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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή των μελετών υπολογίζεται σύμφωνα με Την υπ’ αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/2017 
απόφαση Υπουργού ΥΜΕ (ΦΕΚ 2519/Β΄/20-07-2017) «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)». 

Κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016, οι ενιαίες τιμές των 
προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών ανά μονάδα φυσικού αντικειμένου και κατηγορία έργου και οι ενιαίες 
τιμές προεκτιμωμένων αμοιβών υπηρεσιών είτε ανά μονάδα φυσικού αντικειμένουκαι κατηγορία έργου 
απασχόλησης, υπολογίζονται από τη σχέση: 

Α= (τκ)*Σ(Φ) [σε €] 

όπου:           

Ο συντελεστής (τκ) για τις αμοιβές του έτους 2021 (ισχύς για τις προκηρύξεις που εγκρίνονται μετά τις 20-
03-2021) και σύμφωνα με την Εγκύκλιο 89943-2021 της Διεύθυνσης ΝομοθετικούΣυντονισμού της Γενικής 
Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών  έχει τιμή:  

(τκ) = 1,199 

Σ(Φ): η ενιαία τιμή της προεκτιμώμενης αμοιβής όπως καθορίζεται ανά είδος και κατηγορία έργου στα 
αντίστοιχα άρθρα κάθε κατηγορίας μελέτης συναρτούμενη με την φυσικήποσότητα κάθε αντικειμένου. 

Στην αμοιβή αυτή περιλαμβάνεται η υποβολή των στοιχείων της μελέτης σε ψηφιακά αρχεία, καθώς και 
σε έντυπη μορφή σε έξι (6) σειρές εκτός εάν γίνεται ειδική αναφορά σε επί μέρους άρθρα.  

 

2 A. ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

2.1 ΥΔΡ.4.1: ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ 

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την εκπόνηση μελέτης εσωτερικού δικτύου ομβρίων 
υπολογίζεται συναρτήσει της μελετώμενης έκτασης βάσει του τύπου: 

 

όπου: 

F: η έκταση που αποχετεύεται σε εκτάρια 

Εφόσον τμήμα του δικτύου διέρχεται υψομετρικά κάτω από τη στάθμη υπόγειου υδροφορέα τότε η 
αμοιβή Α προσαυξάνεται κατά (3000+0,20 X L) X τΚ, όπου L το συνολικό μήκος του υπόψη δικτύου σε m, 
για την κάλυψη των απαραίτητων μελετών αντιστήριξης, έλεγχο υδάτων κ.λ.π. 

 

2.2 ΥΔΡ.4.2: ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την εκπόνηση μελέτης κυρίων συλλεκτήρωνομβρίων, 
οποιουδήποτε είδους διατομής, ή διευθέτησης ρεμάτων εντός αστικών περιοχών υπολογίζεται 
συναρτήσει του μήκους, βάσει του τύπου: 
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όπου: 

L: το μήκος του συλλεκτήρα ή ρέματος σε m 

β: συντελεστής ως εξής: 

o για ελεύθερο άνοιγμα συλλεκτήρα ή διευθέτησης ≤ 2,00 m β=750 
o για ελεύθερο άνοιγμα συλλεκτήρα ή διευθέτησης 4,00 m β=1.100
o  για ελεύθερο άνοιγμα συλλεκτήρα ή διευθέτησης 6,00 m β=1.500 
o  για ελεύθερο άνοιγμα συλλεκτήρα ή διευθέτησης 8,00 m β=2.250 
o για ελεύθερο άνοιγμα συλλεκτήρα ή διευθέτησης 15,00 m β=3.350 
o για ελεύθερο άνοιγμα συλλεκτήρα ή διευθέτησης ≥ 20,0 m β=3.750
 

Για ενδιάμεσες τιμές ανοίγματος συλλεκτήρα ο β υπολογίζεται με γραμμική παρεμβολή. 

Σε περίπτωση μεταβαλλόμενων διατομών με επί μέρους μήκη Li και συντελεστές βi υπολογίζεται ο μέσος 
β: 

 

Εφόσον τμήμα του συλλεκτήρα διέρχεται υψομετρικά κάτω από τη στάθμη υπόγειου υδροφορέα τότε η 
αμοιβή Α προσαυξάνεται κατά (3000+0,20 xL) xτ.κ., όπου L το συνολικό μήκος του υπόψη συλλεκτήρα σε 
m, για την κάλυψη των απαραίτητων μελετών αντιστήριξης, έλεγχο υδάτων κ.λ.π. 

 

2.3 ΥΔΡ.11: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΛΕΓΧΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την εκπόνηση μελέτης για την ανάπτυξη υδραυλικών 
μοντέλων για τον έλεγχο υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης υπολογίζεται συναρτήσει του 
μήκους του δικτύου το οποίο περιλαμβάνεται στο υδραυλικό μοντέλο βάση του τύπου: 

 

όπου: 

L: το μήκος του δικτύου σε km 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η, η συλλογή στοιχείων και πληροφοριών για τα κατασκευασμένα έργα, 
απεικόνιση του δικτύου σε ενιαίο υπόβαθρο με βάση υφιστάμενα τοπογραφικά διαγράμματα, η χρήση 
λογισμικού της αποδοχής της Υπηρεσίας, η εισαγωγή των στοιχείων στο μοντέλο, η διαδικασία της 
βαθμονόμησης του μοντέλου / επαλήθευσης των στοιχείων που έχουν εισαχθεί και την επαλήθευση του 
μοντέλου για 6 τουλάχιστον σενάρια που θα προτείνει ο Μελετητής και θα αποδεχθεί η Υπηρεσία. Στην 
τιμή περιλαμβάνεται επίσης η σύνταξη προδιαγραφών για την προμήθεια των απαιτούμενων οργάνων, 
και λογισμικού. 

Στην τιμή αυτή δεν περιλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση των απαιτουμένων για την επαλήθευση 
οργάνων ούτε η παροχή του λογισμικού, εφόσον αυτά παραδοθούν στην Υπηρεσία. 
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2.4 ΓΕΝ.6: ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΥ – ΦΑΥ 

1. 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. 

2. Η αμοιβή Α, για την 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: 

 

· κ, μ: συντελεστές, που ανεξαρτήτων κατηγορίας έργου ορίζονται οι ακόλουθοι: κ= 0,40 και μ= 8,00.

  

Ο συντελεστής β (%) στρογγυλεύεται πάντα στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

 

2.5 ΓΕΝ.7: ΑΜΟΙΒΉ ΣΎΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΏΝ ΔΗΜΟΠΡΆΤΗΣΗΣ 

1. Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης ορίζεται σε ποσοστό 8% της συνολικής 
προεκτιμώμενης αμοιβής των κατηγοριών μελετών για τις οποίες συντάσσονται τεύχη δημοπράτησης. 

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% 

 

 



3 Β. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

3.1 ΤΟΠ.2: ΤΡΙΓΩΝΙΣΜΟΊ 

Για την αναγνώριση, επισήμανση, γωνιομέτρηση, υπολογισμό, σύνταξη διαγράμματος και την 
εξασφάλιση, οι τιμές για κάθε τριγωνομετρικό σημείο, ως και οι αντίστοιχες για την κατασκευή κάθε 
βάθρου, ορίζονται σε Ευρώ, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

  

α/α Ενδείξεις εργασιών ΙΙΙ τάξης IV τάξης Εμπροσθοτομίες Οπισθοτομίες 

1 Τριγωνομετρικό σημείο 1800 800 350 225 

2 Βάθρο ύψους 1,10 m (πλην βραχωδών 
εδαφών) 

565 350 - - 

3 Βάθρο ύψους 0,40 m - - 65 65 

4 Βάθρο ύψους 1,10 m (επί βραχωδών εδαφών) 285 170 - - 

  

1. Για κάθε επιπλέον παραδεκτή μέτρηση και υπολογισμό του ίδιου σημείου, σε περίπτωση που 
απαιτούνται πολλαπλές τομές (οπισθοτομία ή εμπροσθοτομία), η αντίστοιχη βασική τιμή του ανωτέρω 
πίνακα προσαυξάνεται κατά 40% ανά τομή και μέχρι δύο το πολύ τομές (μέγιστη προσαύξηση 80%). 

  

2. Η χρήση υπάρχοντος τριγωνομετρικού σημείου, για εξάρτηση δικτύου, αμείβεται με την τιμή της τάξης 
του δικτύου, για την οποία θα χρησιμοποιηθεί, εξαιρουμένων των τομών και μη συμπεριλαμβανομένης 
της σήμανσης. 

  

3. Η αναγνώριση και χρήση τριγωνομετρικού σημείου για εξάρτηση πολυγωνομετρικού δικτύου ή 
εμπροσθοτομίας ορίζεται σε 65 Ευρώ. 

 

3.2 ΤΟΠ.3: ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΊΕΣ 

1. Για την αναγνώριση, την εγκατάσταση πολυγωνομετρικού δικτύου με απλή (πρόχειρη) σήμανση, 
γωνιομέτρηση, πλευρομέτρηση, υπολογισμό οδεύσεων και υψομέτρων, καθώς και τη σύνταξη 
διαγράμματος και την εξασφάλιση η τιμή ανά πολυγωνικό σημείο ορίζεται ως παρακάτω: 

α) Εκτός κατοικημένων περιοχών: 50 Ευρώ. 

β) Εντός κατοικημένων περιοχών ή σε οδούς μεγάλης κυκλοφορίας: 65 Ευρώ. 

2. Η τιμή για τη μόνιμη σήμανση των πολυγωνικών ορίζεται επί πλέον σε 25 Ευρώ 

 

3.3 ΤΟΠ.5: ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΔΟΜΗΤΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 

1. Για την τοπογραφική αποτύπωση σε αδόμητες εκτάσεις / περιοχές, τη δημιουργία ψηφιακού μοντέλου 
εδάφους, την παράδοση των δικτύων οριζοντιογραφικού και υψομετρικού ελέγχου των οποίων είναι 
αναγκαία η εγκατάσταση (τριγωνισμοί, ζεύγη οριζοντιογραφικού ελέγχου / πολυγωνομετρία, 
χωροστάθμηση), των τοπογραφικών διαγραμμάτων και όλων των στοιχείων μετρήσεων και υπολογισμών 
σε αναλογική και ψηφιακή μορφή, οι τιμές για κάθε στρέμμα (συμπεριλαμβανομένων των δικτύων: 
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τριγωνισμού, ζευγών οριζοντιογραφικού ελέγχου, πολυγωνομετρίας και χωροστάθμησης), ανάλογα με την 
κλίμακα και τη μορφολογία εδάφους, οι τιμές ορίζονται σε Ευρώ ανά στρέμμα σύμφωνα με τον παρακάτω 
πίνακα (υπάρχοντος τριγωνομετρικού, πολυγωνομετρικού και χωροσταθμικού δικτύου): 

Τιμή αμοιβής (ευρώ / στρέμμα) για κλίμακα: 
Α/Α 

Μορφολογία εδάφους (εγκάρσιες 
κλίσεις) 1:200 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 

1 Κλίση εδάφους 0-10% 77 30 16 8 3 

2 Κλίση εδάφους 10-40% 93 40 19 10 4 

3 Κλίση εδάφους > 40% 145 55 28 15 5 

 

2. Σε πολύ καλυμμένα από φύτευση, όπως και σε καλυμμένα από ύδατα εδάφη, η τιμή προσαυξάνεται 
κατά 60% της αντίστοιχης τιμής κατηγορίας εδάφους κλίσης 0 - 10%. 

3. Σε εξόχως δασωμένα εδάφη, η τιμή προσαυξάνεται κατά 80% της αντίστοιχης τιμής κατηγορίας 
εδάφους κλίσης 0 -10%. 

4. (διαγράφεται το πρώτο εδάφιο του αρχικού κειμένου της παραγράφου 4 του άρθρου ΤΟΠ.5). 

Σε περίπτωση αποτύπωσης ζώνης, οι παραπάνω τιμές ισχύουν για ζώνη συμβατικού πλάτους που δίνεται 
στον ακόλουθο πίνακα: 

Συμβατικό πλάτος σε m για κλίμακα: 
Α/Α 

Κατηγορία εδάφους από πλευράς 
φυτοκάλυψης 1:200 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 

1 Έδαφος σύνηθες 80 150 200 300 500 

2 Έδαφος δασωμένο 40 75 100 150 250 

 

Για αποτύπωση ζώνης μικρότερου πλάτους οι παραπάνω τιμές προσαυξάνονται κατά 5% ανά 5% μείωσης 
του συμβατικού πλάτους. Ως ελάχιστη αμοιβή αποτύπωσης λωρίδας θα λαμβάνεται αυτή που προκύπτει 
σύμφωνα με τα παραπάνω για πλάτος ίσο προς το 25% του συμβατικού πλάτους. 

5. Αδόμητες χαρακτηρίζονται οι περιοχές, όταν τα σημεία που περιγράφουν κατασκευές δεν υπερβαίνουν 
τα 60 ανά 10 στρέμματα. Όταν ο αριθμός των παραπάνω σημείων υπερβαίνει τα 20 σημεία ανά 10 
στρέμματα, τότε οι τιμές του πίνακα της παραγράφου 1 προσαυξάνονται κατά 20%. 

 

3.4 ΤΟΠ.6: ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 

1. Δομημένες θεωρούνται εκτάσεις που ο αριθμός των σημείων που περιγράφουν τα σχήματα των 
κατασκευών κάθε είδους (κτίσματα, αποθήκες, περιφράξεις, τοιχία, τεχνικά έργα, οδικά έργα, υδραυλικά 
έργα, πυλώνες Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, κ.λ.π.) υπερβαίνει τα 60 ανά 10 στρέμματα. 

2. Για την τοπογραφική αποτύπωση σε δομημένες εκτάσεις / περιοχές, τη δημιουργία ψηφιακού μοντέλου 
εδάφους, την παράδοση των δικτύων οριζοντιογραφικού και υψομετρικού ελέγχου, των οποίων είναι 
αναγκαία η εγκατάσταση (τριγωνισμοί, ζεύγη οριζοντιογραφικού ελέγχου / πολυγωνομετρία, 
χωροστάθμηση), των τοπογραφικών διαγραμμάτων και όλων των στοιχείων μετρήσεων και υπολογισμών 
σε αναλογική και ψηφιακή μορφή, οι τιμές για κάθε στρέμμα (συμπεριλαμβανομένων των δικτύων: 
τριγωνισμού, ζευγών οριζοντιογραφικού ελέγχου, πολυγωνομετρίας και χωροστάθμησης), ανάλογα με την 
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κλίμακα και την πυκνότητα των σημείων που περιγράφουν κατασκευές κάθε είδους, οι τιμές ορίζονται σε 
Ευρώ ανά στρέμμα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα (υπάρχοντος τριγωνομετρικού, 
πολυγωνομετρικού και χωροσταθμικού δικτύου): 

Τιμή αμοιβής (  / στρέμμα) γιακλίμακα: 
Α/Α 

Κατηγορία κάλυψης (πυκνότητα σημείων που 
περιγράφουν κατασκευές κάθε είδους) 1:100 1:200 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 

1 Ι. (πυκνοδομημένη, πάνω από 200 σημεία) 180 160 100 75 58 40 

2 ΙΙ. (αραιοδομημένη, από 60 έως 200 σημεία) 105 90 60 45 35 20 

3. Για τις περιπτώσεις εγκάρσιων κλίσεων του εδάφους άνω του 10% θα εφαρμόζονται οι παρακάτω 
προσαυξήσεις στις τιμές του παραπάνω πίνακα: 

3.1. Για εγκάρσια κλίση εδάφους από 10% έως 40%, προσαύξηση 20%. 

3.2. Για εγκάρσια κλίση εδάφους από 40% και πάνω, προσαύξηση 40%. 

4. Η οριζόμενη τιμή για την υψομετρική ενημέρωση οριζοντιογραφικού διαγράμματος σε δομημένη 
περιοχή, καθορίζεται σε ποσοστό 60%, ανά στρέμμα επιφάνειας, των αντίστοιχων τιμών του πίνακα της 
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. 

 

 



4 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

A. ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ        
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΘΡΟ 

Μονάδα Ποσότητα Τιμή Μονάδας 
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 

F= 110 η αποχετευόμενη έκταση σε εκτάρια 
Απ= 7000*F2/3*τκ   

Για τον προσδιορισμό των πτυχίων 
Απ= 192.684,01 € 

1 ΚΑΡΕΛΛΑΣ ΥΔΡ.4.1 τεμ. 1 178.232,71 € 178.232,71 € 

Π1%= 92,50% Ποσοστό αμοιβής προμελέτης και οριστικής 
μελέτης  απουσία προκαταρκτικης 

F= 300 η αποχετευόμενη έκταση σε εκτάρια 
Απ= 7000*F2/3*τκ   

Για τον προσδιορισμό των πτυχίων 
Απ= 376.124,30 € 

3 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΥΔΡ.4.1 τεμ. 1 347.914,98 € 347.914,98 € 

Π1%= 92,50% Ποσοστό αμοιβής προμελέτης και οριστικής 
μελέτης  απουσία προκαταρκτικης 

F= 350 η αποχετευόμενη έκταση σε εκτάρια 
Απ= 7000*F2/3*τκ   

Για τον προσδιορισμό των πτυχίων 
Απ= 416.833,47 € 

4 ΚΙΤΣΙ ΥΔΡ.4.1 τεμ. 1 385.570,96 € 385.570,96 € 

Π1%= 92,50% Ποσοστό αμοιβής προμελέτης και οριστικής 
μελέτης  απουσία προκαταρκτικης 

F= 260 η αποχετευόμενη έκταση σε εκτάρια 
Απ= 7000*F2/3*τκ   

Για τον προσδιορισμό των πτυχίων 
Απ= 341.900,28 € 

5 ΚΟΡΩΠΙ ΟΜΒΡΙΑ ΥΔΡ.4.1 τεμ. 1 170.950,14 € 170.950,14 € 

Π1%= 50,00% Ποσοστό αμοιβής οριστικής μελέτης  
L= 15 μήκος δικτύου σε km 

Απ= 1100*L*τκ   
Για τον προσδιορισμό των πτυχίων 

Απ= 19.783,50 € 
6 

ΚΟΡΩΠΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡ.11 τεμ. 1 19.783,50 € 19.783,50 € 

Π1%= 100,00% Δεν χωρίζεται σε στάδια μελέτης 
L= 500 μήκος ρέματος ή συλλεκτήρα σε m 
β= 925 για ελεύθερο άνοιγμα 3 m 

Απ= β / L1/3* L* τκ   
Για τον προσδιορισμό των πτυχίων 

Απ= 69.867,35 € 
7 

ΚΙΤΣΙ 
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ 

ΡΕΜΑΤΟΣ 
ΥΔΡ.4.2 τεμ. 1 29.693,62 € 29.693,62 € 

Π1%= 42,50% Ποσοστό αμοιβής προμελέτης  απουσία 
προκαταρκτικης 

L= 800 μήκος ρέματος ή συλλεκτήρα σε m 7 ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑΣ ΑΓΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΟΥ 

ΥΔΡ.4.2 τεμ. 1 88.408,90 € 88.408,90 € 
β= 925 για ελεύθερο άνοιγμα 3 m 
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A. ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ        
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΘΡΟ 

Μονάδα Ποσότητα Τιμή Μονάδας 
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 

Απ= β / L1/3* L* τκ   
Για τον προσδιορισμό των πτυχίων 

Απ= 95.577,19 € 

Π1%= 92,50% Ποσοστό αμοιβής προμελέτης και οριστικής 
μελέτης  απουσία προκαταρκτικης 

  

Σφ= 1.423.119,25 
Ενιαία αμοιβή των μελετών για τις οποίες 
συντάσσονται τεύχη δημοπράτησης 

Α= 8%*Σφ 
Για τον προσδιορισμό των πτυχίων 

8 

ΤΕΥΧΗ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

ΓΕΝ.7 τεμ. 1 113.849,54 € 113.849,54 € 

Απ= 113.849,54 € 

A1= 1.423.119,25 € Προεκτιμώμενη αμοιβή των προς εκπόνηση 
υδραυλικών μελετών   

κ= 0,40 
μ= 8,00 

συντελεστές άρθρου ΓΕΝ.6Α 

β= 0,82% 
συντελεστής % (στρογγυλεύεται πάντα στο 
δεύτερο δεκαδικό ψηφίο) 
β = κ + μ/(ΣΑi/(175*τκ))1/3 

Α= ΣAi*β*τκ 

9 
ΣΑΥ ΦΑΥ ΕΡΓΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

ΓΕΝ.6 τεμ. 1 14.445,16 € 14.445,16 € 

Απ= 14.445,16 €   
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 1.348.849,51 €     
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Β. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ        
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Μονάδα Ποσότητα Τιμή Μοναδας 
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 

Τριγωνισμός     95.680,80 €       
α= 80 Πλήθος τριγωνομετρικών σημείων IV τάξης 
c= 800,00 € Τιμή τριγωνομετρικών σημείων IV τάξης A1 ΤΟΠ. 2 Ίδρυση τριγωνομετρικών σημείων IV τάξης τεμάχιο 80 959,20 € 76.736,00 € 
Α= α*c*τκ   
α= 10 Πλήθος τριγωνομετρικών σημείων IV τάξης 
c= 800,00 € Τιμή τριγωνομετρικών σημείων IV τάξης A2 ΤΟΠ. 2 

χρήση υφισταμένου τριγωνομετρικού 
σημείου για εξάρτηση τριγωνομετρικού 
δικτύου 

τεμάχιο 10 959,20 € 9.592,00 € 
Α= α*c*τκ   
α= 80 Πλήθος τριγωνομετρικών σημείων IV τάξης 
c= 65,00 € Τιμή τριγωνομετρικών σημείων IV τάξης A3 ΤΟΠ. 2 χρήση τριγωνομετρικού σημείου για 

εξάρτηση πολυγωνομετρικού δικτύου 
τεμάχιο 80 77,94 € 6.235,20 € 

Α= α*c*τκ   
α= 40 Πλήθος βάθρων 
c= 65,00 € Τιμή βάθρου A4 ΤΟΠ. 2 Βάθρο ύψους 0,40μ για εμπροσθοτομίες ή 

οπισθοτομίες 
τεμάχιο 40 77,94 € 3.117,60 € 

Α= α*c*τκ   
             

Πολυγωνομετρίες     89.210,40 €       

α= 240 Πλήθος πολυγωνομετρικών σημείων εκτός 
κατοικημένων περιοχών 

c= 50,00 € Τιμή σημείου 
A5 ΤΟΠ. 3 Πολυγωνομετρικά σημεία εκτός 

κατοικημένων περιοχών 
τεμάχιο 240 59,95 € 14.388,00 € 

Α= α*c*τκ   

α= 960 Πλήθος πολυγωνομετρικών σημείων εντός 
κατοικημένων περιοχών 

c= 65,00 € Τιμή σημείου 
A6 ΤΟΠ. 3 

Πολυγωνομετρικά σημεία εντός 
κατοικημένων περιοχών ή σε οδούς μεγάλης 
κυκλοφορίας 

τεμάχιο 960 77,94 € 74.822,40 € 

Α= α*c*τκ   
             

Επίγειες Τοπογραφικές αποτυπώσεις  287.042,40 €       

Ε= 720,00 Επιφάνεια αποτύπωσης με κλίση εδάφους 0%-
10% 

Π%= 75,00% 
Προσαύξηση 5% ανά 5% μείωσης του 
συμβατικού πλάτους (150μ συμβατικό) 
αποτύπωση ζώνης 30μ. 

c= 30,00 € Τιμή ανά στρέμμα πεδινού 

Α12 ΤΟΠ.5 
Τοπογραφική αποτύπωση ζώνης κλ. 1:500 
αδόμητων εκτάσεων και έδαφος πεδινό 
(κλίσεις 0-10%)  

στρέμμα 720,00 62,95 € 45.324,00 € 

Α= Ε*c*τκ   

Ε= 2160,00 Επιφάνεια αποτύπωσης (αραιοδομημένη από 
60 - 200 σημεία) 

c= 60,00 € Τιμή ανά στρέμμα  
Α15 ΤΟΠ.6 

Τοπογραφική αποτύπωση κλ. 1:500 
δομημένων εκτάσεων (αραιοδομημένες από 
60 - 200 σημεία) 

στρέμμα 2160,00 71,94 € 155.390,40 € 

Α= Ε*c*τκ   
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Β. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ        
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Μονάδα Ποσότητα Τιμή Μοναδας 
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 

Ε= 720,00 Επιφάνεια αποτύπωσης (πυκνοδομημένες 
πάνω από 200 σημεία) 

c= 100,00 € Τιμή ανά στρέμμα  
Α15 ΤΟΠ.6 

Τοπογραφική αποτύπωση κλ. 1:500 
δομημένων εκτάσεων (πυκνοδομημένες 
πάνω από 200 σημεία) 

στρέμμα 720,00 119,90 € 86.328,00 € 

Α= Ε*c*τκ   
             
             

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ : 471.933,60 €       
 

 



5 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ 

Περιγραφή Α Αμοιβή Μελέτης Κατηγορία Πτυχίου 

Απαιτούμενο 
Στελεχιακό 

Δυναμικό (σε 
αντιστοίχιση με 

την Τάξη Πτυχίου 
*)  

Α. ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ          
Μελέτη εσωτερικού δικτύου ομβρίων 1.327.542,06 € 1.082.668,79 €  
Έλεγχος επάρκειας υφιστάμενων έργων 19.783,50 € 19.783,50 €  
Μελέτη διευθέτησης ρέματος ή 
συλλεκτήριου αγωγού 

165.444,53 € 118.102,52 €  

Τεύχη Δημοπράτησης έργων πολιτικού 
μηχανικού 

113.849,54 € 113.849,54 €  

ΣΑΥ ΦΑΥ έργων πολιτικού μηχανικού 14.445,16 € 14.445,16 €  
ΣΥΝΟΛΟ 1.641.064,79 € 1.348.849,51 € 
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τουλάχιστον, 2 
μελετητές 
12ετούς 

εμπειρίας και 1 
μελετητή 8ετούς 
εμπειρίας και 4 

μελετητές 4ετούς 
εμπειρίας  

Β. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ          
Τριγωνισμός 95.680,80 € 95.680,80 €  
Πολυγωνομετρίες 89.210,40 € 89.210,40 €  
Επίγειες Τοπογραφικές αποτυπώσεις  287.042,40 € 287.042,40 €  

ΣΥΝΟΛΟ 471.933,60 € 471.933,60 € 

16 

τουλάχιστον 1 
μελετητή 12ετούς 

εμπειρίας και 1 
μελετητή 8ετούς 
εμπειρίας και 2 

μελετητές 4ετούς 
εμπειρίας  

 

Σύνολο 1   1.820.783,11 €     
Απρόβλεπτα 15%   273.117,47 €    

Σύνολο 2   2.093.900,58 €    
ΦΠΑ 24%   502.536,14 €    

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    2.596.436,72 €    
      
(*) Στη περίπτωση διάθεσης περισσότερων μελετητών μεγαλύτερης εμπειρίας αντίστοιχα μειώνονται οι απαιτήσεις στις μικρότερες εμπειρίες.   
 

 

Παλλήνη, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

Θ.Θεοφανόπουλος Γ. Ψαρομιχαλάκης Ι. Ασπρουλάκης 
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