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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Γενικά Στοιχεία
Η παρούσα εκτίμηση αμοιβής υπηρεσιών βασίζεται στην Υ.Α. ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9.8.2005,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Πιο συγκεκριμένα, η προεκτιμώμενη αμοιβή για την
παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης
αμειβόμενης βάσει ειδικών προβλέψεων της προαναφερθείσας Υ.Α., υπολογίζεται
σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.4 (Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων) ανάλογα με το
χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας ως εξής:
α-

Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300*τκ

β-

Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ

γ-

Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ,
όπου τκ είναι ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ 3 της Υ.Α.

Δεδομένα Προεκτίμησης Αμοιβής
Οι υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου (ΤΣ) θα είναι αυτές που περιγράφονται στο Τεύχος
Τεχνικών Δεδομένων και θα ολοκληρωθούν σε διάστημα 12 μηνών, όσο δηλαδή
προβλέπεται να διαρκέσει η ανάθεση, εκπόνηση και παραλαβή των μελετών. Με βάση τα
παραπάνω και τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο «σκοπιμότητα – καθήκοντα τεχνικού
συμβούλου», εκτιμάται ότι για την παρακολούθηση της σύμβασης απαιτείται η παρουσία:
o ενός πολιτικού μηχανικού - γεωτεχνικού εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών σε
γεωτεχνικά έργα στερέωσης βραχωδών πρανών, αντιστήριξης επιχώσεων,
αλληλεπίδρασης εδάφους-κατασκευών, για περίοδο 50 ανθρωποημερών.

o

o

o

ενός πολιτικού μηχανικού - δομοστατικού εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών σε
μελέτες τοίχων αντιστήριξης, αναλημμάτων, τειχών για περίοδο 50
ανθρωποημερών.
ενός πολιτικού μηχανικού (δομοστατικού) εμπειρίας από 10 έως 20 έτη σε στατικές
μελέτες (τοίχων αντιστήριξης, αναλημμάτων, τειχών) για περίοδο 40
ημερολογιακών ημερών.
ενός γεωλόγου εμπειρίας από 10 έως 20 έτη σε γεωλογικές-γεωτεχνικέςυδρογεωλογικές μελέτες για περίοδο 40 ανθρωποημερών.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την Υ.Α. ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9.8.2005 όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει, ως αποζημίωση ανθρωπομήνα νοείται η αποζημίωση 22 ανθρωποημερών.
Αμοιβή Μελέτης βάσει ανθρωποημερών απασχόλησης εξειδικευμένων επιστημόνων
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η αμοιβή της μελέτης διαμορφώνεται ως ακολούθως:

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ
(ΕΤΗ)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

ΧΡΟΝΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
(ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΕΣ)

ΙΣΧΥΟΝ
ΤΚ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
(€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΜΟΙΒΗ

<10

-

-

1,203

360,90

0,00

10 ΕΩΣ 20

2

80

1,203

541,35

43.308,00

>20

2

100

1,203

721,80

72.180,00
115.488,00

Απρόβλεπτα (15%)

132.811,20

ΜΕ ΦΠΑ (24%)

164.685,89

Για τον προσδιορισμό των προεκτιμώμενων αμοιβών ανά κατηγορία μελέτης ισχύει η
παρακάτω εκτίμηση:
Γεωλογική μελέτη
Στατική μελέτη

Γεωτεχνική μελέτη

46 ανθρωποημέρες επιστήμονα με εμπειρία 24.902,10 Ευρώ
10 έως 20 έτη
31 ανθρωποημέρες επιστήμονα με εμπειρία 40.781,70 Ευρώ
> 20 έτη και 34 ανθρωποημέρες επιστήμονα
με εμπειρία 10 έως 20 έτη
69 ανθρωποημέρες επιστήμονα με εμπειρία 49.804,20 Ευρώ
> 20 έτη

Στην ανωτέρω αμοιβή νοείται ότι περιλαμβάνεται το σύνολο των άμεσων και έμμεσων,
γενικών και ειδικών υποστηρικτικών και λειτουργικών δαπανών των επιστημόνων για
απασχόληση εντός ή εκτός έδρας (στο εσωτερικό).
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