήµονα σύµφωνα µε το
άρθρο ΓΕΝ.4, και συγκεκριµένα τις παραγράφους 1, 2, 3:
Άρθρο ΓΕΝ.4
Αµοιβή µηχανικών ή άλλων επιστηµόνων ανάλογα µε τον χρόνο απασχόλησης
1. Η προεκτιµώµενη αµοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών µηχανικού ή άλλου επιστήµονα
που δεν αφορούν στην εκπόνηση µελέτης αµειβόµενης βάσει ειδικών προβλέψεων του παρόντος
υπολογίζεται ανάλογα µε το χρόνο απασχόλησης ανά ηµέρα ή κλάσµα ηµέρας ως εξής:
α) Για επιστήµονα εµπειρίας µέχρι 10 έτη: 300*τκ
β) Για επιστήµονα εµπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ
γ) Για επιστήµονα εµπειρίας µεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ, όπου τκ είναι ο συντελεστής του άρθρου
ΓΕΝ.3.
2. Οι αποζηµιώσεις της παραγράφου 1 νοούνται για απασχόληση εντός ή εκτός έδρας (στο εσωτερικό) περισσότερων της µιας ηµερών, ή, σε περίπτωση µίας µόνο ηµέρας για απασχόληση πέντε (5) τουλάχιστον
ωρών. Για απασχόληση µικρότερη των 5 ωρών, η ωριαία απασχόληση ορίζεται ίση προς το 0,20 των
παραπάνω ηµερήσιων αποζηµιώσεων µε ελάχιστη αµοιβή όχι µικρότερη των 150*τκ. Στην ανωτέρω αµοιβή
νοείται ότι περιλαµβάνεται το σύνολο των άµεσων και έµµεσων, γενικών και ειδικών υποστηρικτικών και
λειτουργικών δαπανών του.
3. Η αποζηµίωση ανθρωποµήνα νοείται ως αποζηµίωση 22 ανθρωποηµερών.
4. Η προεκτιµώµενη αµοιβή σε ευρώ για την παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών µηχανικού ή άλλου επιστήµονα,
εγνωσµένου κύρους και µε αποδεδειγµένα εξειδικευµένες γνώσεις στην οργάνωση ή σε µεθόδους κατασκευής ειδικών, σύνθετων ή πολύπλοκων έργων µπορεί να εκτιµηθεί έως το διπλάσιο των προεκτιµώµενων αµοιβών που ορίζονται στη παραγρ. 1, πάντα ανάλογα του χρόνου της αποδεδειγµένης εµπειρίας και εφόσον η
απασχόληση είναι περιορισµένης διάρκειας.

Στην παρούσα περίπτωση θα απαιτηθούν επιστήµονες:
α) εµπειρίας έως 10 ετών, όπου η αµοιβή τους υπολογίζεται σε:
300 Χ τκ = 300 Χ 1,211 = 363,30 € / ηµέρα

(Α.Τ.1)

Ο υπολογισµός των Αµοιβών παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Συνολικές
ηµέρες
απασχόλησης

Έτη εµπειρίας
απασχολούµενου
επιστήµονα

Ηµέρες
απασχόλησης
επιστήµονα

Αµοιβή ανά
ανθρωποηµέρα
απασχόλησης

Σύνολο
Αµοιβής (€)

6

έως 10 έτη

6

363,30

2 179.80

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ

ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

2 179.80
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Β3. ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Οι ως άνω εργασίες υπολογίζονται µε βάση τον χρόνο απασχόλησης επιστήµονα σύµφωνα µε το
άρθρο ΓΕΝ.4, και συγκεκριµένα τις παραγράφους 1, 2, 3:
Άρθρο ΓΕΝ.4
Αµοιβή µηχανικών ή άλλων επιστηµόνων ανάλογα µε τον χρόνο απασχόλησης
1. Η προεκτιµώµενη αµοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών µηχανικού ή άλλου επιστήµονα
που δεν αφορούν στην εκπόνηση µελέτης αµειβόµενης βάσει ειδικών προβλέψεων του παρόντος
υπολογίζεται ανάλογα µε το χρόνο απασχόλησης ανά ηµέρα ή κλάσµα ηµέρας ως εξής:
α) Για επιστήµονα εµπειρίας µέχρι 10 έτη: 300*τκ
β) Για επιστήµονα εµπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ
γ) Για επιστήµονα εµπειρίας µεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ, όπου τκ είναι ο συντελεστής του άρθρου
ΓΕΝ.3.
2. Οι αποζηµιώσεις της παραγράφου 1 νοούνται για απασχόληση εντός ή εκτός έδρας (στο εσωτερικό) περισσότερων της µιας ηµερών, ή, σε περίπτωση µίας µόνο ηµέρας για απασχόληση πέντε (5) τουλάχιστον
ωρών. Για απασχόληση µικρότερη των 5 ωρών, η ωριαία απασχόληση ορίζεται ίση προς το 0,20 των
παραπάνω ηµερήσιων αποζηµιώσεων µε ελάχιστη αµοιβή όχι µικρότερη των 150*τκ. Στην ανωτέρω αµοιβή
νοείται ότι περιλαµβάνεται το σύνολο των άµεσων και έµµεσων, γενικών και ειδικών υποστηρικτικών και
λειτουργικών δαπανών του.
3. Η αποζηµίωση ανθρωποµήνα νοείται ως αποζηµίωση 22 ανθρωποηµερών.
4. Η προεκτιµώµενη αµοιβή σε ευρώ για την παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών µηχανικού ή άλλου επιστήµονα,
εγνωσµένου κύρους και µε αποδεδειγµένα εξειδικευµένες γνώσεις στην οργάνωση ή σε µεθόδους κατασκευής ειδικών, σύνθετων ή πολύπλοκων έργων µπορεί να εκτιµηθεί έως το διπλάσιο των προεκτιµώµενων αµοιβών που ορίζονται στη παραγρ. 1, πάντα ανάλογα του χρόνου της αποδεδειγµένης εµπειρίας και εφόσον η
απασχόληση είναι περιορισµένης διάρκειας.

Στην παρούσα περίπτωση θα απαιτηθούν επιστήµονες:
α) εµπειρίας έως 10 ετών, όπου η αµοιβή τους υπολογίζεται σε:
300 Χ τκ = 300 Χ 1,211 = 363,30 € / ηµέρα

(Α.Τ.1)

Ο υπολογισµός των Αµοιβών παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Συνολικές
ηµέρες
απασχόλησης

Έτη εµπειρίας
απασχολούµενου
επιστήµονα

Ηµέρες
απασχόλησης
επιστήµονα

Αµοιβή ανά
ανθρωποηµέρα
απασχόλησης

Σύνολο
Αµοιβής (€)

8

έως 10 έτη

8

363,30

2 906.40

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ

ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

2 906.40
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Β4. ΑΜΟΙΒΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Οι ως άνω εργασίες υπολογίζονται µε βάση τον χρόνο απασχόλησης επιστήµονα σύµφωνα µε το
άρθρο ΓΕΝ.4, και συγκεκριµένα τις παραγράφους 1, 2, 3:
Άρθρο ΓΕΝ.4
Αµοιβή µηχανικών ή άλλων επιστηµόνων ανάλογα µε τον χρόνο απασχόλησης
1. Η προεκτιµώµενη αµοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών µηχανικού ή άλλου επιστήµονα
που δεν αφορούν στην εκπόνηση µελέτης αµειβόµενης βάσει ειδικών προβλέψεων του παρόντος
υπολογίζεται ανάλογα µε το χρόνο απασχόλησης ανά ηµέρα ή κλάσµα ηµέρας ως εξής:
α) Για επιστήµονα εµπειρίας µέχρι 10 έτη: 300*τκ
β) Για επιστήµονα εµπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ
γ) Για επιστήµονα εµπειρίας µεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ, όπου τκ είναι ο συντελεστής του άρθρου
ΓΕΝ.3.
2. Οι αποζηµιώσεις της παραγράφου 1 νοούνται για απασχόληση εντός ή εκτός έδρας (στο εσωτερικό) περισσότερων της µιας ηµερών, ή, σε περίπτωση µίας µόνο ηµέρας για απασχόληση πέντε (5) τουλάχιστον
ωρών. Για απασχόληση µικρότερη των 5 ωρών, η ωριαία απασχόληση ορίζεται ίση προς το 0,20 των
παραπάνω ηµερήσιων αποζηµιώσεων µε ελάχιστη αµοιβή όχι µικρότερη των 150*τκ. Στην ανωτέρω αµοιβή
νοείται ότι περιλαµβάνεται το σύνολο των άµεσων και έµµεσων, γενικών και ειδικών υποστηρικτικών και
λειτουργικών δαπανών του.
3. Η αποζηµίωση ανθρωποµήνα νοείται ως αποζηµίωση 22 ανθρωποηµερών.
4. Η προεκτιµώµενη αµοιβή σε ευρώ για την παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών µηχανικού ή άλλου επιστήµονα,
εγνωσµένου κύρους και µε αποδεδειγµένα εξειδικευµένες γνώσεις στην οργάνωση ή σε µεθόδους κατασκευής ειδικών, σύνθετων ή πολύπλοκων έργων µπορεί να εκτιµηθεί έως το διπλάσιο των προεκτιµώµενων αµοιβών που ορίζονται στη παραγρ. 1, πάντα ανάλογα του χρόνου της αποδεδειγµένης εµπειρίας και εφόσον η
απασχόληση είναι περιορισµένης διάρκειας.

Στην παρούσα περίπτωση θα απαιτηθούν επιστήµονες:
α) εµπειρίας έως 10 ετών, όπου η αµοιβή τους υπολογίζεται σε:
300 Χ τκ = 300 Χ 1,211 = 363,30 € / ηµέρα

(Α.Τ.1)

Ο υπολογισµός των Αµοιβών παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Συνολικές
ηµέρες
απασχόλησης

Έτη εµπειρίας
απασχολούµενου
επιστήµονα

Ηµέρες
απασχόλησης
επιστήµονα

Αµοιβή ανά
ανθρωποηµέρα
απασχόλησης

Σύνολο
Αµοιβής (€)

11

έως 10 έτη

11

363,30

3 996.30

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ

ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

3 996.30
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Β5. ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Οι ως άνω εργασίες υπολογίζονται µε βάση τον χρόνο απασχόλησης επιστήµονα σύµφωνα µε το
άρθρο ΓΕΝ.4, και συγκεκριµένα τις παραγράφους 1, 2, 3:
Άρθρο ΓΕΝ.4
Αµοιβή µηχανικών ή άλλων επιστηµόνων ανάλογα µε τον χρόνο απασχόλησης
1. Η προεκτιµώµενη αµοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών µηχανικού ή άλλου επιστήµονα
που δεν αφορούν στην εκπόνηση µελέτης αµειβόµενης βάσει ειδικών προβλέψεων του παρόντος
υπολογίζεται ανάλογα µε το χρόνο απασχόλησης ανά ηµέρα ή κλάσµα ηµέρας ως εξής:
α) Για επιστήµονα εµπειρίας µέχρι 10 έτη: 300*τκ
β) Για επιστήµονα εµπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ
γ) Για επιστήµονα εµπειρίας µεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ, όπου τκ είναι ο συντελεστής του άρθρου
ΓΕΝ.3.
2. Οι αποζηµιώσεις της παραγράφου 1 νοούνται για απασχόληση εντός ή εκτός έδρας (στο εσωτερικό) περισσότερων της µιας ηµερών, ή, σε περίπτωση µίας µόνο ηµέρας για απασχόληση πέντε (5) τουλάχιστον
ωρών. Για απασχόληση µικρότερη των 5 ωρών, η ωριαία απασχόληση ορίζεται ίση προς το 0,20 των
παραπάνω ηµερήσιων αποζηµιώσεων µε ελάχιστη αµοιβή όχι µικρότερη των 150*τκ. Στην ανωτέρω αµοιβή
νοείται ότι περιλαµβάνεται το σύνολο των άµεσων και έµµεσων, γενικών και ειδικών υποστηρικτικών και
λειτουργικών δαπανών του.
3. Η αποζηµίωση ανθρωποµήνα νοείται ως αποζηµίωση 22 ανθρωποηµερών.
4. Η προεκτιµώµενη αµοιβή σε ευρώ για την παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών µηχανικού ή άλλου επιστήµονα,
εγνωσµένου κύρους και µε αποδεδειγµένα εξειδικευµένες γνώσεις στην οργάνωση ή σε µεθόδους κατασκευής ειδικών, σύνθετων ή πολύπλοκων έργων µπορεί να εκτιµηθεί έως το διπλάσιο των προεκτιµώµενων αµοιβών που ορίζονται στη παραγρ. 1, πάντα ανάλογα του χρόνου της αποδεδειγµένης εµπειρίας και εφόσον η
απασχόληση είναι περιορισµένης διάρκειας.

Στην παρούσα περίπτωση θα απαιτηθούν επιστήµονες:
α) εµπειρίας έως 10 ετών, όπου η αµοιβή τους υπολογίζεται σε:
300 Χ τκ = 300 Χ 1,211 = 363,30 € / ηµέρα

(Α.Τ.1)

Ο υπολογισµός των Αµοιβών παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Συνολικές
ηµέρες
απασχόλησης

Έτη εµπειρίας
απασχολούµενου
επιστήµονα

Ηµέρες
απασχόλησης
επιστήµονα

Αµοιβή ανά
ανθρωποηµέρα
απασχόλησης

Σύνολο
Αµοιβής (€)

10

έως 10 έτη

10

363.30

3 633.00

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ

ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

3 633.00
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Β6. ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Οι ως άνω εργασίες υπολογίζονται µε βάση τον χρόνο απασχόλησης επιστήµονα σύµφωνα µε το
άρθρο ΓΕΝ.4, και συγκεκριµένα τις παραγράφους 1, 2, 3:
Άρθρο ΓΕΝ.4
Αµοιβή µηχανικών ή άλλων επιστηµόνων ανάλογα µε τον χρόνο απασχόλησης
1. Η προεκτιµώµενη αµοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών µηχανικού ή άλλου επιστήµονα
που δεν αφορούν στην εκπόνηση µελέτης αµειβόµενης βάσει ειδικών προβλέψεων του παρόντος
υπολογίζεται ανάλογα µε το χρόνο απασχόλησης ανά ηµέρα ή κλάσµα ηµέρας ως εξής:
α) Για επιστήµονα εµπειρίας µέχρι 10 έτη: 300*τκ
β) Για επιστήµονα εµπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ
γ) Για επιστήµονα εµπειρίας µεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ, όπου τκ είναι ο συντελεστής του άρθρου
ΓΕΝ.3.
2. Οι αποζηµιώσεις της παραγράφου 1 νοούνται για απασχόληση εντός ή εκτός έδρας (στο εσωτερικό) περισσότερων της µιας ηµερών, ή, σε περίπτωση µίας µόνο ηµέρας για απασχόληση πέντε (5) τουλάχιστον
ωρών. Για απασχόληση µικρότερη των 5 ωρών, η ωριαία απασχόληση ορίζεται ίση προς το 0,20 των
παραπάνω ηµερήσιων αποζηµιώσεων µε ελάχιστη αµοιβή όχι µικρότερη των 150*τκ. Στην ανωτέρω αµοιβή
νοείται ότι περιλαµβάνεται το σύνολο των άµεσων και έµµεσων, γενικών και ειδικών υποστηρικτικών και
λειτουργικών δαπανών του.
3. Η αποζηµίωση ανθρωποµήνα νοείται ως αποζηµίωση 22 ανθρωποηµερών.
4. Η προεκτιµώµενη αµοιβή σε ευρώ για την παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών µηχανικού ή άλλου επιστήµονα,
εγνωσµένου κύρους και µε αποδεδειγµένα εξειδικευµένες γνώσεις στην οργάνωση ή σε µεθόδους κατασκευής ειδικών, σύνθετων ή πολύπλοκων έργων µπορεί να εκτιµηθεί έως το διπλάσιο των προεκτιµώµενων αµοιβών που ορίζονται στη παραγρ. 1, πάντα ανάλογα του χρόνου της αποδεδειγµένης εµπειρίας και εφόσον η
απασχόληση είναι περιορισµένης διάρκειας.

Στην παρούσα περίπτωση θα απαιτηθούν επιστήµονες:
α) εµπειρίας έως 10 ετών, όπου η αµοιβή τους υπολογίζεται σε:
300 Χ τκ = 300 Χ 1,211 = 363,30 € / ηµέρα

(Α.Τ.1)

Ο υπολογισµός των Αµοιβών παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Συνολικές
ηµέρες
απασχόλησης

Έτη εµπειρίας
απασχολούµενου
επιστήµονα

Ηµέρες
απασχόλησης
επιστήµονα

Αµοιβή ανά
ανθρωποηµέρα
απασχόλησης

Σύνολο
Αµοιβής (€)

7

έως 10 έτη

7

363,30

2 543.10

ΜΕΛΕΤΗ ΧΗΜΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

2 543.10
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Β7. ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Οι ως άνω εργασίες υπολογίζονται µε βάση τον χρόνο απασχόλησης επιστήµονα σύµφωνα µε το
άρθρο ΓΕΝ.4, και συγκεκριµένα τις παραγράφους 1, 2, 3:
Άρθρο ΓΕΝ.4
Αµοιβή µηχανικών ή άλλων επιστηµόνων ανάλογα µε τον χρόνο απασχόλησης
1. Η προεκτιµώµενη αµοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών µηχανικού ή άλλου επιστήµονα
που δεν αφορούν στην εκπόνηση µελέτης αµειβόµενης βάσει ειδικών προβλέψεων του παρόντος
υπολογίζεται ανάλογα µε το χρόνο απασχόλησης ανά ηµέρα ή κλάσµα ηµέρας ως εξής:
α) Για επιστήµονα εµπειρίας µέχρι 10 έτη: 300*τκ
β) Για επιστήµονα εµπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ
γ) Για επιστήµονα εµπειρίας µεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ, όπου τκ είναι ο συντελεστής του άρθρου
ΓΕΝ.3.
2. Οι αποζηµιώσεις της παραγράφου 1 νοούνται για απασχόληση εντός ή εκτός έδρας (στο εσωτερικό) περισσότερων της µιας ηµερών, ή, σε περίπτωση µίας µόνο ηµέρας για απασχόληση πέντε (5) τουλάχιστον
ωρών. Για απασχόληση µικρότερη των 5 ωρών, η ωριαία απασχόληση ορίζεται ίση προς το 0,20 των
παραπάνω ηµερήσιων αποζηµιώσεων µε ελάχιστη αµοιβή όχι µικρότερη των 150*τκ. Στην ανωτέρω αµοιβή
νοείται ότι περιλαµβάνεται το σύνολο των άµεσων και έµµεσων, γενικών και ειδικών υποστηρικτικών και
λειτουργικών δαπανών του.
3. Η αποζηµίωση ανθρωποµήνα νοείται ως αποζηµίωση 22 ανθρωποηµερών.
4. Η προεκτιµώµενη αµοιβή σε ευρώ για την παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών µηχανικού ή άλλου επιστήµονα,
εγνωσµένου κύρους και µε αποδεδειγµένα εξειδικευµένες γνώσεις στην οργάνωση ή σε µεθόδους κατασκευής ειδικών, σύνθετων ή πολύπλοκων έργων µπορεί να εκτιµηθεί έως το διπλάσιο των προεκτιµώµενων αµοιβών που ορίζονται στη παραγρ. 1, πάντα ανάλογα του χρόνου της αποδεδειγµένης εµπειρίας και εφόσον η
απασχόληση είναι περιορισµένης διάρκειας.

Στην παρούσα περίπτωση θα απαιτηθούν επιστήµονες:
α) εµπειρίας έως 10 ετών, όπου η αµοιβή τους υπολογίζεται σε:
300 Χ τκ = 300 Χ 1,211 = 363,30 € / ηµέρα

(Α.Τ.1)

Ο υπολογισµός των Αµοιβών παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Συνολικές
ηµέρες
απασχόλησης

Έτη εµπειρίας
απασχολούµενου
επιστήµονα

Ηµέρες
απασχόλησης
επιστήµονα

Αµοιβή ανά
ανθρωποηµέρα
απασχόλησης

Σύνολο
Αµοιβής (€)

17,5

έως 10 έτη

17,5

363.30

6 357.75

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:

6 357.75
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Β8. ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
Οι ως άνω εργασίες υπολογίζονται ως ποσοστό 8% της συνολικής προεκτιµώµενης αµοιβής των
κατηγοριών µελετών για τις οποίες συντάσσονται τα Τεύχη ∆ηµοπράτσης, σύµφωνα µε το άρθρο
ΓΕΝ.7, και συγκεκριµένα την παράγραφο 1
Άρθρο ΓΕΝ.7
Αµοιβή σύνταξης Τευχών ∆ηµοπράτσης
1. Η προεκτιµώµενη αµοιβή για τη σύνταξη τευχών δηµοπράτησης ορίζεται σε ποσοστό 8% της συνολικής
προεκτιµώµενης αµοιβής των κατηγοριών µελετών για τις οποίες συντάσσονται τα Τεύχη
∆ηµοπράτσης.
2. Η παραπάνω αµοιβή επιµερίζεται στα επιµέρους τεύχη µε τα ακόλουθα ποσοστά:
– Για την τεχνική περιγραφή 10%.
– Για τις τεχνικές προδιαγραφές 30%.
– Για την ανάλυση τιµών 25%.
– Για το τιµολόγιο µελέτης 13%.
– Για το τιµολόγιο προσφοράς 1%.
– Για τη συγγραφή υποχρεώσεων 10%.
– Για τον προϋπολογισµό µελέτης 5%.
– Για τον προϋπολογισµό προσφοράς 1%.
– Για τη διακήρυξη δηµοπρασίας 5%.

Στην παρούσα περίπτωση η προεκτιµώµενη αµοιβή των κατηγοριών µελετών για τις οποίες
συντάσσονται τα τεύχη δηµοπράτησης δίνονται κατωτέρω:

ΜΕΛΕΤΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΑΜΟΙΒΗ (µε
απρόβλεπτα)

Μελέτες Η/Μ

9

2 506.77

Συγκοινωνιακές Μελέτες

10

3 342.36

Βιοµηχανικές Μελέτες

15

4 595.75

Τοπογραφικές Μελέτες
Μελέτες Χηµικής Μηχανικής και Χηµικών
Εγκαταστάσεων
Μελέτες Έργων Προστασίας
Περιβαλλοντος & Περιβαλλοντικής
Αδειοδότησης
ΣΥΝΟΛΟ

16

4 177.95

18

2 924.57

27

7 311.41
21 934.24

Εποµένως, η προεκτιµώµενη αµοιβή των Τευχών ∆ηµοπράτησης είναι:
21 934.24 Χ 8% = 1.988,70 € (µε απρόβλεπτα) ή 1.729,31 € (χωρίς απρόβλεπτα).

Παρατήρηση: Οι ως άνω προεκτιµώµενες αµοιβές είναι σε ευρώ και δεν συµπεριλαµβάνουν ΦΠΑ
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Β9. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΩΝ

Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

CPV

ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΑΜΟΙΒΗ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΑΜΟΙΒΗ

(€)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ

1.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ

9

713210004

2 179.80

2 179.80

2.

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ

10

713112003

2 906.40

2 906.40

3.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

15

713232000

3 996.30

3 996.30

4.

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

16

713518104

3 633.00

3 633.00

5.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

18

713000001

2 543.10

2 543.10

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

27

ΤΕΥΧΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

15

6.

6.

ΣΥΝΟΛΟ

Α’ και άνω

Α’ και άνω

Α’ και άνω

Α’ και άνω

Α’ και άνω

713134009

713230008

ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ
ΤΑΞΗ
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ
ΠΤΥΧΙΩΝ

Α’ και άνω
6 357.75

6 357.75

1 729.31

1 729.31

Α’ και άνω

23 345.66

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)

3 501.85

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΡΟ ΦΠΑ)

26 847.51
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