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ΤΝΣΑΞΗ ΤΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ  ΓΙΑ ΕΚΔΟΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ 
ΟΡΩΝ ΕΡΓΟΤ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΠΕΞΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΔΕΥΙΝΑ 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 6.200,00€ ΜΕ Υ.Π.Α. 

 
 
 

CPV: 71335000-5 (ΣΕΦΝΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ) 
 

 
 

 
 
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 
 

1 Σεχνική Περιγραφή 

3 Προεκτίμηση Αμοιβής 
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ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 
 
 
Η παρούσα μελέτη αφορά στην σύνταξη υδρογεωλογικής μελέτης, η οποία είναι 

προαπαιτούμενη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Δεσφίνας. 
Ειδικότερα η μελέτη αφορά στην διάθεση της τελικής εκροής της ΕΕΛ, για τον 
εμπλουτισμό των υπόγειων υδάτων. Για την εκπόνηση της μελέτης θα χρησιμοποιηθούν 
τα στοιχεία ανόρυξης της υφιστάμενης γεώτρησης, που υπάρχουν στο αρχείο του Δήμου 
ή της ΔΕΤΑ Δελφών, και τα οποία θα χορηγηθούν στον ανάδοχο, καθώς επίσης και 
οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετική με τη μελέτη, σε ψηφιακή ή σε έντυπη μορφή. 

 
Η εκπόνηση της μελέτης είναι απαραίτητο να εκτελεστεί από ιδιώτη μελετητή, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως 
αναδιατυπώθηκε και ισχύει με τo άρθρο 95 του Ν.4674/2020,και κατόπιν της 
αδυναμίας της Δ/νσης Σεχνικών Τπηρεσιών του Δήμου Δελφών, η οποία μας 
γνωστοποιήθηκε με το αριθ. πρωτ. 9363/27.05.2021 έγγραφο της Προϊσταμένης της 
συγκεκριμένης Τπηρεσίας. 
 
Παραδοτέα της Πράξης θα είναι η υδρογεωλογική μελέτη που αφορά στην διάθεση της 
εκροής της ΕΕΛ Δεσφίνας με τίτλο: «ΤΝΣΑΞΗ ΤΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ  ΓΙΑ 
ΕΚΔΟΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΟΤ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΠΕΞΕΞΕΡΓΑΙΑ 
ΛΤΜΑΣΩΝ ΔΕΥΙΝΑ» 
 
 
Η ανάθεση της μελέτης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις : 

 του Ν.4412/16 

 της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει με 
τo  άρθρο 95 του Ν.4674/2020 

 τους όρους της σύμβασης και συμπληρωματικά του Αστικού Κώδικα  

 του Ν.3852/2010 Καλλικράτης 

 του Ν.3463/2006 Δ.Κ.Κ και οι  

 της αριθ. ΔΝγ /32129/ΥΝ 466/ 20 Ιουλίου 2017 (Β’ 2519) Έγκρισης του 
Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και 
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών 
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 της α.α 49 απάντηση στις συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις της ΕΑΑΔΗΤ σύμφωνα 
με την οποία: «Η διαδικασία για την απευθείας ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και 

παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 118 του ν. 
4412/2016 είναι υποχρεωτική για τις αναθέτουσες αρχές. Δεν υφίσταται αντίστοιχη υποχρέωση για τους 
αναθέτοντες φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016. Συνεπώς, η 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από αναθέτοντες φορείς διενεργείται βάσει των οριζομένων στο άρθρο 

328 του ν. 4412/2016, όπου δεν τίθεται θέμα χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής κλήρωσης» 

 Σου αριθ. πρωτ. 9363/27.05.2022 εγγράφου της Προϊσταμένης της Δ/νσης 
Σεχνικών Τπηρεσιών του Δήμου Δελφών. 
 

Η δαπάνη προϋπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 6.200,00€ μαζί με Υ.Π.Α. 24%. 
Τπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον εγκεκριμένο Π/Ττης ΔΕΤΑ Δήμου Δελφών έτους 
2022 και οι υπηρεσίες θα βαρύνουν τους κωδικούς 61.00.03.11 με τίτλο: «ΤΝΣΑΞΗ 
ΤΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ  ΓΙΑ ΕΚΔΟΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΟΤ 
ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΠΕΞΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΔΕΥΙΝΑ» μεπιστώσεις ύψους 
5.000,00€ και τον κωδικό 54.00.29 με τίτλο: «Υ.Π.Α. ΕΞΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ» με πιστώσεις 
ύψους 1.200,00€. 
 
Φρόνος περαίωσης:  Έξι (6) Μήνες 
 

Ο  ΤΝΣΑΞΑ Θεωρήθηκε 

 Άμφισσα 14/03/2022 
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΙΔΑΚΗ 
ΠΕ ΦΗΜΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ 

 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ  
Δ/ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΑΚΚΑΝΑ 
ΣΕ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ 

 
  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art118_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art328
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art328
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art328
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ΠΡΟΕΚΣΙΜΗΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΣΗ 
 

Απόφαση: Αριθ. ΔΝγ /32129/ΥΝ 466/ 20 Ιουλίου 2017 (Β’ 2519) 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). 

Άρθρο ΓΕΝ.4 Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με τον χρόνο 
απασχόλησης 

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου δ) της παραγράφου 8 του άρθρου 53 του ν. 
4412/2016 (ΥΕΚ 147 Α’), οι ενιαίες τιμές των προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών ανά 
μονάδα φυσικού αντικειμένου και κατηγορία έργου και οι ενιαίες τιμές προεκτιμώμενων 
αμοιβών υπηρεσιών ανά μονάδα χρόνου απασχόλησης, υπολογίζονται από την σχέση: 

 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. 

την αμοιβή αυτή περιλαμβάνεται η εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων της ΕΕΛ Δεσφίνας, η επιμέλεια του συνολικού φακέλου περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης και η υποβολή των στοιχείων σε ψηφιακά αρχεία καθώς και σε έντυπη. 

Άρθρο ΓΕΝ.3 υντελεστής (τκ) 

Ο συντελεστής (τκ) που αναφέρεται στο άρθρο ΓΕΝ. 3 ορίζεται για κάθε έτος ως ολόγος 
του επίσημου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του Δεκεμβρίου τουπροηγούμενου έτους 
προς τον επίσημο γενικό δείκτη τιμών καταναλωτή τουΔεκεμβρίου του έτους 2004 που 
αναμορφώθηκε σε 87,79 και περιλήφθηκε στονυπολογισμό των επί μέρους αμοιβών 
μελετών και υπηρεσιών. 

Για τις αμοιβές των προκηρύξεων που εγκρίνονται μετά τις 20-03-2021, ο συντελεστής (τκ) 
έχει τιμή (τκ) = 1,199 (ΔΝ/89943/2-4-2021,ΑΔΑ: 6Σ50465ΦΘΞ-ΟΥΔ).  

 

Ενοποίηση και συντονισμός των επί μέρους μελετών σε μια μελέτη  

 

ΓΕΝ.3 τκ 1,199 
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ΓΕΝ.4 

Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη 

300*τκ 359,70 

Εκτιμώμενες εργατοώρες 
 

13,90048 

Προεκτίμηση αμοιβής 5.000,00 

 
 
ΥΠΑ:5.000,00 × 24% = 1.200,00 € 
Αμοιβή με ΥΠΑ 24%:5.000,00+ 1.200,00= 6.200,00€ 
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