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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η αρίθμηση και το περιεχόμενο των κεφαλαίων του παρόντος υποφακέλου ακολουθούν τις διατάξεις 

του άρθρου 45 παρ. 8 του ν. 4412/2016. 

 

Α.1 Τεκμηρίωση σκοπιμότητας υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης 

Η υπό ανάθεση μελέτη αφορά στο τμήμα Έδεσσας-Άγρα της εθνικής οδού 2 (ΕΟ2): «Θεσσαλονίκη – 

Γέφυρα – Χαλκηδόνα – Γιαννιτσά – Έδεσσα – Παραβεγορίτιδα Οδός (Άρνισσα-Αντίγονος) – συνάντηση 

με την Εθνική οδό 3 – Βεύη», που κατατάσσεται στο δευτερεύον Εθνικό οδικό δίκτυο, σύμφωνα με την 

απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με αριθ. ΔΜΕΟ/ε/Ο/1308/ 

15.12.1995 (ΦΕΚ 30 Β) «Κατάταξη Εθνικών Οδών περιφερειακών Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, 

Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης σε Βασικό (Πρωτεύον), Δευτερεύον και Τριτεύον Εθνικό Οδικό 

Δίκτυο». Το υπό μελέτη οδικό τμήμα ανήκει επίσης στην Ευρωπαϊκή Οδό Ε86. 

Το οδικό αυτό τμήμα έχει διατομή μίας λωρίδας κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, συνεχόμενες κλειστές 

καμπύλες με πολύ μικρή ακτίνα σχεδιασμού και μέση κλίση της τάξης του 8%. 

Το ανάγλυφο της περιοχής είναι έντονο και για τον λόγο αυτό η οποιαδήποτε βελτίωση της οδού, ώστε να 

αποκτήσει τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της κατάταξης ΑΙ κατά ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ, όπως θα έπρεπε εξαιτίας 

του διευρωπαϊκού χαρακτήρα της, δεν μπορεί να είναι θεαματική, παρά μόνο με επεμβάσεις μεγάλης 

έκτασης και υψηλού κόστους. Για το τμήμα αυτό υπάρχει μελέτη σε εναλλακτική χάραξη, με μεγάλο 

αριθμό τεχνικών (γέφυρα, σήραγγες). 

Ωστόσο, ο κυκλοφοριακός φόρτος της οδού δεν είναι πολύ υψηλός, ούτε αναμένεται μεγάλη αύξηση τα 

επόμενα χρόνια, επειδή υπάρχει η εναλλακτική δυνατότητα εξυπηρέτησης από την Εγνατία οδό, για τη 

σύνδεση των περιοχών της Βόρειας Ελλάδας. Έτσι, δεν τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα έργου με αλλαγή της 

χάραξης και μεγάλης έκτασης επεμβάσεις. 

Η παρούσα μελέτη θα στοχεύει κυρίως στην αύξηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας, με βελτίωση των 

καμπυλών και του πλάτους της διατομής, όπου είναι εφικτό. 

Για το τμήμα από τη ΧΘ 0+000 (θέση Ψηλή Βρύση, περίπου στον κόμβο της περιφερειακής οδού 

Έδεσσας) ως τη ΧΘ 1+248,979 (βλ. εικόνα 1), υπάρχει οριστική μελέτη οδοποιίας, ως τμήμα της μελέτης 

με τίτλο «Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών σε επικίνδυνα σημεία της υπ’ αριθμ. 2 Ε.Ο. 

Θεσσαλονίκης – Έδεσσας – όρια Ν. Φλώρινας», που προτείνει τοπικές διαπλατύνσεις της υφιστάμενης 

οδού, σε διατομή β 2+1, και τοπικές βελτιώσεις της οριζοντιογραφίας και της μηκοτομής με προσθήκη 

μίας λωρίδας στην κατεύθυνση ανωφέρειας από Έδεσσα προς Άγρα, σε τμήματα της οδού όπου είναι 

εφικτό. 

Το συνολικό μήκος του υπό μελέτη οδικού τμήματος ανέρχεται σε 2,6 χλμ και συμπεριλαμβάνει το 

ανωτέρω τμήμα για την περαιτέρω βελτίωση της οριζοντιογραφίας και της μηκοτομής της οδού.  

 

Α.2 Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων 

Α.2.1 Τεχνική Περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης 

Το υπό μελέτη οδικό τμήμα συνδέει την πόλη της Έδεσσας με τον οικισμό του Άγρα. Κατά μήκος της οδού 

υπάρχουν συνδέσεις με αγροτικές οδούς, με σημαντικότερη σύνδεση αυτή του υδροηλεκτρικού σταθμού 

Άγρα της ΔΕΗ, όπου υπάρχει ισόπεδος τρισκελής κόμβος. Πλησίον του κόμβου διέρχεται κάτω από την 

οδό ο αγωγός μεταφοράς νερού από την τεχνητή λίμνη του Άγρα στο εργοστάσιο. 

Η υπό ανάθεση μελέτη περιλαμβάνει: 

α. δημιουργία κατάλληλου και αξιόπιστου τοπογραφικού υποβάθρου για την εκπόνηση της μελέτης, 
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β. μελέτη οδοποιίας, 

γ. υδραυλική μελέτη αποχέτευσης ομβρίων στο υπό μελέτη οδικό τμήμα, 

δ. γεωτεχνική μελέτη και έρευνα, 

ε. στατική μελέτη των τεχνικών έργων του υπό μελέτη οδικού τμήματος, 

στ. ηλεκτρομηχανολογική μελέτη για τον οδικό φωτισμό του υπό μελέτη τμήματος, και 

ζ. επικαιροποίηση περιβαλλοντικής μελέτης για την έκδοση επικαιροποιημένης Απόφασης Εγκρισης 

Περιβαλλοντικών Ορων (ΑΕΠΟ). 

Στο πλαίσιο της μελέτης, επίσης, θα συνταχθούν Σχέδιο και Φάκελος Ασφάλειας-Υγείας, από τον βασικό 

μελετητή που είναι ο μελετητής των έργων οδοποιίας. 

 

 

Αρχή και πέρας τμήματος υφιστάμενης μελέτης  Πέρας τμήματος υπό ανάθεση μελέτης 

Εικόνα 1: Αεροφωτογραφία του υπό μελέτη οδικού τμήματος [Πηγή: Google Earth Pro] 

 

Α.2.2 Απαιτούμενες κατηγορίες μελετών και ποσοτικά στοιχεία φυσικού αντικειμένου σύμβασης 

Η υπό ανάθεση σύνθετη μελέτη περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιμέρους κατηγορίες: 

α. Μελέτη Τοπογραφίας (κατηγορία 16), η οποία θα περιλαμβάνει: 

- Τοπογραφική αποτύπωση σε κλίμακα 1:1.000, σε έκταση 78 στρεμμάτων (μήκος 2,6 χλμ. και 

πλάτος 30 μ.), σε έδαφος εξόχως δασωμένο, με κλίση 10%-40%. 

- Αναφορικά με τα δίκτυα ελέγχου, προβλέπεται: ίδρυση 3 τριγωνομετρικών σημείων IV τάξης, 

επί βάθρου ύψους 1,10 μ., και χρήση 5 σημείων αναφοράς του υφιστάμενου δικτύου της ΓΥΣ. 

- Γεωμετρική χωροστάθμιση, και εγκατάσταση 40 σημείων πολυγωνομετρικού δικτύου, σε οδό 

μεγάλης κυκλοφορίας. 

- Κτηματογράφηση περιοχής με κλίση εδάφους 10%-40% και κλίμακα 1:1000, σε έκταση 78 

στρεμμάτων, και σύνταξη διαγραμμάτων και πινάκων αναλογισμού. 

β. Στατική μελέτη τεχνικών έργων (κατηγορία 8), που θα περιλαμβάνει: 

- Στατική μελέτη γέφυρας, μήκους 15 μ. και πλάτους 9 μ., στη θέση διέλευσης του αγωγού 

μεταφοράς νερού της ΔΕΗ. 
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-  Στατική μελέτη των τοίχων αντιστήριξης των πρανών των επιχωμάτων της οδού. Για το 

τμήμα της υφιστάμενης μελέτης λήφθηκαν αναλυτικά τα στοιχεία των τοίχων, ενώ για το 

υπόλοιπο τμήμα έγινε εκτίμηση του αριθμού και των διαστάσεων των τοίχων. 

- Στατική μελέτη οχετών κλειστής διατομής (συνολικά 5 οχετών). 

Θα εκπονηθεί Οριστική στατική μελέτη με παράλειψη Προκαταρκτικής μελέτης και Προμελέτης. 

γ. Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη (κατηγορία 9), που θα περιλαμβάνει: 

- Μελέτη οδικού φωτισμού σε όλο της το μήκος της οδού λόγω επικινδυνότητας. 

Θα εκπονηθεί Οριστική μελέτη με παράλειψη της Προμελέτης. 

δ. Μελέτη οδοποιίας (κατηγορία 10), που θα περιλαμβάνει: 

- Μελέτη οδικού τμήματος μήκους 2,6 χλμ. 

-  Μελέτη ισόπεδου τρισκελούς κόμβου στην είσοδο του υδροηλεκτρικού εργοστασίου 

- Μελέτη οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης και ασφάλισης 

- Κυκλοφοριακή θεώρηση για την εξυπηρέτηση της περιοχής μελέτης κατά τη διάρκεια 

κατασκευής του έργου. 

Θα εκπονηθεί Αναγνωριστική και Οριστική μελέτη με παράλειψη της Προμελέτης οδοποιίας. 

ε. Μελέτη υδραυλικών έργων (κατηγορία 13), που θα περιλαμβάνει: 

- Υδραυλική μελέτη αποχέτευσης ομβρίων του υπό μελέτη οδικού τμήματος, μήκους 2,6 χλμ. 

Θα εκπονηθεί μόνο Οριστική μελέτη με πληρότητα εφαρμογής και παράλειψη της 

Προκαταρκτικής μελέτης και της Προμελέτης. 

-  Υδραυλική μελέτη αποχέτευσης καταστρώματος της γέφυρας πάνω από τον αγωγό της 

ΔΕΗ. 

στ. Γεωτεχνική μελέτη (κατηγορία 21), για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών του εδάφους στις 

θέσεις των τεχνικών έργων, η οποία θα περιλαμβάνει: 

- Επιτόπου: 3 γεωτρήσεις σε βάθος 30 μ. 

- Εργαστηριακές δοκιμές (δοκιμή διείσδυσης, προσδιορισμός φυσικής υγρασίας, ορίων 

υδαρότητας, πλαστικότητας, δείκτη πλαστικότητας, κοκκομετρική ανάλυση, δοκιμές σε 

ανεμπόδιστη θλίψη, μονοδιάσταση στερεοποίηση και βραδεία διάτμηση), καθώς και 

έκθεση αξιολόγησης. 

ζ. Περιβαλλοντική μελέτη (κατηγορία 27), η οποία θα περιλαμβάνει επικαιροποίηση της μελέτης 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων προκειμένου να προσαρμοστεί η υπάρχουσα ΑΕΠΟ στα 

χαρακτηριστικά του νέου έργου. 

Από τον μελετητή της κύριας κατηγορίας μελέτης (κατηγορία 10), θα συνταχθεί το Σχέδιο Ασφάλειας και 

Υγείας (ΣΑΥ) και ο αντίστοιχος Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 

305/1996 και τις κείμενες διατάξεις. 

 

Α.2.3 Τεχνικές Προδιαγραφές Μελετών 

Η εκπόνηση των μελετών θα γίνει με βάση τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 

α. Π.δ. 696/8.10.1974 (ΦΕΚ 301 Α) «Περί αμοιβών Μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, 

παραλαβήν κ.λπ. Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Έργων ως και Τοπογραφικών, 

Κτηματογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών» 

β. Εγκύκλιος 11 με αριθ. πρωτ. ΔΝΣβ/854/ΦΝ 466/27.11.2018 της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του 

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων του ν. 

4412/2016 (Βιβλίο Ι)» 

γ. Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με αριθ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466/30.1.2019 (ΦΕΚ 1047 

Β) «Εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης σε 

ό,τι αφορά τα συγκοινωνιακά (οδικά) έργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά έργα» 
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δ. Τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων: 

- Τεύχος 1: Λειτουργική Κατάταξη Οδικού Δικτύου (ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ), 2001 

- Τεύχος 2: Διατομές (ΟΜΟΕ-Δ), 2001 

- Τεύχος 3: Χαράξεις (ΟΜΟΕ-Χ), 2001 

- Τεύχος 5: Πρόσθετες Λωρίδες Κυκλοφορίας (ΟΜΟΕ-ΠΛΚ), 2001 

- Τεύχος 6: Κατακόρυφη Σήμανση Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ-ΚΣΑ), 2010 

- Τεύχος 8: Αποχέτευση-Στράγγιση. Υδραυλικά Έργα Οδών (ΟΜΟΕ-ΑΣΥΕΟ), 2002 

- Τεύχος 9: Κατακόρυφη Σήμανση Οδών (Σχέδιο) (ΟΜΟΕ-ΚΣΟ), 2012 

-  Τεύχος 10: Ισόπεδοι Κόμβοι (ΟΜΟΕ-ΙΚ), 2011, και 

- Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΟΜΟΕ-ΣΑΟ), 2010 

ε. Τις Γερμανικές Οδηγίες για την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων R1 RAA/2008 

στ. Την Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με αριθ. ΓΔΤΥ/οικ. 3328/12.5.2016 (ΦΕΚ 1561 

Β) (διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 2151 Β/2016) «Έγκριση του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 

2016 (ΚΤΣ-2016)», όπως τροποποιήθηκε με τις Αποφάσεις με αριθ. ΔΝΣγ/72602/ΦΝ 429/5.12.2016 

(ΦΕΚ 4007 Β), ΔΝΣγ/23597/ΦΝ 429/19.5.2017 (ΦΕΚ 1839 Β) και ΔΝΣ/2693/ΦΝ 429/6.2.2018 

ζ. Απόφαση υπουργού Δημοσίων Έργων «Έγκριση Τεχνικών προδιαγραφών Δειγματοληπτικών 

Γεωτρήσεων Ξηράς για γεωτεχνικές έρευνες (Ε 101-83)» με αριθ. ΒΜ5/0/30377/25.5.1983, ΦΕΚ 

363Β 

η. Απόφαση υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων «Έγκριση Προδιαγραφών 

Εργαστηριακών και Επιτόπου Δοκιμών Εδαφομηχανικής (Ε105-86 και Ε-106-86)» με αριθ. 

16832/31.12.1986, ΦΕΚ 955 Β 

θ. Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ), Τεύχος 11 «Γεωλογικές-Γεωτεχνικές Έρευνες και 

Μελέτες», απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων με αριθ. 

ΔΜΕΟ/δ/ο/212/ 27.2.2004, ΦΕΚ 

ι. Προδιαγραφές που αναφέρονται στα άρθρα του Πίνακα ΓΤΕ (π.χ. ASTM, AASHTO, BS κ.λπ.) 

ια. Τον ν. 4014/20.9.2011 (ΦΕΚ 209 Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 

ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 

αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει 

ιβ. Την Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής με αριθ. 1958/13.1.2012 

(ΦΕΚ 21 Β) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 

υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν. 4014/21.9.2011, ΦΕΚ Α’ 209/2011», 

όπως τροποποιήθηκε με τις Υπουργικές Αποφάσεις με αριθ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27.7.2016 (ΦΕΚ 2471 

Β), οικ.2307/26.1.2018 (ΦΕΚ 439 Β) και ΥΠΕΝ/ΔΔΥ.24593/2902/5.3.2020 (ΦΕΚ 1482 Β) και ισχύει 

ιγ. Την Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής με αριθ. οικ.170225/ 

20.1.2014 (ΦΕΚ 135 Β) «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α’ της απόφασης του Υπουργού 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β’ 21) όπως ισχύει, σύμφωνα 

με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α’ 209), καθώς και κάθε άλλης λεπτομέρειας». 

 

Α.2.4 Διαθέσιμα στοιχεία από προηγούμενες Μελέτες 

Διατίθενται και θα δοθούν στον ανάδοχο οικονομικό φορέα: 

- Τοπογραφικό υπόβαθρο σε κλίμακα 1:1.000, σε Μερκατορική προβολή του ΕΓΣΑ ’87, του τμήματος 

της οδού από τη ΧΘ 0+000 (θέση Ψηλή Βρύση) ως τη ΧΘ 1+248,979 

- Οριστική μελέτη οδοποιίας του τμήματος της οδού από τη ΧΘ 0+000 ως τη ΧΘ 1+248,979 

- Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αριθ. 

οικ.202042/27.9.2012 (ΑΔΑ: Β4Θ30-ΘΜ5) «Τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων (στο τμήμα 

Μαυροβούνι-τέλος Παράκαμψης Έδεσσας) και παράταση ισχύος των περιβαλλοντικών όρων του 

τμήματος Μελίσσι-Μαυροβούνι-Έδεσσα-Βρυτά της εθνικής οδού Νέας Χαλκηδόνας-Έδεσσας-
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Φλώρινας-συνόρων με ΠΓΔΜ, οι οποίοι εγκρίθηκαν με τις ΚΥΑ α.π. 90222/95/7.5.1996 και 79566/ 

13.10.1997» 

 

 

Α.3 Πρόγραμμα εκπόνησης απαιτούμενων μελετών και Χρονοδιάγραμμα 

Α.3.1 Απαιτούμενες μελέτες 

Η μελέτη θα εκπονηθεί από οικονομικούς φορείς που διαθέτουν πτυχίο μελετητή στις ακόλουθες 

κατηγορίες της περίπτωσης (15) του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 4412/2016: 

- 10: Μελέτες συγκοινωνιακών έργων (οδοποιίας) 

- 8: Στατικές μελέτες (τεχνικών έργων) 

- 9: Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών έργων (φωτισμού οδού) 

- 13: Μελέτες υδραυλικών έργων (αποχέτευσης ομβρίων) 

- 16: Μελέτες τοπογραφίας 

- 21: Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες, και 

- 27: Περιβαλλοντικές μελέτες. 

 

Α.3.2 Χρονοδιάγραμμα 

Θα εκπονηθούν τα ακόλουθα στάδια κατά κατηγορία μελέτης: 

- Μελέτη οδοποίας: Θα εκπονηθούν Αναγνωριστική μελέτη και Οριστική μελέτη (με παράλειψη της 

Προμελέτης) 

- Υδραυλική μελέτη: Θα εκπονηθεί Οριστική μελέτη με πληρότητα εφαρμογής (με παράλειψη της 

Προκαταρκτικής μελέτης και της Προμελέτης) 

- Στατική μελέτη: Θα εκπονηθεί μόνο Οριστική μελέτη (με παράλειψη της Προκαταρκτικής μελέτης 

και της Προμελέτης) 

- Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη: Θα εκπονηθεί μόνο Οριστική μελέτη (με παράλειψη της 

Προμελέτης). 

Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης είναι εννέα (9) μήνες, σύμφωνα με το παρακάτω 

ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα. 

 

α/α ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Διάρκεια εκπόνησης (μήνες) 

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Μελέτη τοπογραφίας        

2 Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη        

3 Αναγνωριστική μελέτη οδοποιίας        

4 Οριστική μελέτη οδοποιίας        

5 Οριστική υδραυλική μελέτη        

6 Οριστική Στατική μελέτη        

7 Οριστική Η/Μ μελέτη        

8 Περιβαλλοντική μελέτη        

9 ΣΑΥ-ΦΑΥ     Έ
γ
κ
ρ

ισ
η

 σ
τα

δ
ίω

ν
 

   Έ
λ

ε
γχ

ο
ς-

Έ
γ
κ
ρ

ισ
η

 μ
ε

λ
έ

τη
ς 

 

 

Α.4 Προεκτιμώμενη αξία σύμβασης – Τεκμηρίωση 

Η ανάλυση κόστους γίνεται με βάση την υπ’ αριθ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/16.5.2017 (ΦΕΚ 2519 

Β/20.7.2017) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων 
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Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη 

διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α’ 147)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Λαμβάνεται συντελεστής (τκ) του άρθρου ΓΕΝ.3 της άνω Απόφασης για το έτος 2020 (Εγκύκλιος 2, 

ΔΝΣ/οικ20641/ΦΝ439.6/19.3.2020 (ορθή επανάληψη), ΑΔΑ: 62Π4465ΧΘΞ-Τ73) ίσος με τκ = 1,227. 

Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί φαίνονται οι αμοιβές κατά κατηγορία μελέτης του συνόλου των μελετών, 

καθώς και οι αμοιβές για τα στάδια που θα εκπονηθούν και στους Πίνακες 2, 3 παρουσιάζεται η 

αναλυτική προεκτίμηση αμοιβής όλων των κατηγοριών μελετών. 
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Πίνακας 1: Προεκτιμώμενες αμοιβές κατηγοριών μελετών για την πλήρη μελέτη και για τα στάδια που θα εκπονηθούν στο πλαίσιο της υπό ανάθεση σύμβασης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ (€) 

ΣΤΑΔΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΠΟΝΗΘΟΥΝ 
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ (€) 
ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ 

Μελέτη Τοπογραφίας (16) 41.157,09 41.157,09 

Στατική Μελέτη (8) 60.652,80 75.816,00 

Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών έργων (9) 8.932,56 12.760,80 

Μελέτη Συγκοινωνιακών έργων (10) 92.005,18 107.831,51 

Μελέτη Υδραυλικών έργων (13) 25.698,10 28.553,44 

Γεωτεχνική μελέτη (21) 37.018,34 37.018,34 

Περιβαλλοντική Μελέτη (27) 5.709,55 22.838,22 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 271.173,62 325.975,40 

Προστίθενται απρόβλεπτα (15%) 40.676,04 48.896,31 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 311.849,66 374.871,71 

Προστίθεται ΦΠΑ (24%) 74.843,92 89.969,21 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 386.693,58 464.840,92 

 

Πίνακας 2: Προεκτίμηση αμοιβής όλων των κατηγοριών μελετών 

α/α ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
(€) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 
(€) 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 16) 

A.1 ΤΟΠ.2 Τριγωνισμοί - Αναγνώριση κ.λπ. τριγωνομετρικού σημείου τάξης IV τεμ. 981,60 8,00 7.852,80 

A.2 ΤΟΠ.2 Βάθρο ύψους 1,10 μ. (επί βραχωδών εδαφών) τεμ. 208,59 3,00 625,77 

A.3 ΤΟΠ.3 Πολυγωνομετρία σε οδό μεγάλης κυκλοφορίας τεμ. 79,76 40,00 3.190,20 

A.4 ΤΟΠ.4 Χωροστάθμηση σε έδαφος λοφώδες (10% - 20%) χλμ. 122,70 5,20 638,04 

A.5 ΤΟΠ.4 Υπολογισμός δικτύου με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων με πολύγωνο ή 

τρίγωνο 

τεμ. 276,08 30,00 8.282,25 

A.6 ΤΟΠ.5 Αποτύπωση ζώνης συμβατικού πλάτους με έδαφος εξόχως δασωμένο, με κλίση 

10%-40% και κλίμακα 1:1000 

στρ. 77,25 78,00 6.025,82 

A.7 ΤΟΠ.8 Κτηματογράφηση περιοχής με κλίση εδάφους 10%-40% και κλίμακα 1:1.000 στρ. 51,47 78,00 4.014,55 

A.8 ΤΟΠ.16 Σύνταξη Διαγραμμάτων & Πινάκων αναλογισμού σε οδούς εκτός σχεδίου χλμ. 4.049,10 2,60 10.527,66 

ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 16 41.157,09 

       
ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8) 

Β.1 ΤΕΧ.5 Γέφυρες τεμάχιο 9.694,58 1,00 7.755,67 

Β.2 ΤΕΧ.5 Τοίχοι αντιστήριξης τεμάχιο 1.393,17 1,00 1.114,54 
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α/α ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
(€) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 
(€) 

Β.3 ΤΕΧ.5 Τοίχοι αντιστήριξης τεμάχιο 3.345,45 1,00 2.676,36 

Β.4 ΤΕΧ.5 Τοίχοι αντιστήριξης τεμάχιο 1.978,05 1,00 1.582,44 

Β.5 ΤΕΧ.5 Τοίχοι αντιστήριξης τεμάχιο 2.788,72 1,00 2.230,97 

Β.6 ΤΕΧ.5 Τοίχοι αντιστήριξης τεμάχιο 3.438,85 1,00 2.751,08 

Β.7 ΤΕΧ.5 Τοίχοι αντιστήριξης τεμάχιο 5.934,16 1,00 4.747,33 

Β.8 ΤΕΧ.5 Τοίχοι αντιστήριξης τεμάχιο 3.256,55 1,00 2.605,24 

Β.9 ΤΕΧ.5 Τοίχοι αντιστήριξης τεμάχιο 1.554,53 1,00 1.243,62 

Β.10 ΤΕΧ.5 Τοίχοι αντιστήριξης τεμάχιο 3.262,06 8,00 20.877,18 

Β.11 ΤΕΧ.5 Οχετοί κλειστής διατομής τεμάχιο 3.267,09 5,00 13.068,36 

ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 8 60.652,80 

       

ΜΕΛΕΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9) 

Γ.1 ΟΔΟ.9 Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις οδικών έργων χλμ. 4.908,00 2,60 8.932,56 

ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 9 8.932,56 

       

ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 10) 

Δ.1 ΟΔΟ.1 Υπεραστικές οδοί / Αστικές οδοί χλμ. 28.253,21 2,10 48.948,68 

Δ.2 ΟΔΟ.2 

Πιν. 3.1.Β 

Τρισκελής κόμβος χλμ. 38.880,56 0,80 25.661,17 

Δ.3 ΟΔΟ.4 Σήμανση, ασφάλιση οδικών έργων χλμ. 3.732,53 2,10 7.838,32 

Δ.4 ΟΔΟ.4 Σήμανση, ασφάλιση οδικών έργων χλμ. 5.598,80 0,80 4.479,04 

Δ.5 ΓΕΝ.4 Κυκλοφοριακή εξυπηρέτηση περιοχής μελέτης κατά τις φάσεις υλοποίησης του 

έργου 

ημέρα 920,25 2,00 1.840,50 

ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 10 88.767,72 

       

ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 13) 

Ε.1 ΥΔΡ.2 Μελέτη αποχέτευσης-αποστραγγισης οδών εντός και εκτός αστικών περιοχών χλμ. 10.408,03 2,60 24.354,78 

Ε.2 ΥΔΡ.2 Μελέτη αποχέτευσης καταστρώματος γεφυρών τεμάχιο 1.492,57 1,00 1.343,32 

ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 13 25.698,10 

       
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 21) 

ΣΤ.1 ΓΤΕ.1.1 Εισκόμιση και αποκόμιση γεωτρητικού συγκροτήματος χλμ. 74,20 20,00 1.484,05 

ΣΤ.2 ΓΤΕ.1.2 Μετακίνηση γεωτρητικού συγκροτήματος από τη θέση γεώτρησης σε άλλη θέση ώρες 104,30 2,00 208,59 

ΣΤ.3 ΓΤΕ.1.3 Προμήθεια νερού για τις ανάγκες της γεώτρησης ημέρες 478,53 5,00 2.392,65 
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α/α ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
(€) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 
(€) 

ΣΤ.4 ΓΤΕ.1.5 Περιστροφικές γεωτρήσεις σε σχηματισμούς αργίλων κ.λπ. μ. 220,86 60,00 13.251,60 

ΣΤ.5 ΓΤΕ.1.5 Περιστροφικές γεωτρήσεις σε σχηματισμούς αργίλων κ.λπ. μ. 249,08 30,00 7.472,43 

ΣΤ.6 ΓΤΕ.1.23 Λήψη αδιατάρακτου δείγματος τεμ. 63,80 18,00 1.148,47 

ΣΤ.7 ΓΤΕ.1.49 Δοκιμή διεισδύσεως (SPT) τεμ. 53,99 30,00 1.619,64 

ΣΤ.8 ΓΤΕ.2.1 Προπαρασκευή σε ξηρή κατάσταση δειγμάτων εδάφους τεμ. 15,95 12,00 191,41 

ΣΤ.9 ΓΤΕ.2.2 Προσδιορισμός φυσικής υγρασίας εδάφους τεμ. 12,27 12,00 147,24 

ΣΤ.10 ΓΤΕ.2.5 Όρια υδαρότητας, πλαστικότητας & δείκτης πλαστικότητας τεμ. 47,85 12,00 574,24 

ΣΤ.11 ΓΤΕ.2.6 Προσδιορισμός κοκκομετρικής ανάλυσης λεπτόκοκκων & χονδρόκοκκων τεμ. 47,85 12,00 574,24 

ΣΤ.12 ΓΤΕ.2.8 Κοκκομετρική ανάλυση με αραιόμετρο τεμ. 69,94 10,00 699,39 

ΣΤ.13 ΓΤΕ.2.13 Μονοδιάστατη στερεοποίηση τεμ. 141,11 4,00 564,42 

ΣΤ.14 ΓΤΕ.2.14 Ανεμπόδιστη θλίψη τεμ. 44,17 4,00 176,69 

ΣΤ.15 ΓΤΕ.2.20 Βραδεία διάτμηση με στερεοποίηση τεμ. 85,89 4,00 343,56 

ΣΤ.16 ΓΜΕ.1.3 Προγραμματισμός, αξιολόγηση τεμ. 4.627,29 1,00 4.627,29 

ΣΤ.17 ΓΜΕ.1.3 Επίβλεψη τεμ. 1.542,43 1,00 1.542,43 

ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 21 37.018,34 

       

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 27) 

Ζ.1 ΠΕΡ.3 Έργα οδοποιίας τεμάχιο 22.838,22 1,00 5.709,55 

ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 27 5.709,55 

       

ΣΑΥ -ΦΑΥ 

Η.1 ΓΕΝ.6 Αμοιβή σύνταξης μελέτης ΣΑΥ-ΦΑΥ (θα προστεθεί στην αμοιβή της κατηγορίας 10) τεμάχιο 3.237,46 1,00 3.237,46 

ΔΑΠΑΝΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΑΥ -ΦΑΥ 3.237,46 

       

ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 16 41.157,09 

ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 8 60.652,80 

ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 9 8.932,56 

ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 10 92.005,18 

ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 13 25.698,10 

ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 21 37.018,34 

ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 27 5.709,55 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 271.173,62 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 40.676,04 
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α/α ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
(€) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 311.849,66 

Φ.Π.Α. 24% 74.843,92 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 386.693,58 

 

Πίνακας 3: Αναλυτική προεκτίμηση αμοιβής όλων των κατηγοριών μελετών 

ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή 
ΤΙΜΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
(€) 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩ-
ΜΕΝΗ 
ΑΜΟΙΒΗ (€) 

ΔΑΠΑΝΗ (€) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

        
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΓΕΝ.3 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ τκ (2020)     1,227     Εγκύκλιος 2, ΔΝΣ/οικ20641/ΦΝ439.6/19.3.2020 (ορθή 

επανάληψη), ΑΔΑ: 62Π4465ΧΘΞ-Τ73 

        
  ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ (κατηγορία 16) 

ΤΟΠ.2 Τριγωνισμοί           Τμήμα ΕπΟ 27 από έξοδο Αγίας Τριάδας προς Νέα 
Μηχανιώνα 

  Αναγνώριση, επισήμανση, γωνιομέτρηση, υπολογισμός, 

σύνταξη διαγράμματος και εξασφάλιση τριγωνομετρικού 

σημείου IV τάξης 

τεμ. 8 800,00 7.852,80 7.852,80 Εκτιμάται ότι θα χρησιμοποιηθούν 5 υφιστάμενα και θα 

ιδρυθούν 3 τριγωνομετρικά σημεία 

  Βάθρο ύψους 1,10 μ. (επί βραχωδών εδαφών) τεμ. 3 170,00 625,77 625,77   

ΤΟΠ.3 Πολυγωνομετρίες 

παρ. 1β Πολυγωνομετρία σε οδό μεγάλης κυκλοφορίας τεμ. 40 65,00 3.190,20 3.190,20 Εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν 40 πολυγωνομετρικά σημεία 

ΤΟΠ.4 Γεωμετρικές χωροσταθμήσεις 

παρ. 1 Χωροστάθμηση σε έδαφος λοφώδες (10% - 20%) χλμ. 5,20 100,00 638,04 638,04 Μήκος: 2x2.600 μ. 

παρ. 4 Υπολογισμός δικτύου με τη μέθοδο των ελαχίστων 

τετραγώνων με πολύγωνο ή τρίγωνο 

τεμ. 30,00 225,00 8.282,25 8.282,25   

ΤΟΠ.5 Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις αδόμητων εκτάσεων 

παρ. 1 & 4 Αποτύπωση ζώνης συμβατικού πλάτους με έδαφος εξόχως 

δασωμένο, με κλίση 10%-40% και κλίμακα 1:1000 

στρ. 78,00 62,96 6.025,82 6.025,82 Αποτύπωση σε μήκος 2.600 μ. και πλάτος 30 μ. = 78 

στρέμματα. Προσαύξηση κατά 5% ανά 5% μείωσης του 

συμβατικού πλάτους (100 μ.) 

ΤΟΠ.8 Κτηματογραφήσεις 
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ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή 
ΤΙΜΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
(€) 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩ-
ΜΕΝΗ 
ΑΜΟΙΒΗ (€) 

ΔΑΠΑΝΗ (€) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

παρ. 1 & 4 Κτηματογράφηση περιοχής με κλίση εδάφους 10%-40% και 

κλίμακα 1:1.000 

στρ. 78,00 41,95 4.014,55 4.014,55 Κατηγορία κάλυψης ΙΙΙ (αδόμητη) 

Ζώνη πλάτους 30 μ., με μήκος 2,6 χλμ. 

Πρόσθετη τιμή λόγω ζώνης χάραξης έργου €92/χλμ. 

Προσαύξηση τιμής κατά 80% λόγω εξόχως δασωμένου 

εδάφους 

Προσαύξηση τιμής κατά 20% λόγω εγκάρσιας κλίσης 

εδάφους 10%-40% 

ΤΟΠ.16 Σύνταξη Διαγραμμάτων & Πινάκων αναλογισμού σε οδούς εκτός σχεδίου 

παρ. 1 & 2 Σύνταξη Διαγραμμάτων & Πινάκων αναλογισμού σε οδούς 

εκτός σχεδίου 

χλμ. 2,60 3.300,00 10.527,66 10.527,66 Πυκνότητα όψεων ιδιοκτησιών: 1 - 40 ανά χιλιόμετρο 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 41.157,09 41.157,09   

        
  ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (κατηγορία 8) 

ΤΕΧ.1 ως 6 Μελέτη τεχνικών έργων             

ΤΕΧ.2 Μεθοδολογία υπολογισμού προεκτιμώμενης αμοιβής μελετών τεχνικών έργων οδού   

παρ. 2 κ = Συντελεστής ανά κατηγορία έργου   0,95       Κατηγορία έργου Γ (ΤΕΧ.3) 

  μ = Συντελεστής ανά κατηγορία έργου   32,00       Κατηγορία έργου Γ (ΤΕΧ.3) 

ΤΕΧ.5 Φυσικές ποσότητες και τιμές μονάδας τεχνικών έργων οδού   

παρ. 1 Γέφυρες           Θέση διέλευσης αγωγού υδροηλεκτρικού εργοστασίου 

  σ = τιμή μονάδας φυσικής ποσότητας τεχνικού €/τ.μ. 1.450,00         

  L = μήκος τεχνικού μ. 15,00       Από υφιστάμενη μελέτη 

  Η = μέσο ύψος μετώπου τεχνικού μ.            

  B = πλάτος τεχνικού μ. 9,00       Από υφιστάμενη μελέτη 

  Φ = επιφάνεια κάτοψης  τ.μ. 135,00         

β = κ + (5,6 x μ) / (σ x Φ)
1/3

 % 4,04         παρ. 1 

Βασική αμοιβή μελέτης Α = β x σ x Φ x τκ €     9.694,58 9.694,58   

ΤΕΧ.2 Μεθοδολογία υπολογισμού προεκτιμώμενης αμοιβής μελετών τεχνικών έργων οδού   

παρ. 2 κ = Συντελεστής ανά κατηγορία έργου   0,90       Κατηγορία έργου Γ (ΤΕΧ.3) 

  μ = Συντελεστής ανά κατηγορία έργου   17,00       Κατηγορία έργου Γ (ΤΕΧ.3) 

ΤΕΧ.5 Φυσικές ποσότητες και τιμές μονάδας τεχνικών έργων οδού   

παρ. 2 Τοίχοι αντιστήριξης           Τοίχος αντιστήριξης κατάντη μεταξύ διατομών Α2 και 4 

  σ = τιμή μονάδας φυσικής ποσότητας τεχνικού €/τ.μ. 550,00         

  L = μήκος τεχνικού μ. 20,50         

  Η = μέσο ύψος τεχνικού μ.  2,50         

  Φ = επιφάνεια όψης  τ.μ. 51,25         

παρ. 1 β = κ + (5,6 x μ) / (σ x Φ)
1/3

 % 4,03         
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ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή 
ΤΙΜΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
(€) 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩ-
ΜΕΝΗ 
ΑΜΟΙΒΗ (€) 

ΔΑΠΑΝΗ (€) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Βασική αμοιβή μελέτης Α = β x σ x Φ x τκ €     1.393,17 1.393,17   

ΤΕΧ.5 Φυσικές ποσότητες και τιμές μονάδας τεχνικών έργων οδού   

παρ. 2 Τοίχοι αντιστήριξης           Τοίχος αντιστήριξης κατάντη μεταξύ διατομών Ω'3 και 23 

  σ = τιμή μονάδας φυσικής ποσότητας τεχνικού €/τ.μ. 550,00         

  L = μήκος τεχνικού μ. 82,00         

  Η = μέσο ύψος τεχνικού μ.  2,00         

  Φ = επιφάνεια όψης  τ.μ. 164,00         

β = κ + (5,6 x μ) / (σ x Φ)
1/3

 % 3,02         παρ. 1 

Βασική αμοιβή μελέτης Α = β x σ x Φ x τκ €     3.345,45 3.345,45   

ΤΕΧ.5 Φυσικές ποσότητες και τιμές μονάδας τεχνικών έργων οδού   

παρ. 2 Τοίχοι αντιστήριξης           Τοίχος αντιστήριξης κατάντη μεταξύ διατομών 33 και Α5 

  σ = τιμή μονάδας φυσικής ποσότητας τεχνικού €/τ.μ. 550,00         

  L = μήκος τεχνικού μ. 41,00         

  Η = μέσο ύψος τεχνικού μ.  2,00         

  Φ = επιφάνεια όψης  τ.μ. 82,00         

β = κ + (5,6 x μ) / (σ x Φ)
1/3

 % 3,57         παρ. 1 

Βασική αμοιβή μελέτης Α = β x σ x Φ x τκ €     1.978,05 1.978,05   

ΤΕΧ.5 Φυσικές ποσότητες και τιμές μονάδας τεχνικών έργων οδού   

παρ. 2 Τοίχοι αντιστήριξης           Τοίχος αντιστήριξης κατάντη μεταξύ διατομών 57 και 58 

  σ = τιμή μονάδας φυσικής ποσότητας τεχνικού €/τ.μ. 550,00         

  L = μήκος τεχνικού μ. 34,00         

  Η = μέσο ύψος τεχνικού μ.  3,80         

  Φ = επιφάνεια όψης  τ.μ. 129,20         

β = κ + (5,6 x μ) / (σ x Φ)
1/3

 % 3,20         παρ. 1 

Βασική αμοιβή μελέτης Α = β x σ x Φ x τκ €     2.788,72 2.788,72   

ΤΕΧ.5 Φυσικές ποσότητες και τιμές μονάδας τεχνικών έργων οδού   

παρ. 2 Τοίχοι αντιστήριξης           Τοίχος αντιστήριξης ανάντη μεταξύ διατομών 71 και 75 

  σ = τιμή μονάδας φυσικής ποσότητας τεχνικού €/τ.μ. 550,00         

  L = μήκος τεχνικού μ. 80,00         

  Η = μέσο ύψος τεχνικού μ.  2,13         

  Φ = επιφάνεια όψης  τ.μ. 170,00         

β = κ + (5,6 x μ) / (σ x Φ)
1/3

 % 3,00         παρ. 1 

Βασική αμοιβή μελέτης Α = β x σ x Φ x τκ €     3.438,85 3.438,85   

ΤΕΧ.5 Φυσικές ποσότητες και τιμές μονάδας τεχνικών έργων οδού   
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ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή 
ΤΙΜΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 

ΤΙΜΗ 
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ΠΡΟΕΚΤΙΜΩ-
ΜΕΝΗ 
ΑΜΟΙΒΗ (€) 

ΔΑΠΑΝΗ (€) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

παρ. 2 Τοίχοι αντιστήριξης           Τοίχος αντιστήριξης κατάντη μεταξύ διατομών Α'10 και Ω'12 

  σ = τιμή μονάδας φυσικής ποσότητας τεχνικού €/τ.μ. 550,00         

  L = μήκος τεχνικού μ. 82,00         

  Η = μέσο ύψος τεχνικού μ.  3,00         

  Φ = επιφάνεια όψης  τ.μ. 246,00         

β = κ + (5,6 x μ) / (σ x Φ)
1/3

 % 3,57         παρ. 1 

Βασική αμοιβή μελέτης Α = β x σ x Φ x τκ €     5.934,16 5.934,16   

ΤΕΧ.5 Φυσικές ποσότητες και τιμές μονάδας τεχνικών έργων οδού   

παρ. 2 Τοίχοι αντιστήριξης           Τοίχος αντιστήριξης κατάντη μεταξύ διατομών Ω'12 και 93 

  σ = τιμή μονάδας φυσικής ποσότητας τεχνικού €/τ.μ. 550,00         

  L = μήκος τεχνικού μ. 54,00         

  Η = μέσο ύψος τεχνικού μ.  2,50         

  Φ = επιφάνεια όψης  τ.μ. 135,00         

β = κ + (5,6 x μ) / (σ x Φ)
1/3

 % 3,57         παρ. 1 

Βασική αμοιβή μελέτης Α = β x σ x Φ x τκ €     3.256,55 3.256,55   

ΤΕΧ.5 Φυσικές ποσότητες και τιμές μονάδας τεχνικών έργων οδού   

παρ. 2 Τοίχοι αντιστήριξης           Τοίχος αντιστήριξης κατάντη μεταξύ διατομών Α'13 και Ω14 

  σ = τιμή μονάδας φυσικής ποσότητας τεχνικού €/τ.μ. 550,00         

  L = μήκος τεχνικού μ. 18,00         

  Η = μέσο ύψος τεχνικού μ.  3,30         

  Φ = επιφάνεια όψης  τ.μ. 59,40         

β = κ + (5,6 x μ) / (σ x Φ)
1/3

 % 3,88         παρ. 1 

Βασική αμοιβή μελέτης Α = β x σ x Φ x τκ €     1.554,53 1.554,53   

ΤΕΧ.5 Φυσικές ποσότητες και τιμές μονάδας τεχνικών έργων οδού   

παρ. 2 Τοίχοι αντιστήριξης           Μήκος οδού εκτός εγκεκριμένης μελέτης 

  σ = τιμή μονάδας φυσικής ποσότητας τεχνικού €/τ.μ. 550,00       

  L = μήκος τεχνικού μ. 40,00       

  Η = μέσο ύψος τεχνικού μ.  3,00       

Εκτιμάται αριθμός τοίχων αντιστήριξης: 8 

Λαμβάνεται μέσος όρος μήκους τοίχου = 40 μ. και μέσο ύψος 

τοίχου 3,0 μ.  

  Φ = επιφάνεια όψης  τ.μ. 120,00         

β = κ + (5,6 x μ) / (σ x Φ)
1/3

 % 4,03         παρ. 1 

Βασική αμοιβή μελέτης Α = β x σ x Φ x τκ €     26.096,48 26.096,48   

ΤΕΧ.2 Μεθοδολογία υπολογισμού προεκτιμώμενης αμοιβής μελετών τεχνικών έργων οδού Μικρά τεχνικά 

παρ. 2 κ = Συντελεστής ανά κατηγορία έργου   0,90       Κατηγορία έργου Α (ΤΕΧ.3) 

  μ = Συντελεστής ανά κατηγορία έργου   17,00       Κατηγορία έργου Α (ΤΕΧ.3) 
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ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή 
ΤΙΜΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 

ΤΙΜΗ 
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ΠΡΟΕΚΤΙΜΩ-
ΜΕΝΗ 
ΑΜΟΙΒΗ (€) 

ΔΑΠΑΝΗ (€) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΤΕΧ.5 Φυσικές ποσότητες και τιμές μονάδας τεχνικών έργων οδού   

παρ. 3 Οχετοί κλειστής διατομής             

  σ = τιμή μονάδας φυσικής ποσότητας τεχνικού €/τ.μ. 1.100,00       

  L = μήκος τεχνικού μ. 15,00       

  Η = μέσο ύψος μετώπου τεχνικού μ.  2,50       

  B = πλάτος τεχνικού μ. 3,00       

  Φ = επιφάνεια κάτοψης  τ.μ. 79,50       

5 κιβωτοειδείς οχετοί με διαστάσεις αντίστοιχα: μήκος = 15 μ. 

και διατομή = 2,50 μ. x 3,0 μ. 

β = κ + (5,6 x μ) / (σ x Φ)
1/3

 % 3,04         παρ. 1 

Βασική αμοιβή μελέτης Α = β x σ x Φ x τκ €     16.335,44 16.335,44   

ΤΕΧ.7 Αμοιβή μελέτης κατά στάδια             

  Προκαταρκτική μελέτη % 10       

  Προμελέτη % 30       

  Οριστική μελέτη % 60       

Θα εκπονηθεί Οριστική μελέτη, με παράλειψη 

Προκαταρκτικής μελέτης και Προμελέτης 

ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 75.816,00 60.652,80   

        
  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (κατηγορία 9) 

ΟΔΟ.9 Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις οδικών έργων             

παρ. 9.1, 
2 

Φωτισμός           Σε όλο το μήκος του δρόμου λόγω επικινδυνότητας 

  Τ1 = Τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής   4.000       Τύπος οδού: 1, Πίνακας 9.1 

  Μ1 = Μέγεθος εγκατάστασης χλμ. 2,60         

  Αμοιβή μελέτης Α = Τ1 x Μ1 x τκ €     12.760,80 12.760,80   

παρ. 4 Αμοιβή μελέτης κατά στάδια             

  Προμελέτη % 60       

  Οριστική μελέτη % 40       

Θα εκπονηθεί απευθείας Οριστική μελέτη με παράλειψη της 

Προμελέτης 

ΑΜΟΙΒΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 12.760,80 8.932,56   

                

  ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (κατηγορία 10) 

ΟΔΟ.1 Υπεραστικές οδοί / Αστικές οδοί             

παρ. 4i Υπεραστικές οδοί   

  Α = 8.000 x π x ρ x σ x τκ €/χλμ. 22.602,57       Αμοιβή ανά χλμ. οδού 

  Μήκος υπεραστικού τμήματος οδού χλμ. 2,60       Στον υπολογισμό αφαιρείται το μήκος του κόμβου εισόδου 

στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ (Πίνακας 3.2Α ΟΔΟ.2) 

παρ. 4.α π = συντελεστής εξαρτώμενος από την κατηγορία της οδού   1,30       Κατάταξη οδού κατά ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ: ΑΙΙ 
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ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ 
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ΔΑΠΑΝΗ (€) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

παρ. 4.β ρ = συντελεστής εξαρτώμενος από το μήκος της οδού   1,36       Μεταξύ 1,0 και 5,0 χλμ. 

παρ. 4.γ σ = συντελεστής εξαρτώμενος από τη γεωμορφολογία   1,30       Λοφώδες έδαφος (κλίση 10%-40%) 

παρ. 5 Βασική αμοιβή μελέτης: Α1 €     59.331,74 59.331,74 Προσαύξηση κατά 25% λόγω σύνταξης μελέτης βελτίωσης/ 

διαπλάτυνσης υφιστάμενου έργου 

ΟΔΟ.2 
Πιν. 3.1.Β 

Ισόπεδοι κόμβοι (Ι/Κ) υπεραστικών οδών Ισόπεδος 3σκελής κόμβος εισόδου στις εγκαταστάσεις της 
ΔΕΗ 

παρ. 3.2.Α Τρισκελής κόμβος   

  Α = 10.000 x π x ρ x σ x L x τκ τεμ. 31.104,45         

  L = συνολικό μήκος κλάδων & διασταυρουμένων οδών χλμ. 0,80       Μελετώμενη οδός (κατά ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ): ΑΙΙ, Εγκάρσια οδός: 

ΑV 

L = 0,80 χλμ. (0,5) [0,2] 

παρ. 4.α.δ π = συντελεστής εξαρτώμενος από την κατηγορία της οδού   1,30       Κατάταξη οδού κατά ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ: ΑΙΙ 

παρ. 4.β ρ = συντελεστής εξαρτώμενος από το μήκος της οδού   1,50       Μήκος οδού <1,0 χλμ. 

παρ. 4.γ σ = συντελεστής εξαρτώμενος από τη γεωμορφολογία   1,30       Λοφώδες έδαφος (κλίση 10%-40%) 

παρ. 4i & 
5 

Βασική αμοιβή μελέτης: Α1 €     31.104,45 31.104,45 Προσαύξηση κατά 25% λόγω σύνταξης μελέτης βελτίωσης/ 

διαπλάτυνσης υφιστάμενου έργου 

ΟΔΟ.3 Αμοιβή μελέτης κατά στάδια (υπεραστικό τμήμα)             

  Αναγνωριστική μελέτη % 10       

  Προμελέτη % 35       

  Οριστική μελέτη % 55       

Θα εκπονηθούν Αναγνωριστική και Οριστική μελέτη, με 

παράλειψη της Προμελέτης 

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 90.436,19 74.609,86   

ΟΔΟ.4 Σήμανση, ασφάλιση οδικών έργων             

  Α = 1.800 x π x σ x τκ €/χλμ. 3.732,53         

  Μήκος οδού χλμ. 2,60       Αφαιρείται το μήκος του κόμβου (Πίνακες 3.2Α ΟΔΟ.2) 

  π = συντελεστής εξαρτώμενος από την κατηγορία της οδού   1,30       Κατάταξη οδού κατά ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ: ΑΙΙ 

  σ = συντελεστής εξαρτώμενος από τη γεωμορφολογία   1,30       Κλίση 10%-40% 

  Βασική αμοιβή μελέτης: Α3 €     7.838,32 7.838,32   

ΟΔΟ.4 Σήμανση, ασφάλιση οδικών έργων           Ισόπεδοι κόμβοι παράλληλου οδικού δικτύου 

  Α = 2.700 x π x σ x τκ €/χλμ. 5.598,80       1 κόμβος τρισκελής ΑΙΙ-ΓV: μήκος: 0,80 χλμ. 

ΟΔΟ.2 
Πιν. 3.1.Β 

Μήκος οδού χλμ. 0,80         

  π = συντελεστής εξαρτώμενος από την κατηγορία της οδού   1,30       Κατάταξη οδού: ΓIV 

  σ = συντελεστής εξαρτώμενος από τη γεωμορφολογία   1,30       Κλίση 0%-10% 

  Βασική αμοιβή μελέτης: Α3 €     4.479,04 4.479,04   

  Κατανομή κατά κατηγορία μελέτης             
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ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή 
ΤΙΜΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
(€) 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩ-
ΜΕΝΗ 
ΑΜΟΙΒΗ (€) 

ΔΑΠΑΝΗ (€) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

  Μελέτη οριζόντιας σήμανσης % 15         

  Μελέτη κατακόρυφης σήμανσης % 55         

  Μελέτη ασφάλισης % 30         

ΑΜΟΙΒΗ  ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 12.317,36 12.317,36   

ΓΕΝ.4 Αμοιβή ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης           Κυκλοφοριακή εξυπηρέτηση περιοχής μελέτης κατά τις 
φάσεις υλοποίησης του έργου 

  Α = (300+450) x t x τκ €/ημέρα   920,25     1 μελετητής εμπειρίας μέχρι 10 έτη & 1 μελετητής εμπειρίας 

από 10 ως 20 έτη 

    ημέρα 2,00   1.840,50 1.840,50   

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 104.594,05 88.767,72   

ΓΕΝ.6 Μελέτη ΣΑΥ-ΦΑΥ           Συντάσσεται από τους μελετητές του κυρίως έργου 

  ΣΑi = Σύνολο των προεκτιμώμενων αμοιβών όλων των 

κατηγοριών μελετών 

€ 221.724,30         

  κ = Συντελεστής ΣΑΥ-ΦΑΥ   0,40         

  μ = Συντελεστής ΣΑΥ-ΦΑΥ   8,00         

  β = κ + μ / [(ΣΑi / (175 x τκ)]
1/3

 % 1,19       Στρογγυλεύεται στο 2ο δεκαδικό 

  Αμοιβή Α = ΣΑi x β x τκ €     3.237,46 3.237,46   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 107.831,51 92.005,18 Με ΣΑΥ-ΦΑΥ 

        
  ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (κατηγορία 13) 

ΥΔΡ.2 Υδραυλικές μελέτες συγκοινωνιακών έργων             

παρ. 2.1 Μελέτη αποχέτευσης-αποστραγγισης οδών εντός και εκτός αστικών περιοχών 

  β = Συντελεστής κατηγορίας έργου   4.500,00       Οδικό έργο 

  L = Μήκος μελετώμενης οδού χλμ. 2,60         

  Κ1 = Συντελεστής κατηγορίας οδού   1,45       Κύριο οδικό δίκτυο με ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας 

  Κ2 = Συντελεστής μήκους οδού   1,30       Μήκος οδού >1,0 χλμ. και <5,0 χλμ. 

  Κ3 = Συντελεστής περιοχής έργου   1,00       Για μη αστικές περιοχές: 1,00 

  Κ4 = Συντελεστής δυσχέρειας έργου   1,00       Κ4 = 0,5 x (ΝΔ/L) + 1,5 x (L/ΝΑ), όπου ΝΔ = 0 (πλήθος κάτω 

διαβάσεων), ΝΑ = 6 (πλήθος φυσικών ή τεχνητών αποδεκτών) 

για τμήμα μήκους L = 2,6 χλμ. 

  Αμοιβή μελέτης Α = (β x Κ1 x Κ2 x Κ3 x Κ4 x L) x τκ €     27.060,87 27.060,87   

παρ. 2.3 Μελέτη αποχέτευσης καταστρώματος γεφυρών 

  L = Μήκος γέφυρας μ. 15,00         

  Αμοιβή μελέτης Α = (200/L
1/3

) x L x τκ €     1.492,57 1.492,57   

ΥΔΡ.1 Αμοιβή μελέτης κατά στάδια           Θα εκπονηθεί Οριστική μελέτη με πληρότητα εφαρμογής με 
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ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή 
ΤΙΜΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
(€) 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩ-
ΜΕΝΗ 
ΑΜΟΙΒΗ (€) 

ΔΑΠΑΝΗ (€) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Προκαταρκτική μελέτη % 15       

Προμελέτη % 35       

Οριστική μελέτη % 50       

παρ. 1.2 

Οριστική μελέτη με πληρότητα εφαρμογής % 65       

παράλειψη της Προκαταρκτικής μελέτης και της Προμελέτης 

ΑΜΟΙΒΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 28.553,44 25.698,10   

        
  ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (κατηγορία 21) 

ΓΤΕ.1 Εργασίες υπαίθρου             

ΓΤΕ.1.1 Εισκόμιση και αποκόμιση γεωτρητικού συγκροτήματος           Οδική μεταφορά 

  Τ = απόσταση οδικής μεταφοράς χλμ. 20,00         

  Αμοιβή Α = 1.300+(7,5 x Τ) x τκ €     1.484,05     

ΓΤΕ.1.2 Μετακίνηση γεωτρητικού συγκροτήματος από τη θέση 

γεώτρησης σε άλλη θέση 

ώρες 2,00 85,00 208,59   Οδική μεταφορά 

ΓΤΕ.1.3 Προμήθεια νερού για τις ανάγκες της γεώτρησης             

ΓΤΕ.1.3.3 Βυτιοφόρο όχημα μεταφοράς νερού ημέρες 5,00 390,00 2.392,65     

ΓΤΕ.1.5 Περιστροφικές γεωτρήσεις σε σχηματισμούς αργίλων κ.λπ. μ. 60,00 180,00 13.251,60   

ΓΤΕ.1.5 Περιστροφικές γεωτρήσεις σε σχηματισμούς αργίλων κ.λπ. μ. 30,00 203,00 7.472,43   

Τρεις γεωτρήσεις σε βάθος 30 μ. 

ΓΤΕ.1.23 Λήψη αδιατάρακτου δείγματος τεμ. 18,00 52,00 1.148,47     

ΓΤΕ.1.49 Δοκιμή διεισδύσεως (SPT) τεμ. 30,00 44,00 1.619,64     

ΓΤΕ.2 Εργαστηριακές δοκιμές             

ΓΤΕ.2.1 Προπαρασκευή σε ξηρή κατάσταση δειγμάτων εδάφους τεμ. 12,00 13,00 191,41     

ΓΤΕ.2.2 Προσδιορισμός φυσικής υγρασίας εδάφους τεμ. 12,00 10,00 147,24     

ΓΤΕ.2.5 Όρια υδαρότητας, πλαστικότητας & δείκτης πλαστικότητας τεμ. 12,00 39,00 574,24     

ΓΤΕ.2.6 Προσδιορισμός κοκκομετρικής ανάλυσης λεπτόκοκκων & 

χονδρόκοκκων 

τεμ. 12,00 39,00 574,24     

ΓΤΕ.2.8 Κοκκομετρική ανάλυση με αραιόμετρο τεμ. 10,00 57,00 699,39     

ΓΤΕ.2.13 Μονοδιάστατη στερεοποίηση τεμ. 4,00 115,00 564,42     

ΓΤΕ.2.14 Ανεμπόδιστη θλίψη τεμ. 4,00 36,00 176,69     

ΓΤΕ.2.20 Βραδεία διάτμηση με στερεοποίηση τεμ. 4,00 70,00 343,56     

  Συνολικό κόστος εργασιών υπαίθρου και εργαστηριακών δοκιμών     30.848,61     

ΓΜΕ.1.3 Προγραμματισμός, αξιολόγηση τεμ. 1   4.627,29   15% του κόστους του συνόλου των γεωτεχνικών ερευνών 

ΓΜΕ.1.3 Επίβλεψη τεμ. 1   1.542,43   5% του κόστους του συνόλου των γεωτεχνικών ερευνών 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 37.018,34 37.018,34   

        
  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (κατηγορία 27) 
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ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή 
ΤΙΜΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
(€) 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩ-
ΜΕΝΗ 
ΑΜΟΙΒΗ (€) 

ΔΑΠΑΝΗ (€) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΕΡ.3 Έργα οδοποιίας 

ΠΕΡ.2 Κ = Συντελεστής τύπου μελέτης   0,70       Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

  C = Συντελεστής είδους έργου   8.500       Πίνακας ΠΕΡ.3.1, Εθνικό οδικό δίκτυο 

  μ = συντελεστής φυσικού & πολιτισμικού περιβάλλοντος   1,4       Περιοχή εντός και σε ζώνη 100 μ. γύρω από περιοχές με 

συγκεκριμένο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον, π.χ. λίμνες, δάση 

  ν = συντελεστής ανθρωπογενούς περιβάλλοντος   1,04       Μήκος 100 μ. σε απόσταση 100 μ. από αστική περιοχή, μήκος 

150 μ. σε απόσταση μεταξύ 100 μ. και 200 μ. και το υπόλοιπο 

μήκος σε απόσταση > 200 μ. 

  φ = το μήκος του κύριου έργου χλμ. 2,60         

  Αμοιβή μελέτης Α = Κ x C x μ x ν x φ
0,80

 €     22.838,22 5.709,55 Η αμοιβή πολλαπλασιάζεται επί 25%, για τροποποίηση 

υφιστάμενης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με την παρ. 5α του άρθρου 

ΠΕΡ.2 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 22.838,22 5.709,55   
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Α.5 Εξασφάλιση χρηματοδότησης της σύμβασης 

Η μελέτη του έργου είναι εγγεγραμμένη στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

και αναφέρονται τα κάτωθι σχετικά έγγραφα: 

1. Το με αρ. πρωτ. 800126(11576)/18-12-2019/ΔΤΕ/ΠΚΜ (ΑΔΑΜ 19REQ006058392 2019-12-18) 

αίτημα ένταξης της μελέτης του θέματος στην ΣΑΠΜ 908 του ΠΔΕ 2019. 

2. Η με αρ. πρωτ. 134579/24-12-2019 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ 

ΩΘΠ046ΜΤΛΡ-ΥΜΝ) περί ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019, στη 

ΣΑΠΜ 908 της μελέτης του θέματος. 

3. Η με αρ. πρωτ. 28911(334)/15-01-2020/ΔΤΕ/ΠΚΜ (ΑΔΑΜ 20REQ006163413 2020-01-16) 

βεβαίωση έγκρισης του πρωτογενούς αιτήματος (ΑΔΑΜ 19REQ006058392 2019-12-18) της 

μελέτης του θέματος  

4. Η με αρ. πρωτ. 47340/14-05-2020 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ 

6Ξ1Ι46ΜΤΛΡ-ΛΤΝ) ΣΑΠΜ 908 ΤΡΟΠ. 0 χρήσης ΠΔΕ 2020 της μελέτης του θέματος. 

5. Η με αρ. πρωτ. οικ.646424(9103)/20-11-2020 πρόταση τροποποίησης της μελέτης του 
θέματος (ΑΔΑΜ: 20REQ007781837) 

6. Η με αρ. πρωτ. 139501/30-12-2020 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ 

Ψ1ΚΖ46ΜΤΛΡ-2ΒΙ) περί τροποποίησης του ΠΔΕ 2020 

7. Η με αρ. πρωτ. οικ.719897(10242)/31-12-2020 έγκριση του ανωτέρω πρωτογενούς 

αιτήματος (ΑΔΑΜ: 20REQ007781837) 

 

Α.6 Τεκμηρίωση της επιλογής της προτεινόμενης διαδικασίας ανάθεσης 

Προτεινόμενη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης είναι η ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 

4412/2016. 

Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης χωρίς ΦΠΑ (€311.849,66) υπερβαίνει το όριο του 

άρθρου 5 του ν. 4412/2016 (€214.000,00), συνεπώς η διακήρυξη θα δημοσιευθεί και στην επίσημη 

εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Α.7 Τεκμηρίωση της επιλογής των κριτηρίων ανάθεσης 

Σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 86 του ν. 4412/2016, η ανάθεση της σύμβασης θα 

γίνει στον οικονομικό φορέα που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της υπό ανάθεση κύριας μελέτης και των λοιπών μελετών, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του νόμου, ως κριτήρια ανάθεσης λαμβάνονται τα 

ακόλουθα: 

 

Κριτήριο 1ο  
Αξιολογείται ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων της προς εκπόνηση μελέτης όπως 

προκύπτει από την Τεχνική Έκθεση του φακέλου «Τεχνική Προσφορά». Συγκεκριμένα εξετάζονται:  

• ο βαθμός πληρότητας και ορθότητας της εκτίμησης των αντικειμένων της μελέτης  

• ο βαθμός πληρότητας και ορθότητας στον εντοπισμό θεμάτων στα οποία πρέπει να δοθεί 

ιδιαίτερη σημασία κατά την εκπόνηση της μελέτης και επισήμανση τυχόν προβλημάτων.  

• ο βαθμός αποτελεσματικότητας του προτεινόμενου τρόπου επίλυσης των εντοπισμένων 

προβλημάτων.  

Κριτήριο 2ο  
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Αξιολογείται η πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπόνησης της μελέτης, βάσει των 

στοιχείων β και γ του φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς. Συγκεκριμένα εξετάζονται:  

α) ο βαθμός κάλυψης των τεχνικών απαιτήσεων της προς εκπόνηση μελέτης από τις δραστηριότητες 

που παρουσιάζει ο οικονομικός φορέας και  

β) ο βαθμός επάρκειας των εσωτερικών ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή και την έντεχνη 

εκπόνηση της μελέτης, περιλαμβανομένων και των ενεργειών του συντονιστή.  

Κριτήριο 3ο  
Ο βαθμός τεκμηρίωσης της δυνατότητας υλοποίησης και αξιοπιστίας του προτεινόμενου 

χρονοδιαγράμματος, με αναφορά στα σημεία ελέγχου, στα θέματα ιδιαίτερης σημασίας και στα 

προβλήματα που εντοπίστηκαν. Για τη διαμόρφωση της βαθμολογίας Κ3 αναλυτικότερα αξιολογείται:  

 

Κ3  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  
Παρουσίαση της χρονικής αλληλουχίας των δραστηριοτήτων κατά φάσεις και στάδια. 

Τεκμηρίωση του συνολικού χρόνου υλοποίησης, με δεδομένα τα θέματα ιδιαίτερης 

σημασίας και τα προβλήματα, με αναφορά στα σημεία ελέγχου.  

Ποιοτική αξιολόγηση του χρονοδιαγράμματος ως προς την αλληλουχία των 

δραστηριοτήτων, ανά φάσεις και στάδια, τεκμηρίωση του συνολικού χρόνου 

υλοποίησης σε συνδυασμό με τα θέματα ιδιαίτερης σημασίας και τα πιθανά 

προβλήματα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα σημεία ελέγχου (κρίσιμη διαδρομή).  

 

Κριτήριο 4ο  
Αξιολογείται η οργάνωση του οικονομικού φορέα. Συγκεκριμένα εξετάζονται:  

• ο βαθμός επάρκειας της προτεινόμενης ομάδας μελέτης, σε σχέση με τη δομή του οργανογράμματος 

και τον καθορισμό καθηκόντων της ομάδας.  

• ο βαθμός συνοχής των μελών της ένωσης για την απρόσκοπτη και ποιοτικά αποδεκτή εκπόνηση της 

μελέτης, που προκύπτει από τα στοιχεία καλής συνεργασίας μεταξύ των μελών της ένωσης. Για το 

κριτήριο της συνοχής, οι κατηγορίες μελετών της παρ. 12.1 που απαιτούν συνεργασία είναι οι εξής: 08, 

10, 13, 27.  

 

Α.8 Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων 

Η Διακήρυξη αποτελεί στοιχείο του φακέλου, ανεξάρτητο του παρόντος υποφακέλου. Η Συγγραφή 

Υποχρεώσεων αποτελεί ξεχωριστό τεύχος που συνοδεύει τον παρόν υποφάκελο. 

 

Α.9 Υποχρεώσεις σχετικά με τη φορολογία, την προστασία του περιβάλλοντος & τις 
συνθήκες εργασίας 

Δεν τίθενται πρόσθετες ειδικές υποχρεώσεις κατά την εκτέλεση της σύμβασης, πέραν αυτών της 

κείμενης νομοθεσίας. 

 

Α.10 Έκθεση τεκμηρίωσης όλων των μέτρων προς αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων 

Κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα Αρχή θα λάβει όλα 

τα απαιτούμενα μέτρα για την αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων και ειδικότερα: (α) για την 

αποτελεσματική πρόληψη, (β) τον εντοπισμό και (γ) την επανόρθωση τυχόν συγκρούσεων 

συμφερόντων. 

Επισημαίνεται ότι η προετοιμασία της διαδικασίας για την ανάθεση της μελέτης έγινε από τη 

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, τα τεύχη του 

διαγωνισμού προετοιμάστηκαν από το Τμήμα Σχεδιασμού-Προγραμματισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Έργων με την υποστήριξη της τεχνικής συμβούλου Μ. Γρηγοριάδου, Πολιτικού Μηχανικού, σύμφωνα 

με τα εγκεκριμένα πρότυπα τεύχη, συνεπώς δεν τίθεται ζήτημα στρεβλώσεων του ανταγωνισμού 

μεταξύ των οικονομικών φορέων, και διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση αυτών. 



 

22/22 

Κατά τη διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού θα διασφαλιστεί ότι δεν συντρέχουν συνθήκες 

σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των στελεχών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, της τεχνικής 

συμβούλου, των μελών της επιτροπής διαγωνισμού και των αποφαινόμενων Οργάνων της αναθέτουσας 

Αρχής με τους υποψηφίους ή προσφέροντες ή με τους υπεργολάβους αυτών, αναφορικά με προσωπικά, 

οικογενειακά, οικονομικά, πολιτικά ή άλλα κοινά συμφέροντα, συμπεριλαμβανομένων και των 

επαγγελματικών. 

Σε περίπτωση κατά την οποία εντοπιστεί ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων, όπως περιγράφεται 

ανωτέρω, θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα (π.χ. παραίτηση μέλους επιτροπής ή αποχή από την 

ψηφοφορία μέλους αποφαινομένου Οργάνου) για την επανόρθωση του ζητήματος. 

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατόν να αρθεί η τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, τότε θα 

αποκλεισθεί από τη διαδικασία ο υποψήφιος ή προσφέρων που σχετίζεται με αυτή. 

Σε περίπτωση κατά την οποία τυχόν εντοπιστεί σύγκρουση συμφερόντων, η αναθέτουσα Αρχή θα 

συντάξει γραπτή έκθεση την οποία θα αποστείλει στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, 

περιγράφοντας το ζήτημα καθώς και τα μέτρα που λήφθηκαν. 
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