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Εγκρίθηκε		με	την	υπ’	αριθ.		341/2019	απόφαση		του	ΔΣ	της	ΔΕΥΑ	Λαγκαδά.
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Στο παρόν κεφάλαιο υπολογίζεται ο Προϋπολογισμός του Υποέργου 2 και περιλαμβάνει 
την προεκτιμώμενη αμοιβή για την προς εκπόνηση μελέτη, όπως αυτή καθορίστηκε 
στην αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου της. 
 
Για τη σύνταξη του παρόντος έχει εφαρμογή 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. 
 

	
ΣΧΕΔΙΟ	ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΝΕΡΟΥ		

Για το αντικείμενο της μελέτης απαιτούνται μελετητικές εργασίες, με βάση τις 
διεπιστημονικές απαιτήσεις για τη σύνταξή της, στις εξής κατηγορίες:  
 

 Yδραυλικές 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 διαχείρισης υδατικών 
πόρων, καθώς και μελέτες σχεδιασμού υδραυλικών έργων με έμφαση στα έργα 
ύδρευσης (συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, μεταφορά, διανομή, έλεγχος 
διαρροών, υδροηλεκτρικά έργα, κ.λπ.). Ο Συντονιστής θα έχει την ευθύνη για τη 
συνολική Διοίκηση και Πρόοδο του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού. Ο εκτιμώμενος 
χρόνος απασχόλησης είναι ογδόντα (80) ανθρωποημέρες. 

 Επιστήμονας (μελετητής) με εμπειρία έως 10 ετών κατεύθυνσης υδραυλικού 
μηχανικού, σε μελέτες διαχείρισης υδατικών πόρων και σε μελέτες σχεδιασμού 
υδραυλικών έργων με έμφαση στα έργα ύδρευσης (συλλογή, αποθήκευση, 
επεξεργασία, μεταφορά, διανομή, έλεγχος διαρροών, υδροηλεκτρικά έργα, κ.λπ.). 
Ο Υδραυλικός Μηχανικός, υπό τις οδηγίες του Συντονιστή θα καταγράφει όλα τα 
συμβάντα στο δίκτυο και τα αποτελέσματα των αναλύσεων και θα υποστηρίζει 
τον τελευταίο, για την άρτια ολοκλήρωση της εφαρμογής του Σχεδίου Ασφάλειας 
Νερού. Ο εκτιμώμενος χρόνος απασχόλησης είναι διακόσιες δεκαοκτώ (218)  
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. 
 
 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ	ΑΜΟΙΒΕΣ	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΣΧΕΔΙΟΥ	ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΝΕΡΟΥ	
(ΣΑΝ)	

 

Πίνακας	1.1:	Προεκτιμώμενες Αμοιβές για το Σχέδιο Ασφάλειας Νερού  

α/α	 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	
ΜΕΛΕΤΗΣ	

ΑΡΘΡΟ	 ΠΑΡΑ‐
ΜΕΤΡΟΣ	

ΗΜΕΡΕΣ	
ΑΠΑΣΧΟ‐
ΛΗΣΗΣ	

τκ	 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩ‐
ΜΕΝΗ	
ΑΜΟΙΒΗ	

(σε	ευρώ)	

1	 Υδραυλική Mελέτη 
(Κατ. 13) 

ΓΕΝ.4Β 450 80 1,218 43.848,00 

2	 Υδραυλική Mελέτη 
(Κατ. 13) 

ΓΕΝ.4Β 300 218 1,218 79.657,20 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ	ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ	(ΚΑΤ΄	ΑΠΟΚΟΠΗ	ΚΟΝΔΥΛΙ)	

Αναλύσεις	στην	πηγή:	

Αναλύσεις	στον	καταναλωτή	(Ομάδα	Α	και	Ομάδα	Β):	

 

9.900,00 

33.075,00 

Συνολική	Προεκτιμώμενη	Αμοιβή	χωρίς	Φ.Π.Α.	 166.480,20 

Απρόβλεπτα	(15%)	 24.972,03 

Συνολική	Αμοιβή	με	Απρόβλεπτα	 191.452,23 

Φ.Π.Α.	(24%)	 45.948,54 

Συνολική	Προεκτιμώμενη	Αμοιβή	συμπ.	Φ.Π.Α.	 237.400,77 
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Οι αμοιβές για την εκτέλεση των εργαστηριακών αναλύσεων προκύπτουν ως 
ακολούθως:   

Οι εργαστηριακές αναλύσεις των φυσικοχημικών, χημικών και μικροβιολογικών 
παραμέτρων θα αφορούν τόσο τα σημεία υδροληψίας (πηγές, γεωτρήσεις) όσο και τις 
βρύσες των καταναλωτών. Βάσει των δεδομένων που αφορούν τις υδροληψίες της 
περιοχής μελέτης, θα εξετασθούν 110 γεωτρήσεις και πηγές, όπου θα πρέπει να 
ληφθούν τουλάχιστον δύο (2) δείγματα από κάθε υδροληψία για έναν ετήσιο κύκλο, 
δηλαδή 220 δείγματα. 
 

Α) Αριθμός και Κόστος εργαστηριακών αναλύσεων στα σημεία υδροληψίας 

Βάσει έρευνας αγοράς: 
- το κόστος κάθε δειγματοληψίας και ανάλυσης του δείγματος ανέρχεται στα 45,00€ 
(πλέον ΦΠΑ). 
 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, το κόστος των μετρήσεων στις πηγές υδροληψίας 
παρουσιάζεται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα: 
 

Αριθμός δειγμάτων  Κόστος ανάλυσης  Δαπάνη αναλύσεων  
220 45,00 9.900,00 

Σύνολο 9.900,00	
	

Β) Παρακολούθηση στον Καταναλωτή 

Η ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψιών και αναλύσεων έχει παρατεθεί στην ανάλυση 
του αντικειμένου της σύμβασης (Παράγραφος 2.2.2). 

Βάσει της παραγράφου αυτής, για το σύνολο των ΖΠΥ της περιοχής μελέτης, ο 
απαιτούμενος ετήσιος αριθμός δειγμάτων είναι: 

 Ομάδα Α: 150 
 Ομάδα Β:   39 

  Σύνολο:  189 
 
Βάσει έρευνας αγοράς: 
- το κόστος δειγματοληψίας και ανάλυσης του κάθε δείγματος για ανάλυση των 
παραμέτρων της 
Ομάδας Α ανέρχεται στα 45,00€ (πλέον ΦΠΑ), και 
- το κόστος ανάλυσης του κάθε δείγματος για ανάλυση των παραμέτρων της Ομάδας Β, 
συμπεριλαμβανομένων των παραμέτρων της Συμπληρωματικής Παρακολούθησης, 
ανέρχεται στα 675,00€ (πλέον ΦΠΑ). 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, το κόστος των εργαστηριακών αναλύσεων στις βρύσες των 
καταναλωτών παρουσιάζεται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα: 
 

 Αριθμός δειγμάτων  Κόστος ανάλυσης  Δαπάνη αναλύσεων  
Ομάδα Α 150 45,00 6.750,00 
Ομάδα Β 39 675,00 26.325,00 

 Σύνολο 33.075,00	
 
 

Προκειμένου να περιληφθεί στην διακήρυξη η ελάχιστη απαιτούμενη τάξη πτυχίου για 
τις καλούμενες κατηγορίες επισυνάπτεται ο ακόλουθος Πίνακας. 
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Πίνακας	1.2:	Αντιστοίχιση αμοιβών κατηγορίας μελετών με τάξη πτυχίου  

α/α	 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	
ΜΕΛΕΤΗΣ	

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ	
ΑΜΟΙΒΗ	

(σε	ευρώ)	χωρίς	
απρόβλεπτα	

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ	
ΑΜΟΙΒΗ	

(σε	ευρώ)	με	απρόβλεπτα	
χωρίς	ΦΠΑ	

	
Τάξη	

πτυχίου	

1	 Υδραυλική Mελέτη 
(Κατ. 13) 

166.480,20 191.452,23 Γ’ και άνω
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