
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΕΡΓΟΥ	1	

	
ΜΕΛΕΤΗ	ΓΕΝΙΚΟΥ	ΣΧΕΔΙΟΥ	ΥΔΡΕΥΣΗΣ	(MASERPLAN)	

	
(Άρθρο	277	Ν.	4412/2016)	

 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Εγκρίθηκε		με	την	υπ’	αριθ.		341/2019	απόφαση		του	ΔΣ	της	ΔΕΥΑ	Λαγκαδά.
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1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΕΡΓΟΥ	1	
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Στο παρόν κεφάλαιο υπολογίζεται ο Προϋπολογισμός του Υποέργου 1 και περιλαμβάνει 
την προεκτιμώμενη αμοιβή για την προς εκπόνηση μελέτη, όπως αυτή καθορίστηκε 
στην αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου της. 
 
Για τη σύνταξη του παρόντος εφαρμόστηκε ο Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών 
Μελετων και Τεχνικων Υπηρεσιων της περιπτωσης δ΄ της παρ. 8 του αρθ. 53 του Ν. 
4412/2016, όπως ισχύει.  
 
Η παραπάνω προεκτίμηση της αμοιβής θα προσαυξηθεί κατά 15% για απρόβλεπτες 
δαπάνες όπως ορίζεται στην παρ. 8.α. του άρθρου 53 του Ν.4412/16. 
 

ΓΕΝΙΚΟ	ΣΧΕΔΙΟ	ΥΔΡΕΥΣΗΣ	(MASTERPLAN)	
Το αντικείμενο της μελέτης είναι σύνθετο και απαιτούνται μελετητικές εργασίες, με 
βάση τις διεπιστημονικές απαιτήσεις για τη σύνταξή της, στις εξής κατηγορίες :  

 Yδραυλικές Μελέτες  
 Περιβαλλοντικές Μελέτες  
 Οικονομικές Μελέτες 
 Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες  
 Μελέτες Τοπογραφίας  και  
 Γεωλογικές μελέτες. 

 
Απαιτούμενο	επιστημονικό	δυναμικό	για	την	εκπόνηση	της	μελέτης:	
Θεωρείται επίσης ότι θα απαιτηθούν, κατ’ ελάχιστο, οι κάτωθι επιστήμονες και 
εμπειρογνώμονες: 
 Συντονιστής Μελέτης. Επιστήμονας (μελετητής) με εμπειρία μεγαλύτερη των 10 

ετών κατεύθυνσης υδραυλικού μηχανικού, σε μελέτες σχεδιασμού υδραυλικών 
έργων με έμφαση στα έργα ύδρευσης και άρδευσης (συλλογή, αποθήκευση, 
επεξεργασία, μεταφορά, διανομή, έλεγχος διαρροών, υδροηλεκτρικά έργα, κ.λπ.) 
και σε μελέτες διαχείρισης υδατικών πόρων. Ο Συντονιστής θα έχει την ευθύνη 
για την συνολική Διοίκηση και Πρόοδο της Μελέτης. Θα έχει επίσης την ευθύνη 
για τη σύνταξη και αξιολόγηση των σεναρίων διαχείρισης του συστήματος 
ύδρευσης της ΔΕΥΑ καθώς και την ευθυγράμμιση των προβλεπόμενων από τη 
μελέτη τεχνικών έργων, δράσεων και παρεμβάσεων με τις προβλέψεις και το 
Πρόγραμμα Μέτρων του ΣΔΛΑΠ Υ.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας. Θα είναι επίσης 
υπεύθυνος για τη σύνταξη των Φακέλων Έργου (Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και 
Τεύχος Προεκτίμησης Αμοιβής) για την προκήρυξη των απαιτούμενων μελετών 
των έργων που θα προταθούν. Ο Υδραυλικός Μηχανικός θα έχει την ευθύνη για 
την κατάρτιση των εναλλακτικών τεχνικών λύσεων και το σχεδιασμό και την 
κοστολόγηση των έργων, καθώς και για την παραγωγή των τεχνικών σχεδίων 
που θα συνοδεύουν την μελέτη. Ο εκτιμώμενος χρόνος απασχόλησης είναι 
σαράντα (40) ανθρωποημέρες. 

 Μελετητής – Οικονομολόγος με εμπειρία έως 10 ετών σε οικονομικές μελέτες, ο 
οποίος θα είναι υπεύθυνος για την οικονομική ανάλυση του κόστους ύδρευσης, η 
οποία θα οδηγεί στην πρόταση τιμολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών 
ύδρευσης για τους καταναλωτές, στηριζόμενη στην αρχή της ανάκτησης κόστους  
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 ύδατος και φυσικών πόρων και των κατευθύνσεων της Ειδικής Γραμματείας 
Υδάτων. Ο εκτιμώμενος χρόνος απασχόλησης είναι δεκαεννιά (19) 
ανθρωποημέρες. 

 Μελετητής - Επιστήμονας με εμπειρία ως 10 ετών σε μελέτες περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων τεχνικών έργων, ο οποίος θα έχει την ευθύνη για την περιγραφή της 
υφιστάμενης κατάστασης και περιορισμών και την αξιολόγηση από 
περιβαλλοντική άποψη των προτεινόμενων έργων και παρεμβάσεων και θα 
υποστηρίξει την έκδοση σύμφωνης γνώμης από τη Δ/νση Υδάτων της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Επίσης θα συντάξει την Στρατηγική Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και σε συνεργασία με τον Συντονιστή θα 
υποστηρίξουν τη ΔΕΥΑ στις διαδικασίες διαβούλευσης και έγκρισης του Master 
Plan. Ο εκτιμώμενος χρόνος απασχόλησης είναι δεκαπέντε (15) ανθρωποημέρες. 

 Μελετητής - Επιστήμονας με εμπειρία έως 10 ετών σε ηλεκτρομηχανολογικές 
μελέτες, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των τεχνικών 
δεδομένων, για τις εργασίες συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων και για τον 
προσδιορισμό και τη σύνταξη και προκοστολόγηση των προτεινόμενων έργων 
της περιοχής μελέτης. Ο εκτιμώμενος χρόνος απασχόλησης είναι δεκαπέντε (15) 
ανθρωποημέρες. 

 Μελετητής - Τοπογράφος Μηχανικός, με εμπειρία έως 10 ετών σε Συστήματα 
Γεωγραφικής Πληροφορίας. Ο Ειδικός Γ.Σ.Π. θα έχει την ευθύνη για την 
υλοποίηση του συστήματος διαχείρισης υδατικών πόρων σε περιβάλλον Γ.Σ.Π. 
και την οργάνωση των πληροφοριών σε κατάλληλα θεματικά επίπεδα καθώς και 
τον προγραμματισμό χωρικών ερωτήσεων και αναλύσεων που θα κριθούν 
απαραίτητες για την ολοκλήρωση του συστήματος. Θα είναι επίσης υπεύθυνος 
για την παραγωγή των χαρτών που θα συνοδεύουν την μελέτη και την ανάπτυξη 
άλλων βάσεων δεδομένων που τυχόν θα απαιτηθούν. Ο εκτιμώμενος χρόνος 
απασχόλησης είναι δέκα (10) ανθρωποημέρες. 

 Μελετητής – Επιστήμονας με εμπειρία έως 10 ετών σε γεωλογικές, 
υδρογεωλογικές μελέτες, που θα είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των 
υπαρχόντων γεωλογικών, υδρολογικών και ποιοτικών δεδομένων με 
επικέντρωση στην εκτίμηση παροχών των διαθέσιμων πηγών, γεωτρήσεων, 
φραγμάτων κλπ που χρησιμοποιούνται ή δύναται να χρησιμοποιηθούν για την 
τροφοδοσία με νερό του συστήματος υδροδότησης του Δήμου και για την 
περιγραφή των απαιτούμενων συμπληρωματικών μελετών και εργασιών, 
συγκέντρωση συμπληρωματικών στοιχείων για τις ανάγκες της εκτίμησης του 
κόστους των επιμέρους μελετών και εργασιών αυτών (π.χ. εδαφοτεχνικές 
έρευνες). Ο εκτιμώμενος χρόνος απασχόλησης είναι δέκα (10) ανθρωποημέρες. 

	

Η προεκτίμηση της αμοιβής γίνεται σύμφωνα με το: 
Άρθρο	ΓΕΝ.4Β	«Αμοιβή	Μηχανικών	ή	άλλων	επιστημόνων	ανάλογα	με	το	χρόνο	
απασχόλησης»,	βάσει	του	οποίου:	
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 (Κανονισμού) υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο 
απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας ως εξής:  
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 Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 ως 20 έτη: 450*τκ, όπου τκ = 1,218 η τιμή του 
συντελεστή Κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών 
βάσει της Εγκυκλίου ΔΝΣβ/οικ. 21613757/ΦΝ 439.6/16.3.2018 
«Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων 
Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2018» 

 Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300*τκ, όπου τκ = 1,218 η τιμή του 
συντελεστή Κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών 
βάσει της Εγκυκλίου ΔΝΣβ/οικ. 21613757/ΦΝ 439.6/16.3.2018 
«Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων 
Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2018» 
 

Με βασικό γνώμονα τον ελάχιστο δυνατό χρόνο που απαιτείται για τη σύνταξη της 
Μελέτης έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές απαιτήσεις των επιστημονικά 
άρτιων μελετών, ακολουθεί η εκτίμηση και η κατανομή χρόνου απασχόλησης (σε 
ημέρες) κάθε ειδικότητας μηχανικού που απαιτείται για την άρτια εκπόνηση της εν 
λόγω Μελέτης, βάσει του φυσικού αντικειμένου όπως αυτό περιγράφηκε στο 
αντίστοιχο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων. 

Ο υπολογισμός της αμοιβής πραγματοποιείται με ημέρες απασχόλησης μελετητή με 
πτυχιο ταξης Α΄ και άνω στις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, εμπειρίας ίσης ή 
μικρότερης των 10 ετών, ως εξής: 

Αμοιβή κατηγορίας μελέτης=300*τκ* (ημέρες απασχόλησης), με τκ = 1.218 

Κατόπιν των ανωτέρω, η αμοιβή των απαιτούμενων μελετών ανά κατηγορία και της 
Μελέτης στο σύνολο της, διαμορφώνεται ως εξής, βάσει του άρθρου ΓΕΝ.4Β «Αμοιβή 
Μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης». 
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Πίνακας	1.1:	Ημέρες απασχόλησης ανά ειδικότητα για το υποέργο: ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN)	

Συνοπτική	περιγραφή	ενεργειών	για	την	άρτια	
σύνταξη	της	Μελέτης	

Κατ.	13		
«Μελέτες	

Υδραυλικών	
έργων»	‐	
Εμπειρία	
από	10		

έως	20	έτη	

Κατ.	27	
«Περιβαλλο‐

ντικές	
Μελέτες»	‐	
Εμπειρία	έως	

10έτη	

Κατ.	16	
«Μελέτες	

Τοπογραφίας,	
……..	και	

τοπογραφικές
»	‐		Εμπειρία		
έως		10έτη	

Κατ.9
«Μελέτες	

Μηχανολογικές
,	

Ηλεκτρολογικέ
ς,	

Ηλεκτρονικές»	
‐		Εμπειρία		έως		

10έτη	

Κατ.	3	
«Οικονομικές		
Μελέτες»	‐		

Εμπειρία		έως		
10έτη	

Κατ.	20	
«Γεωλογικές		
Μελέτες‐	

Υδρογεωλογικές
»	‐		Εμπειρία	έως	

10έτη	

Περιγραφή και κωδικοποίηση του ισχύοντος 
θεσμικού πλαισίου για την ύδρευση	

- 5 - - 2  

Καταγραφή των υφιστάμενων υποδομών ύδρευσης 11 - - 5 -  
Καταγραφή υδατικού δυναμικού και ποιότητας 
αυτού 	

5 5 - - - 5 

Εκτίμηση της κατανάλωσης ύδατος και των 
αναγκών νερού ύδρευσης (παρούσα κατάσταση και 
μελλοντική εκτίμηση)	

4 - - - 2 3 

Διερεύνηση και τεχνικοοικονομική αξιολόγηση 
εναλλακτικών σεναρίων για την αναβάθμιση του 
υδροδοτικού συστήματος σε συνδυασμό με τα 
υφιστάμενα έργα  	

10 5 3 5 5 2 

Διαμόρφωση προτάσεων, καθορισμός απαιτούμενων 
ενεργειών, μελετών και έργων, τεχνική περιγραφή 
προτεινόμενων διατάξεων έργων, προκαταρκτική 
διαστασιολόγηση, εκτίμηση κόστους και 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης	

10 - 3 5 -  

Χαρτογράφηση και τοπογραφικές εργασίες - - 4 - -  
Περιβαλλοντική αξιολόγηση/ΣΜΠΕ	 - - - - -  
Κοστολόγηση της παροχής υπηρεσιών νερού 
ύδρευσης	

- - - - 10  

Σύνολο	ημερών	απασχόλησης	ανά	ειδικότητα 40 15 10 15 19 10	
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Πίνακας	1.2:	Ημέρες απασχόλησης ανά ειδικότητα για το υποέργο: ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ (ΣΑΝ) 

Συνοπτική	περιγραφή	ενεργειών	για	την άρτια	
σύνταξη	της	Μελέτης	

Κατ.	13		«Μελέτες	Υδραυλικών	
έργων»	‐	Εμπειρία	έως	10	έτη	

Κατ.	13		«Μελέτες	Υδραυλικών	
έργων»	‐	Εμπειρία	από	10		

έως	20	έτη	
Οργανόγραμμα ομάδας εργασίας – χρονοδιάγραμμα 
εργασιών	

5 2

Χαρτογράφηση σε GIS του συστήματος ύδρευσης 25 8
Οδηγός Εφαρμογής Σχεδίου Ασφάλειας Νερού 18 10
Εφαρμογή Σχεδίου Ασφάλειας Νερού – Μηνιαίες 
Αναφορές	

110 15

Τελική Αναφορά Εφαρμογής Σχεδίου Ασφάλειας Νερού 20 5
Διαχειριστικό εργαλείο (ΔΕ) και οδηγίες εφαρμογής 
αυτού	

10 10

Συμπλήρωση ΔΕ με αποτελέσματα εφαρμογής Σχεδίου 
Ασφάλειας Νερού	

10 10

Ερωτηματολόγιο προς καταναλωτές και αποτελέσματα 
έρευνας	

5 5

Συνολική Αξιολόγηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού. 5 5
Αναθεωρημένο Σχέδιο Ασφάλειας Νερού 5 5
Σύνταξη Τελικής Έκθεσης	 5 5
Σύνολο	ημερών	απασχόλησης	ανά	ειδικότητα 218	 80
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ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ	ΑΜΟΙΒΕΣ	ΓΕΝΙΚΟΥ	ΣΧΕΔΙΟΥ	ΥΔΡΕΥΣΗΣ	
(MASTERPLAN)	

 

Πίνακας	1.3:	Προεκτιμώμενες Αμοιβές Εκπόνησης Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης 
(Masterplan)  

α/α	 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΜΕΛΕΤΗΣ	 ΑΡΘΡΟ	 ΠΑΡΑ‐
ΜΕΤΡΟΣ	

ΗΜΕΡΕΣ	
ΑΠΑΣΧΟ‐
ΛΗΣΗΣ	

τκ	 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩ‐
ΜΕΝΗ	
ΑΜΟΙΒΗ	

(σε	ευρώ)	

1	 Υδραυλική Mελέτη (Κατ. 
13) 

ΓΕΝ.4Β 450 40 1,218 21.924,0 

2	 Περιβαλλοντική Mελέτη 
(Κατ. 27) 

ΓΕΝ.4Β 300 15 1,218 5.481,0 

3	 Οικονομική  Μελέτη 
(Κατ.3) 

ΓΕΝ.4Β 300 19 1,218 6.942,6 

4	 Μελέτη Η/Μ (Κατ. 9) ΓΕΝ.4Β 300 15 1,218 5.481,0 

5	 Τοπογραφική μελέτη 
(Κατ. 16) 

ΓΕΝ.4Β 300 10 1,218 3.654,0 

6	 Υδρογεωλογική - 
γεωλογική μελέτη (Κατ. 
20) 

ΓΕΝ.4Β 300 10 1,218 3.654,0 

Συνολική	Προεκτιμώμενη	Αμοιβή	χωρίς	Φ.Π.Α.	 47.136,60 

Απρόβλεπτα	(15%)	 7.070,49 

Συνολική	Αμοιβή	με	Απρόβλεπτα	 54.207,09 

Φ.Π.Α.	(24%)	 13.009,70 

Συνολική	Προεκτιμώμενη	Αμοιβή	συμπ.	Φ.Π.Α.	 67.216,79 

 

 

Προκειμένου να περιληφθεί στην διακήρυξη η ελάχιστη απαιτούμενη τάξη πτυχίου για 
τις καλούμενες κατηγορίες επισυνάπτεται ο ακόλουθος Πίνακας: 
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Πίνακας	1.4:	Αντιστοίχιση αμοιβών κατηγορίας μελετών με τάξη πτυχίου, για το Γενικό 
Σχέδιο Ύδρευσης (Masterplan): 

α/α	 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΜΕΛΕΤΗΣ	 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝ
Η	ΑΜΟΙΒΗ	

(σε	ευρώ)	χωρίς	
απρόβλεπτα	

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ	
ΑΜΟΙΒΗ	

(σε	ευρώ)	με	
απρόβλεπτα	χωρίς	

ΦΠΑ	

Τάξη	
πτυχίου	

1	 Υδραυλική Mελέτη (Κατ. 13) 21.924,0 25.212,60 Α’ και άνω

2	 Περιβαλλοντική Mελέτη (Κατ. 27) 5.481,0 6.303,15 Α’ και άνω

3	 Οικονομική  Μελέτη (Κατ.3) 6.942,6 7.983,99 Α’ και άνω

4	 Μελέτη Η/Μ (Κατ. 9) 5.481,0 6.303,15 Α’ και άνω

5	 Τοπογραφική μελέτη (Κατ. 16) 3.654,0 4.202,10 Α’ και άνω

6	 Υδρογεωλογική - γεωλογική 
μελέτη (Κατ. 20) 

3.654,0 4.202,10 Α’ και άνω
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