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1. ΓΕΝΙΚΑ  
 

Η προεκτίμηση της αμοιβής διενεργείται σε  συμφωνία  με την Αριθμ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16.5.2017)  
Απόφαση  του  Υπουργού  Υποδομών  και  Μεταφορών  «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)» ΦΕΚ Β 2519/20.07.2017 και σε 
τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης ΔΜΕΟ/α/ο/1257/09-08-2005 Έγκρισης Κανονισμού 
Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του 
Ν.3316/2005, ως αυτή τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 Έγκριση 
της Α’ Βελτίωσης Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, και την Υπουργική 
Απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/2229/04-07-2006 Έγκριση της Β’ Βελτίωσης Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών 
Μελετών και Υπηρεσιών. 

Στις 19-3-20 εκδόθηκε η Εγκύκλιος 2/2020 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων με αριθμ. Πρωτ. 
ΔΝΣβ/οικ.20641/ΦΝ439.6/19-3-20 (ΑΔΑ: 62Π4465ΧΘΞ-Τ73), με την οποία αναπροσαρμόστηκε ο 
συντελεστής (τκ) του άρθρου ΓΕΝ.3 του «Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του 
Ν. 4412/2016» , και έχει τιμή (τκ) = 1,223 

Η Συμφωνία-Πλαίσιο περιλαμβάνει: 

 Τοπογραφικές μελέτες (κατηγορία 16) 

 Υδραυλικές μελέτες (κατηγορία 13) 

 Περιβαλλοντικές μελέτες (κατηγορία 27) 

 

2. ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
Στη συνέχεια δίνονται οι προεκτιμώμενες αμοιβές για τις τοπογραφικές μελέτες. 

 

Άρθρο Περιγραφή Εργασιών 
Είδος 

Μονάδα
ς  

Ποσότ
ητα 

Υπουργική 
Απόφαση 

Τιμή 
Μονάδα
ς (ευρώ) 

τκ Δαπάνη 
(ευρώ ) 

ΤΟΠ.2 Τριγωνισμοί             

ΤΟΠ.2 
Ίδρυση 
τριγωνομετρικών 
σημείων IV τάξεως 

τεμάχιο 4 

ΔΝΣγ/32129/Φ
Ν466/20-07-
2017 ΦΕΚ 

Β’2519/20-07-
2017 

800 1.223 3.913,60 

ΤΟΠ.2.2 
Χρήση υπαρχόντων 
τριγωνομετρικών για 
εξάρτηση δικτύου 

τεμάχιο 4 

ΔΝΣγ/32129/Φ
Ν466/20-07-
2017 ΦΕΚ 

Β’2519/20-07-
2017 

800 1.223 3.913,60 

ΤΟΠ.2.3 

Χρήση υπαρχόντων 
τριγωνομετρικών 
σημείων για εξάρτηση 
πολυγωνομετρικού 
δικτύου 

τεμάχιο 4 

ΔΝΣγ/32129/Φ
Ν466/20-07-
2017 ΦΕΚ 

Β’2519/20-07-
2017 

65 1.223 317,98 

ΤΟΠ.3 Πολυγωνομετρίες             

ΤΟΠ.3.1.α Πολυγωνομετρία εκτός 
κατοικημένων περιοχών  τεμάχιο 50 

ΔΝΣγ/32129/Φ
Ν466/20-07-
2017 ΦΕΚ 

Β’2519/20-07-
2017 

50 1.223 3.057,50 

ΤΟΠ.3.1.β 

Πολυγωνομετρία εντός 
κατοικημένων περιοχών 
ή σε οδούς μεγάλης 
κυκλοφορίας 

τεμάχιο 60 

ΔΝΣγ/32129/Φ
Ν466/20-07-
2017 ΦΕΚ 

Β’2519/20-07-
2017 

65 1.223 4.769,70 
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ΤΟΠ.3.2 Μόνιμη σήμανση 
πολυγωνικών σημείων  τεμάχιο 50 

ΔΝΣγ/32129/Φ
Ν466/20-07-
2017 ΦΕΚ 

Β’2519/20-07-
2017 

25 1.223 1.528,75 

ΤΟΠ.4 Γεωμετρικές 
χωροσταθμήσεις             

ΤΟΠ.4.3 Τοποθέτηση ήλου επί 
κτίσματος τεμάχιο 2 

ΔΝΣγ/32129/Φ
Ν466/20-07-
2017 ΦΕΚ 

Β’2519/20-07-
2017 

26 1.223 63,60 

ΤΟΠ.4.1.1 

Γεωμετρική 
χωροστάθμηση 
συνήθους ακρίβειας 
(κλίση έως 10%) 

χλμ 10 

ΔΝΣγ/32129/Φ
Ν466/20-07-
2017 ΦΕΚ 

Β’2519/20-07-
2017 

65 1.223 794,95 

ΤΟΠ.4.2 Χωροσταθμικές 
αφετηρίες τεμάχιο 10 

ΔΝΣγ/32129/Φ
Ν466/20-07-
2017 ΦΕΚ 

Β’2519/20-07-
2017 

110 1.223 1.345,30 

ΤΟΠ.5Α 

Επίγειες 
τοπογραφικές 
αποτυπώσεις 
αδόμητων εκτάσεων 

            

ΤΟΠ.5Α.1.1 

Επίγειες τοπογραφικές 
αποτυπώσεις αδόμητων 
εκτάσεων (κλίμακα 
1:500  κλίση 0-10%)  

στρέμμα 150 

ΔΝΣγ/32129/Φ
Ν466/20-07-
2017 ΦΕΚ 

Β’2519/20-07-
2017 

30 1.223 5.503,50 

ΤΟΠ.5Α.1.2 

Επίγειες τοπογραφικές 
αποτυπώσεις αδόμητων 
εκτάσεων (κλίμακα 
1:500  κλίση 10-40%)  

στρέμμα 100 

ΔΝΣγ/32129/Φ
Ν466/20-07-
2017 ΦΕΚ 

Β’2519/20-07-
2017 

40 1.223 4.892,00 

ΤΟΠ.5Α.2 Προσαύξηση 60% λόγω 
φυτοκάλυψης στρέμμα 50 

ΔΝΣγ/32129/Φ
Ν466/20-07-
2017 ΦΕΚ 

Β’2519/20-07-
2017 

18 1.223 1.100,70 

ΤΟΠ.6Α 

Επίγειες 
τοπογραφικές 
αποτυπώσεις 
δομημένων εκτάσεων 

            

ΤΟΠ.6Α.2.2 

Επίγειες τοπογραφικές 
αποτυπώσεις 
δομημένων εκτάσεων 
(κλίμακα 1:500      
πυκνοδομημένη)  στρέμμα 10 

ΔΝΣγ/32129/Φ
Ν466/20-07-
2017 ΦΕΚ 

Β’2519/20-07-
2017 100 1.223 1.223,00 

ΤΟΠ.8Α Κτηματογραφήσεις             

ΤΟΠ.8Α.1.1 
& 

ΤΟΠ.8Α.4α 

Κτηματογράφηση σε 
αραιοδομημένη περιοχή 
κλίμακα 1:500   
σύγχρονη τοπ. 

στρέμμα 
24.010

3 

 

ΔΝΣγ/32129/Φ
Ν466/20-07-
2017 ΦΕΚ 

Β’2519/20-07-
2017 

56 1.223 1.644,42 

      
  Άθροισμα Δαπάνης 34.068,60 
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3. ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
 

Άρθρο ΥΔΡ.1 Γενικά 
 
Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου αφορούν στον καθορισμό ενιαίων τιμών προεκτιμώμενων 

αμοιβών για την εκπόνηση μελετών υδραυλικών έργων και υδραυλικών μελετών λοιπών έργων 
 

1.1.  Υπολογισμός αμοιβής μελέτης 
 

Η αμοιβή Α σε €,   για την εκπόνηση της μελέτης υπολογίζεται ως συνάρτηση του φυσικού 

αντικειμένου από τη σχέση Α = (Φ)x(τκ) 
 

όπου: (Φ):  η ενιαία τιμή της προεκτιμώμενης αμοιβής πλήρους μελέτης όπως 

καθορίζεται στις επόμενες παραγράφους του παρόντος κεφαλαίου. 
 

τκ:  ο  συντελεστής  ετήσιας  επικαιροποίησης  όπως  αναλυτικότερα 

καθορίζεται στο άρθρο ΓΕΝ.3 των γενικών διατάξεων του παρόντος 

κανονισμού. 
 

Στην προεκτιμώμενη αμοιβή Α περιλαμβάνεται, αν δεν αναφέρεται διαφορετικά στα επιμέρους 

άρθρα, ο πλήρης σχεδιασμός των έργων, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων 

ελέγχων σχεδιασμού και λειτουργίας, διαμόρφωσης και διαστασιολόγησης των έργων. Στην 

αμοιβή Α δεν περιλαμβάνεται η αμοιβή για τον προγραμματισμό, εποπτεία και αξιολόγηση   των 

εδαφοτεχνικών ερευνών. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Δευτέρου Βιβλίου 

(Τεχνικές Προδιαγραφές Μελετών) του Π.Δ. 696/74 καθώς και οι σύγχρονες επιστημονικές 

απαιτήσεις. 
 

1.2.  Αμοιβή μελέτης κατά στάδια 
 

α. Οι  ενιαίες  προεκτιμώμενες  αμοιβές  ( A)  εκπόνησης  μελετών  υδραυλικών 
έργων  που  καθορίζονται  με  την  παρούσα  απόφα ση,  κατανέμονται  κατά στάδια ως 
εξής: 

  Η αμοιβή του σταδίου της Προκαταρκτικής μελέτης είναι ίση με το      15% A 

 Η αμοιβή του σταδίου της Προμελέτης είναι ίση με το                           35% A 

 Η αμοιβή του σταδίου της Οριστικής μελέτης είναι ίση με το                 50% A 

 Η αμοιβή του σταδίου της Οριστικής μελέτης με πληρότητα μελέτης εφαρμογής είναι ίση 

με το                                                                                     65% A 

 Η αμοιβή του σταδίου της μελέτης εφαρμογής είναι ίση με το                40% A 
 

β.     Σε  κάθε  περίπτωση  εκπόνησης  σταδίου  μελέτης,  όταν  τα  προηγούμενα στάδια  
δεν  έχουν  εκπονηθεί,  το  ποσοστό  της  αμοιβής  Α  του  εν  λόγω σταδίου προσαυξάνεται 
με το 50% των ποσοστών των σταδίων που δεν έχουν εκπονηθεί. 

 

γ. Σε περίπτωση που επιβάλλεται να γίνει τροποποίηση μέρους των εγκεκριμένων 

μελετών των προηγούμενων σταδίων, τότε η αμοιβή για τα έργα και μόνο στα οποία αφορά η 

τροποποίηση προκύπτει ως εξής: 
 

 Σε περίπτωση εκπόνησης Οριστικής Μελέτης, η αμοιβή υπολογίζεται σε ποσοστό 
της A                                              (50% + 50% x 50%) της A 

 Σε περίπτωση εκπόνησης Προμελέτης η αμοιβή υπολογίζεται    σε ποσοστό της A 
        (35% + 50% x 15%) της A 

 Σε  περίπτωση  εκπόνησης  Οριστικής  μελέτης  με  πληρότητα  μελέτης εφαρμογής η 
αμοιβή υπολογίζεται  σε ποσοστό της A                                     (65% + 50% x 50%) της A 

 Σε περίπτωση εκπόνησης μελέτης Εφαρμογής, η αμοιβή υπολογίζεται σε ποσοστό της 
A                                            (40% + 50% x 100%) της A 

 

Ειδικότερα ισχύουν: 
1) Στην   περίπτωση   ελέγχου   υφισταμένης   διευθέτησης   κοίτης   ρέματος   ή ποταμού, 

η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής του ελέγχου, υπολογίζεται με τις διατάξεις  του 
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άρθρου 14 του ΦΕΚ 2519Β/20-7-17. 
 

2) Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής για τον έλεγχο της επάρκειας υφιστάμενων  
έργων,  σε  οποιαδήποτε  άλλη  περίπτωση  η  οποία περιλαμβάνεται στο αντικείμενο 
της υδραυλικής μελέτης είτε τα έργα αυτά εντάσσονται τελικώς είτε όχι στο σύνολο των 
έργων της μελέτης υπολογίζεται ως 20% της ενιαίας τιμής προεκτιμώμενης αμοιβής που 
αντιστοιχεί στα έργα αυτά. 

 

 
 
Άρθρο ΥΔΡ.2 Υδραυλικές Μελέτες συγκοινωνιακών έργων 
 

2.2.  Μελέτες οχετών συγκοινωνιακών έργων (ανοίγματος μικρότερου ή ίσου των 6,0μ) 

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την εκπόνηση της μελέτης οχετών συγκοινωνιακών έργων 
(ανοίγματος ≤6,0μ) προκύπτει ανά οχετό με βάση τον τύπο 

Α = 155 • (10+0.15• L) • τκ 

όπου: L το μήκος του οχετού σε μέτρα, προσαυξημένο κατά 1,50•H + 2,00 μ., εκατέρωθεν, για τα έργα 
εισόδου – εξόδου, και 

          Η το ελεύθερο ύψος οχετού. 

Η ως άνω τιμή προσαυξάνεται κατά 25% σε περίπτωση τροποποίησης ή επέκτασης υφιστάμενου οχετού.  

Εφαρμόζονται τα ακόλουθα: 

Α = 155 • (10+0.15• L) • τκ 

L 10 

τκ 1.223 

Α 2.180,00 

Για τρία  (3) τεχνικά έργα οχετών 

Α1 6.540,00 

 

Άρθρο ΥΔΡ.4    Αποχέτευση ομβρίων 

 

4.2 Μελέτη κύριων συλλεκτήρων ομβρίων και διευθέτησης ρεμάτων εντός αστικών περιοχών 

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την εκπόνηση μελέτης κυρίων συλλεκτήρων ομβρίων, 

οποιουδήποτε είδους διατομής, ή διευθέτησης ρεμάτων εντός αστικών περιοχών υπολογίζεται συναρτήσει 

του μήκους, βάσει του τύπου: 

 

όπου L: το μήκος του συλλεκτήρα ή ρέματος σε μ 

 β συντελεστής ως εξής: 

 για ελεύθερο άνοιγμα συλλεκτήρα ή διευθέτησης ≤ 2,00μ β=750 

 για ελεύθερο άνοιγμα συλλεκτήρα ή διευθέτησης 4,00μ β=1.100 

 για ελεύθερο άνοιγμα συλλεκτήρα ή διευθέτησης 6,00μ β=1.500 

 για ελεύθερο άνοιγμα συλλεκτήρα ή διευθέτησης 8,00μ β=2.250 

 για ελεύθερο άνοιγμα συλλεκτήρα ή διευθέτησης 15,00 μ β=3.350 

 για ελεύθερο άνοιγμα συλλεκτήρα ή διευθέτησης ≥ 20,0 μ β=3.750 

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



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ, ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ 

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2020,2021 ΚΑΙ 2022 

Σ ε λ ί δ α  6 | 12 

 

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

β=  

Εφόσον τμήμα του συλλεκτήρα διέρχεται υψομετρικά κάτω από τη στάθμη υπόγειου υδροφορέα τότε η 

αμοιβή Α προσαυξάνεται κατά (3000+0,20xL) x τ.κ., όπου L το συνολικό μήκος του υπόψη συλλεκτήρα σε 

μέτρα, για την κάλυψη των απαραίτητων μελετών αντιστήριξης, έλεγχο υδάτων κ.λπ. 

Εφαρμόζονται τα ακόλουθα: 

 

 

Περίπτωση α’    Περίπτωση β’ 

β 750.00  β 1100.00 

L 100.00  L 50.00 

τκ 1.223  τκ 1.223 

Α 19.761,55  Α 18.258,53 

     

ΣΥΝΟΛΟ  38.020,08    

 

4.3  Μελέτη διευθέτησης ρεμάτων εκτός κατοικημένων περιοχών με ανοικτή επενδεδυμένη διατομή. 

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την εκπόνηση μελέτης διευθέτησης ρεμάτων εκτός 
κατοικημένων περιοχών με ανοικτή επενδεδυμένη διατομή, ανεξάρτητα από το υλικό της επένδυσης, 
συμπεριλαμβανομένης της μελέτης των αναβαθμών που τυχόν θα απαιτηθούν, για οποιοδήποτε ύψος 
πτώσης και μήκος στέψης αναβαθμού, υπολογίζεται συναρτήσει του μήκους διευθέτησης και της λεκάνης 
απορροής βάσει του τύπου: 

Α= 2.000 •  (5+ 20 • L 2/3 + F1/3 ) • τκ 

όπου F: η έκταση της λεκάνης απορροής σε τετραγωνικά χιλιόμετρα (χλμ2) 

 L: το μήκος της διευθέτησης σε χλμ. 

Σε περίπτωση που το διευθετούμενο μήκος διαχωρίζεται σε i επιμέρους τμήματα 

Li, τότε η συνολική αμοιβή προκύπτει από τη σχέση: 
 

Α= 2.000 •  (5+ 20 • ΣLi 
2/3  

+ F
1/3  

) • 
τκ 

 
Για  διαφορετικό  τύπο  διευθέτησης  σε  επιμέρους  τμήματα,  η  συνολική  αμοιβή 

προκύπτει από τη σχέση: 
 

Α= [2.000 •  (5+ 20 • ΣL1i 
2/3  

+ F
1/3  

) •+ 800 • (20 • ΣL2i 
2/3   

)] • τκ 
 

Όπου ΣL1i τα διευθετούμενα  τμήματα  με επενδεδυμένη  διατομή  και     ΣL2 i τα 

διευθετούμενα τμήματα με ανεπένδυτη διατομή. 

 

Εφαρμόζονται τα ακόλουθα: 

Α= 2.000 •  (5+ 20 • L 2/3 + F1/3 ) • τκ 

L 0.10 

F 15.00 

τκ 1.223 

Α 28.801,85 
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4.4  Μελέτη  διευθέτησης  ρεμάτων  εκτός  κατοικημένων  περιοχών  με 

ανεπένδυτη διατομή 
 
Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την εκπόνηση μελέτης διευθέτησης ρεμάτων 

εκτός κατοικημένων περιοχών με ανοικτή ανεπένδυτη διατομή, συμπεριλαμβανομένης  της 

μελέτης των αναβα θμών που τυχόν θα απαιτηθούν, για οποιοδήποτε ύψος πτώσης και 

μήκος στέψης αναβαθμού   υπολογίζεται συναρτήσει του μήκους διευθέτησης και της 

λεκάνης απορροής βάσει του τύπου: 
 

Α= 800 (5+20 • L
2/3 

+ F
1/3 

) • τκ 
 

όπου        F: η έκταση της λεκάνης απορροής σε τετραγ ωνικά χιλιόμετρα (χλμ
2

) 
 
L: το μήκος της διευθέτησης σε χλμ 
 
Σε περίπτωση που το διευθετούμενο μήκος διαχωρίζεται σε i επιμέρους τμήματα 

Li, τότε η συνολική αμοιβή προκύπτει από τη σχέση: 
 

Α= 800 •  (5+ 20 • ΣLi 
2/3  

+ F
1/3  

) • τκ 
 
Για  διαφορετικό  τύπο  διευθέτησης  σε  επιμέρους  τμήματα,  η  συνολική  αμοιβή 

προκύπτει από τη σχέση: 
 

Α= [2.000 •  (5+ 20 • ΣL1i 
2/3

) + 800 • (20 • ΣL2i 
2/3   

+ F
1/3

)] • τκ 
 

Όπου  ΣL1i  τα  διευθετούμενα  τμήματα  με  επενδεδυμένη  διατομή  και  ΣL2 i  τα διευθετούμενα 
τμήματα με ανεπένδυτη δια τομή. 

Εφαρμόζονται τα ακόλουθα 

L 0.10 

F 20.00 

τκ 1.223 

Α 11.763,58 

 

Το σύνολο των μελετών διευθέτησης προκύπτει  

Α= 78.585,51 

Σε επίπεδο εκπόνησης Οριστικής Μελέτης στα έργα διευθέτησης, η αμοιβή υπολογίζεται σε ποσοστό της A 
(50% + 50% x 50%) δλδ: 

Α2= 78.585,51*0.75= 58.939,13 

 

Άρθρο ΥΔΡ.14 Υδραυλικός έλεγχος ανομοιόμορφης ροής  

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την  μελέτη υδραυλικού ελέγχου ανομοιόμορφης ροής 

υπολογίζεται βάση του τύπου: 

Α = 60•β• (5+20•L 
2/3

+2,5•F 
1/3

) • (τκ) 

όπου: 

β = 1 για τον ελέγχου μεγάλων τεχνικών οδοποιίας, γεφυρών και οχετών ανοίγματος 

μεγαλυτέρου ή ίσου των 6,00 μέτρων (στο μήκος που δεν προκύπτει η ανάγκη μελέτης έργων 

διευθέτησης) και τον έλεγχο υφιστάμενων διευθετήσεων.  

β = 2 για την υδραυλική μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων.  
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β = 3 για την πλήρη οριοθέτηση ρεμάτων κλπ. Σε περίπτωση που η πλήρης μελέτη 

οριοθέτησης χρησιμοποιεί υφιστάμενη μελέτη υδραυλικού ελέγχου, τότε η τιμή του συντελεστή 

β ισούται με β=1,50   

L: το μήκος της ελεγχόμενης κοίτης σε χιλιόμετρα.  

 F: η έκταση της λεκάνης απορροής σε τετραγωνικά χιλιόμετρα  

Για το μήκος του τμήματος για το οποίο προκύπτουν έργα διευθέτησης η αμοιβή  αυτού προκύπτει 

βάσει των διατάξεων των άρθρων 4.3, 4.4, ανάλογα και με τη διατομή διευθέτησης.   

Εφαρμόζονται τα ακόλουθα 

Α = 60•β• (5+20•L 
2/3

+2,5•F 
1/3

) • (τκ) 

β 3.00  β 1.00 

L 0.12  L 0.10 

F 25.00  F 30.00 

τκ 1.223  τκ 1.223 

Α 3 781,08  Α 1 253,11 

Α*4 15.124,32  Α*4 5.012,44 
Έλεγχος  τεσσάρων (4) 
υδατορεμάτων  

Έλεγχος  τεσσάρων (4) 
υδατορεμάτων 

     

ΣΥΝΟΛΟ  Α3=20.136,76    

 

 

Από την εφαρμογή των παραπάνω άρθρων προκύπτει ότι η ενιαία τιμής της προεκτιμώμενης αμοιβής   για 
τo  σύνολο των υδραυλικών  μελετών του έργου είναι η εξής: 

Α1 6.540,00    

Α2 58.939,13    

Α3 20.136,76    

ΣΥΝΟΛΟ 85.615,89    

 

 

4. ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
 

1.  Ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής και συντελεστής επικαιροποίησης 
 

Όπως ορίζεται στις γενικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού, η προεκτιμώμενη αμοιβή, Α σε € , των 

περιβαλλοντικών μελετών υπολογίζεται από τη σχέση 
 

Α = τκ ·Σ(φ )    € 
 

όπου:τκ :        ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 του παρόντος κανονισμού. 
 

φ :         το φυσικό αντικείμενο του έργου, εκφρασμένο σε μονάδες που καθορίζονται στα σχετικά άρθρα 

του παρόντος κανονισμού, 
 

Σ(φ ) :  η συνάρτηση προσδιορισμού της ενιαίας τιμής της προεκτιμώμενης αμοιβής με βάση το φυσικό 

αντικείμενο, όπως αυτή καθορίζεται ανά είδος και κατηγορία έργου στις επόμενες παραγράφους του 

παρόντος κεφαλαίου. 
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2.  Συντελεστής τύπου μελέτης 
 

 

Ο τύπος περιβαλλοντικής μελέτης που απαιτείται για κάθε έργο ή δραστηριότητα, καθορίζεται από την 

κατάταξή του σύμφωνα με την με υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-07-2016 (ΦΕΚ 2471Β’) Απόφαση 

Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα την «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής 

απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 

υποκατηγορίες  σύμφωνα  με  το  άρθρο  1  παράγραφος  4  του  ν.4014/21-09-2011, (ΦΕΚ 2019/ Α’/2011), 

όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει». 
 

Για να ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό της ενιαίας τιμής προεκτιμώμενης αμοιβής ο τύπος της μελέτης, 

ορίζεται ο συντελεστής Κ με τις εξής τιμές: 
 

Κ = 1,0         για ΠΠΠΑ και ΜΠΕ για έργα και δραστηριότητες της υποκατηγορίας 
Α1 της κατηγορίας 
Κ = 0,7         για ΠΠΠΑ και ΜΠΕ  για έργα και δραστηριότητες της υποκατηγορίας 
Α2 της κατηγορίας Α. 
 
Κ = 0,2         για ΠΠΔ για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β. 
 
Κατανομή      αμοιβής      μεταξύ      των      σταδίων      της      διαδικασίας  περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης 

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής  Σ(φ)  για τα έργα ή δραστηριότητες των υποκατηγοριών Α1 

και  Α2 , της Κατηγορίας Α , κατανέμεται σε: 
 

35%·Σ(φ)  για την μελέτη του φακέλου του σταδίου Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών 

Απαιτήσεων ΠΑ)  και 
 

65%·Σ(φ)  για  τη  μελέτη  του  φακέλου  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στο στάδιο της 

έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). 
 

Για την απευθείας εκπόνηση ΜΠΕ νέου έργου ή δραστηριότητας η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής 

προσδιορίζεται ίση με το 80 % της τιμής που θα αντιστοιχούσε σε εκπόνηση μελετών ΠΠΠΑ και ΜΠΕ. 

Άρθρο ΠΕΡ.5  Λιμενικά και υδραυλικά έργα 

Στα πλαίσια του παρόντος άρθρου, ως υδραυλικά έργα νοούνται αυτά των στοιχείων με α/α 
1,2,3,4,5,6,7,9,10,12,13,14,15α,15β,18 και 19 που έχουν καταταγεί αντίστοιχα στην 2η Ομάδα του 
Παραρτήματος ΙΙ της με Αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674 ΥΑ (ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016), ενώ ως λιμενικά έργα 
νοούνται αυτά των στοιχείων με α/α 1,2,3,4,6,7,8  και 12 της 3ης Ομάδας του Παραρτήματος ΙΙΙ. 

Για τις περιβαλλοντικές μελέτες ενός υδραυλικού ή λιμενικού έργου που απαιτούνται για τα στάδια ΠΠΠΑ και 
ΕΠΟ, η ενιαία τιμή της προεκτιμώμενης αμοιβής προσδιορίζεται από τη σχέση: 

Σ(φ)  =  K·C(φ) ·μ·ν·φ  

όπου: 

Κ : ο συντελεστής τύπου μελέτης, όπως ορίστηκε ανωτέρω 

 

φ : η ενιαία τιμή της προεκτιμώμενης αμοιβής για τη συνολική τεχνική μελέτη του έργου (δηλαδή τη 
μελέτη του υδραυλικού ή του λιμενικού έργου), όπως αυτή υπολογίζεται με βάση τις σχετικές  
διατάξεις του παρόντος κανονισμού. 
Η φ αναφέρεται στο σύνολο των σταδίων της τεχνικής μελέτης του έργου (προκαταρκτικής μελέτης, 
προμελέτης και οριστικής μελέτης), ανεξάρτητα από το εάν αυτά προβλέπεται να τηρηθούν ή όχι 
στο εκάστοτε έργο.  

C(φ)  :  ο συντελεστής μεγέθους και τεχνικών ιδιαιτεροτήτων του έργου, όπως αυτές λήφθηκαν υπόψη 
στον υπολογισμό της φ . Η τιμή του συντελεστή C(φ)  υπολογίζεται ως εξής: 

όταν φ  ≤  40 .000   τότε C(φ)  =  0 ,35  

όταν 40 .000  <  φ  <  2 .000 .000  τότε C(φ)   =  157· ( log 1 0 φ) - 4  
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όταν φ  ≥  2 .000.000  τότε C(φ)   =  0 ,10  

μ : συντελεστής φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος, ο οποίος υπολογίζεται ως εξής: 

Η περιοχή μελέτης, εμβαδού Ε  σε m 2 , χωρίζεται σε τ  υποπεριοχές με τρόπο τέτοιο ώστε κάθε 
υποπεριοχή να χαρακτηρίζεται από ομογενή χαρακτηριστικά φυσικού και πολιτισμικού 
περιβάλλοντος. Για κάθε μία υποπεριοχή, εμβαδού E i , προσδιορίζεται ο συντελεστής φυσικού και 
πολιτισμικού περιβάλλοντος μ i , με τις εξής τιμές: 

μ i  =  0 ,8  σε περιοχές χωρίς συγκεκριμένο ή ιδιαίτερο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον και χωρίς 
εναλλαγές μορφολογίας ή χρήσεων γης, 

μ i  =  1 ,0  σε περιοχές χωρίς συγκεκριμένο ή ιδιαίτερο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον αλλά με 
εναλλαγές μορφολογίας ή χρήσεων γης, καθώς και εντός οικισμών ή σχεδίου πόλης, 
πλην των περιπτώσεων γειτνίασης με αρχαιολογικούς χώρους σε απόσταση 
μικρότερη των 200 m, 

μ i  =  1 ,4  εντός και σε ζώνη 100 m γύρω από περιοχές με συγκεκριμένο περιβαλλοντικό 
ενδιαφέρον (π.χ. λίμνες, παραλίες, δάση κ.ά.), εξαιρούμενων των συνήθων 
περιπτώσεων συνδυασμού λιμενικών έργων και παραλίων, όπου λαμβάνεται 
μ i  =  1 ,0 , 

μ i  =  1 ,6  εντός και σε ζώνη 200 m γύρω από περιοχές που προστατεύονται λόγω του 
ιδιαίτερου φυσικού ή πολιτισμικού τους περιβάλλοντος (π.χ. αρχαιολογικοί χώροι, 
εθνικοί ή αισθητικοί δρυμοί κ.ά.), 

μ i  =  1 ,8   εντός των Ειδικών Ζωνών Διατήρησης (περιοχές Natura 2000 και SPA). 

Μετά τον προσδιορισμό των συντελεστών μ i , υπολογίζεται ο μ  ως σταθμισμένος μέσος όρος με 
συντελεστές στάθμισης τα ποσοστιαία εμβαδά κάθε υποπεριοχής, σύμφωνα με την εξής σχέση: 

i
i

i 1 E






  

 

ν :  συντελεστής ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, ο οποίος υπολογίζεται με τρόπο όμοιο με το 
συντελεστή μ , ως σταθμισμένος μέσος όρος των συντελεστών ν i  κάθε υποπεριοχής, με 
συντελεστές στάθμισης τα ποσοστιαία εμβαδά και τιμές του ν i  ως εξής: 

ν i  =  1 ,0  όταν α  >  200 m ,  

ν i  =  1 ,3  όταν 100 m  < α  ≤  200  m ,  

ν i  =  1 ,6  όταν α  <  100 m .  

όπου α  η απόσταση από αστικές ή αστικοποιημένες περιοχές. Αστικές θεωρούνται οι περιοχές 
εντός σχεδίου πόλης ή ορίου οικισμού ενώ αστικοποιημένες θεωρούνται οι περιοχές εκτός των 
αστικών με μέση πυκνότητα κτιρίων μεγαλύτερη από 10 κτίρια/εκτάριο. 

Εάν σε μια υποπεριοχή και οι δύο συντελεστές μ i  και ν i  αξιολογούνται κατ’ αρχήν ως μεγαλύτεροι 
της μονάδας λόγων ιδιαίτερων συνθηκών τόσο στο φυσικό και πολιτισμικό όσο και στο 
ανθρωπογενές περιβάλλον, κατά τον υπολογισμό των μ  και ν  λαμβάνεται υπόψη μόνο ο 
μεγαλύτερος από τους δύο και ο άλλος θεωρείται ως μονάδα. 

 

 

Όπου Φ = αμοιβή υδραυλικών Α1 + Α2 

Εφαρμόζονται τα ακόλουθα: 

Σ(φ)  =  K·C(φ) ·μ·ν ·φ  

Κ 0.70       

C(φ) 0.29       

μ 1.00       

ν 1.00       

φ 65.479,13       

τκ 1.223       
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ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ         

Α 16.256,44       

 

5. ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  ΣΑΥ – ΦΑΥ (Μελέτες Υδραυλικών Έργων) 
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: 
ΣΑi= 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. 
 
Εφαρμόζονται τα ακόλουθα  

ΣΑi 65.479,13 

κ 0,40 

μ 8,00 

φ 65.479,13 

τκ  1,223 

β 1.59% 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΥ-ΦΑΥ 1.273,29 

 
 

6. ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ (Μελέτες Υδραυλικών 
Έργων) 

 
1. 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. 

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% 
 
Εφαρμόζονται τα ακόλουθα  

Για την τεχνική περιγραφή 10% 

Για τις τεχνικές προδιαγραφές 30% 

Για το τιμολόγιο μελέτης 13% 

Για τον προϋπολογισμό μελέτης 5% 

σε ποσοστό 8% της συνολικής προεκτίμωμενης αμοιβής (φ)= 65.479,13 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 3.038,23 
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7. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Α/Α Άρθρο Κατηγορία μελέτης 
Αμοιβή παρόντος 

σταδίου  

  

 1.ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (κατηγορία 16) 

1 ΤΟΠ.2 Τριγωνισμοί 8145.18 

2 ΤΟΠ.3 Πολυγωνομετρίες 9355.95 

3 ΤΟΠ.4 
Γεωμετρικές 
χωροσταθμήσεις 2203.85 

4 ΤΟΠ.5 

Επίγειες τοπογραφικές 
αποτυπώσεις αδόμητων 
εκτάσεων 11496.20 

5 ΤΟΠ.6 

Επίγειες τοπογραφικές 
αποτυπώσεις δομημένων 
εκτάσεων 1223.00 

6 ΤΟΠ.8 Κτηματογραφήσεις 1644.42 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 34.068,60 

 2. ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (κατηγορία 13) Αμοιβή με 
ΤΕΥΧΗ- ΣΑΥ-ΦΑΥ 

1 

ΥΔΡ.2 Υδραυλικές μελέτες 
συγκοινωνιακών έργων 6540.00 

 
 
 

4.311,52 2 
ΥΔΡ.4 Αποχέτευση ομβρίων 

58939.13 

3 

ΥΔΡ.14 Υδραυλικός έλεγχος 
ανομοιόμορφης ροής 20136.76 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 85.615,89 
 

89.927,41 

 3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (κατηγορία 27) 

1 ΠΕΡ.5 
Λιμενικά και υδραυλικά 
έργα 16256.44 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 16.256,44 

4. ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗ  ΣΑΥ – ΦΑΥ (Μελέτες 
Υδραυλικών Έργων) 1.273,29 

5.ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

(Μελέτες Υδραυλικών Έργων) 
 3.038,23 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 140 252.45 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (15%) 21 037.87 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ (προ ΦΠΑ) 161 290.32 

Φ.Π.Α (24%) 38 709.68 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ (με ΦΠΑ) 200 000.00 
Βέροια 25 Μαΐου 2020 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 
 

 

 
 

 

 
Χατζηιωαννίδης Βασίλης 

Πολ.Μηχ. Τ.Ε. με Α’ βαθμό  

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Ο Αν. Προϊστάμενος τμήματος Έργων Δομών 
Περιβάλλοντος Υποδ/νσης Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας 

 

 

 

Τεμιρτζόγλου Βασίλειος 

Ηλεκ. Μηχανικός Π.Ε. με Α’ βαθμό 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθμ. πρωτ 

Φ2.3.3/35/οικ254779(1212)25-5-/2020 
απόφαση Υποδ/ντη Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας 

Η Αν. Προϊσταμένη Υποδιεύθυνσης  

 Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας 
 

 

 
Παναγιωτίδου Φανή 

Πολ. Μηχανικός με Α’ βαθμό 
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