
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ     Χαλκίδα  31 /08/ 2018 

  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Οι εγκεκριμένοι όροι περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου ‘’ Εμπλουτισμός Υδραγωγείου 

Δήμου Αυλίδας στο Ν.Ευβοίας ‘’ ( 7387/13-11-2008), όπως τροποποιήθηκαν με το με αριθμ πρωτ 

5596/247739 Απόφαση του Γενικού Δ/ντη Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας , λήγουν σε σύντομο χρονικό διάστημα και έτσι θα πρέπει να 

προβούμε στη σύνταξη νέας μελέτης ανανέωσης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

Η τεχνική υπηρεσία της ΔΕΥΑΧ αδυνατεί να εκπονήσει την εν λόγω μελέτη λόγω ελλιπούς αλλά και 

εξειδικευμένης στελέχωσής της. 

Ως εκ τούτου προτείνουμε την ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης σε πτυχιούχο μελετητή ή σε 

μελετητικό γραφείο Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν.4412/16, «προσφυγή στη διαδικασία 

της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το 

ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ», ενώ «η απευθείας 

ανάθεση διενεργείται από την αρμόδια υπηρεσία του αναθέτοντος φορέα, χωρίς να απαιτείται η 

συγκρότηση γνωμοδοτικού συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτό» 

Σύμφωνα με το Πινάκιο Προεκτιμώμενης Αμοιβής, η αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 2.966,95 € 

πλέον ΦΠΑ. 

 

Η μελέτη θα εκπονηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας 

1.Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) 

2.Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τευχος Α': Δημόσιες συμβάσεις Εργων,Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ ιδιαιτέρως των άρθρων 230 Υδωρ ( 

άρθρο 10 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ ) και των εντολών του εργοδότη για την πληρότητα του φακέλλου του 

έργου και την ωρίμανση του έργου. 

 

Ο Μελετητής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τη μελέτη σε διάστημα 30 ημερών (30) από την 

υπογραφή της σύμβασης 

 

Οι πληρωμές στον ανάδοχο, υπόκεινται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας, που αφορούν την προείσπραξη και καταβολή φόρων, την χαρτοσήμανση της μελέτης, τις 

νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων κλπ. Για κάθε καταβολή αμοιβής ο μελετητής θα συντάσσει και θα 

υποβάλει στην Δ/νουσα Υπηρεσία λογαριασμούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 

4412/2016 

Η παραλαβή της μελέτης θα γίνει με την έκδοση βεβαιώσεως από την Υπηρεσία, 

περίσυμμορφώσεως του μελετητή στις συμβατικές του υποχρεώσεις και αποδοχή της μελέτης από τον 



εργοδότη. Μετά την αποπληρωμή του Μελετητή για οποιοδήποτε τμήμα ή για ολοκλήρωση της μελέτης, η 

κυριότητα περιέχεται στον Εργοδότη που μπορεί να την χρησιμοποιήσει κατά την κρίση του. 

Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης άρθρο 72 του Ν.4412/2016. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 

α) Παραδόθηκε η μελέτη που προβλέπεται στην σύμβαση εντός του καθορισμένου χρόνου. 

β) Εγινε παραλαβή της μελέτης με την έκδοση βεβαιώσεως από την Υπηρεσία, περί συμμορφώσεως του 

μελετητή στις συμβατικές του υποχρεώσεις και αποδοχή της μελέτης από τον εργοδότη. 

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις. 

 

Κωδικός CPV : 71313400-9 

  

Η δαπάνη θα βαρύνει τον εν ενεργεία προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί με την υπ΄αριθμ. 

277/2018 απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στον οποίο υφίσταται 

εγγεγραμμένη πίστωση με  K.A. 150101 και τίτλο «Τροποποίηση Π.Ο Ύδρευσης Δ.Ε Αυλίδας (με ΦΠΑ )», 

καθώς και πίστωση στο κεφάλαιο « ΦΠΑ εξόδων » με Κ.Α 54001524 και τίτλο « ΦΠΑ Παγίων από Ιδίους 

Πόρους  με ΦΠΑ 24%», για τα οποία θα πρέπει να αναληφθεί η αντίστοιχη υποχρέωση. 

 

 

 

 

 

                                                                                          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                    
                                                                                Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
        Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                           Τ.Υ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 
 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                                                     ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ 
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                       ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΙΝΑΚΙΟ ΑΜΟΙΒΗΣ 
 
Άρθρο ΓΕΝ.1    Αντικείμενο 

Οι αμοιβές του παρόντος κανονισμού αποτελούν την υποχρεωτική για τις αναθέτουσες αρχές βάση για 

τον υπολογισμό των προεκτιμώμενων αμοιβών  μελετών και υπηρεσιών στις δημόσιες συμβάσεις του Ν. 

4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’). 

 
Άρθρο ΓΕΝ.2   Υπολογισμός Αμοιβής Μελετών  

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου δ) της παραγράφου 8 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 

147 Α’), οι ενιαίες τιμές των προεκτιμωμένων αμοιβών μελετών ανά μονάδα φυσικού αντικειμένου και 

κατηγορία έργου και οι ενιαίες τιμές προεκτιμωμένων αμοιβών υπηρεσιών είτε ανά μονάδα φυσικού 

αντικειμένου και κατηγορία έργου είτε ανά μονάδα χρόνου απασχόλησης, υπολογίζονται από την σχέση : 

Α = (τκ) * Σ(Φ)  [€] 

όπου: 

(τκ) : ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 και 

Σ(Φ) :η ενιαία τιμή της προεκτιμώμενης αμοιβής όπως καθορίζεται ανά είδος και κατηγορία έργου στα 

αντίστοιχα άρθρα κάθε κατηγορίας μελέτης συναρτώμενη με την φυσική ποσότητα κάθε αντικειμένου. 

Στην αμοιβή αυτή περιλαμβάνεται η υποβολή των στοιχείων της μελέτης σε ψηφιακά αρχεία καθώς και 

σε έντυπη μορφή σε έξι (6) σειρές εκτός εάν γίνεται ειδική αναφορά σε επί μέρους άρθρα. 

 

Άρθρο ΓΕΝ.3   Συντελεστής (τκ)  

Ο συντελεστής (τκ) που αναφέρεται στο άρθρο ΓΕΝ. 2 ορίζεται για κάθε έτος ως ο λόγος του επίσημου 

γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους προς τον επίσημο γενικό 

δείκτη τιμών καταναλωτή του Δεκεμβρίου του έτους 2004 που αναμορφώθηκε σε 87,79 και περιλήφθηκε 

στον υπολογισμό των επί μέρους αμοιβών μελετών και υπηρεσιών. 

Για τις αμοιβές των προκηρύξεων που εγκρίνονται μετά τις 20 -3-2016, ο συντελεστής (τκ) έχει τιμή (τκ) = 
1,203 (ΔΝΣα/οικ 10757/ΦΝ439.6/15-2-2016). 
 
 Σημείωση: τκ = 1,211. 
 

Άρθρο ΠΕΡ.5 Λιμενικά και υδραυλικά έργα 

 

Στα πλαίσια του παρόντος άρθρου, ως υδραυλικά έργα νοούνται αυτά των στοιχείων με α/α 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15α, 15β, 18 και 19 που έχουν καταταγεί στην 2η Ομάδα του Παραρτήματος ΙΙ της 

με Αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674 ΥΑ (ΦΕΚ 2471/Β/10-8-2016), ενώ ως λιμενικά έργα νοούνται αυτά των 

στοιχείων με α/α 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 και 12 της 3ης Ομάδας του Παραρτήματος ΙΙΙ. 

 
Για τις περιβαλλοντικές μελέτες ενός υδραυλικού ή λιμενικού έργου που απαιτούνται για τα στάδια ΠΠΠΑ 

και ΕΠΟ, η ενιαία τιμή της προεκτιμώμενης αμοιβής προσδιορίζεται από τη σχέση: 



Σ(φ) =  K·C(φ)·μ·ν· φ 

όπου: 

Κ : ο συντελεστής τύπου μελέτης, όπως ορίστηκε ανωτέρω, 

 

Για να ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό της ενιαίας τιμής προεκτιμώμενης 

αμοιβής ο τύπος της μελέτης, ορίζεται ο συντελεστής Κ με τις εξής τιμές: 

Κ = 1,0 για ΠΠΠΑ και ΜΠΕ για έργα και δραστηριότητες της υποκατηγορίας  

Α1 της κατηγορίας Α. 

 
Κ = 0,7 για ΠΠΠΑ και ΜΠΕ για έργα και δραστηριότητες της υποκατηγορίας  

Α2 της κατηγορίας Α. 

Κ = 0,2 για ΠΠΔ για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β. 

 

φ  :     η  ενιαία τιμή της  προεκτιμώμενης  αμοιβής  για τη συνολική τεχνική  μελέτη 

του έργου (δηλαδή τη μελέτη του υδραυλικού ή του λιμενικού έργου), 

όπως αυτή υπολογίζεται με βάση τις σχετικές διατάξεις του παρόντος 

κανονισμού. Η φ αναφέρεται στο σύνολο των σταδίων της τεχνικής 

μελέτης του έργου (προκαταρκτικής μελέτης, προμελέτης και οριστικής 

μελέτης), ανεξάρτητα από το εάν αυτά προβλέπεται να τηρηθούν ή όχι στο 

εκάστοτε έργο. 

C( φ) : ο συντελεστής μεγέθους και τεχνικών ιδιαιτεροτήτων του έργου, όπως αυτές 

λήφθηκαν υπόψη στον υπολογισμό της φ. Η τιμή του συντελεστή C(φ) 

υπολογίζεται ως εξής: 

όταν φ  ≤ 40.000 τότε C( φ) = 0,35  

όταν 40.000 <  φ  <  2.000. 000  τότε C( φ) = 157·( log 10 φ) -4  

όταν φ  ≥ 2.000.000 τότε C( φ) = 0,10  

μ  :  συντελεστής  φυσικού  και  πολιτισμικού  περιβάλλοντος,  ο  οποίος  

υπολογίζεται ως εξής: 

Η περιοχή μελέτης, εμβαδού Ε σε m 2 , χωρίζεται σε τ υποπεριοχές  με 

τρόπο τέτοιο ώστε κάθε υποπεριοχή να χαρακτηρίζεται από ομογενή 

χαρακτηριστικά φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος. Για κάθε μία 

υποπεριοχή, εμβαδού Ei, προσδιορίζεται ο συντελεστής φυσικού και 

πολιτισμικού περιβάλλοντος μi, με τις εξής τιμές: 

μi = 0,8 σε περιοχές χωρίς συγκεκριμένο ή ιδιαίτερο περιβαλλοντικό 

ενδιαφέρον και χωρίς εναλλαγές μορφολογίας ή χρήσεων γης, 

μi = 1,0 σε περιοχές χωρίς συγκεκριμένο ή ιδιαίτερο περιβαλλοντικό 

ενδιαφέρον αλλά με εναλλαγές μορφολογίας ή χρήσεων γης, 

καθώς και εντός οικισμών ή σχεδίου πόλης, πλην των 

περιπτώσεων γειτνίασης με αρχαιολογικούς χώρους σε 

απόσταση μικρότερη των 200 m, 

μi = 1,4 εντός και σε ζώνη 100 m γύρω από περιοχές με συγκεκριμένο 

περιβαλλοντικό ενδιαφέρον (π.χ. λίμνες, παραλίες, δάση κ.ά.), 



εξαιρούμενων των συνήθων περιπτώσεων συνδυασμού 

λιμενικών έργων και παραλίων, όπου λαμβάνεται μi = 1,0 , 

μi = 1,6 εντός και σε ζώνη 200 m γύρω  από  περιοχές  που 

προστατεύονται λόγω του ιδιαίτερου φυσικού ή πολιτισμικού 

τους περιβάλλοντος (π.χ. αρχαιολογικοί χώροι, εθνικοί ή 

αισθητικοί δρυμοί κ.ά.), 

 
μi = 1,8 εντός των Ειδικών Ζωνών Διατήρησης (περιοχές Natura 2000 και 

SPA). 

Μετά τον προσδιορισμό των συντελεστών μi, υπολογίζεται ο μ ως 

σταθμισμένος μέσος όρος με συντελεστές στάθμισης τα ποσοστιαία εμβαδά 

κάθε υποπεριοχής, σύμφωνα με την εξής σχέση: 

 

          



 

                                                                                         ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ   

                                                                        ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 
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 «Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 
  

 
ν : συντελεστής ανθρωπογενούς  περιβάλλοντος,  ο  οποίος  υπολογίζεται  με  τρόπο όμοιο με το 

συντελεστή μ, ως σταθμισμένος μέσος όρος των συντελεστών νi κάθε υποπεριοχής, με συντελεστές 

στάθμισης τα ποσοστιαία εμβαδά και τιμές του νi ως εξής: 

νi = 1,0 όταν α > 200 m,  

νi = 1,3 όταν 100 m < α ≤ 200 m,  

νi = 1,6 όταν α < 100 m.  

όπου α η απόσταση από αστικές ή αστικοποιημένες περιοχές. Αστικές θεωρούνται οι περιοχές εντός 

σχεδίου πόλης ή ορίου οικισμού ενώ αστικοποιημένες θεωρούνται οι περιοχές εκτός των αστικών με μέση 

πυκνότητα κτιρίων μεγαλύτερη από 10 κτίρια/εκτάριο. 

Εάν σε μια υποπεριοχή και οι δύο συντελεστές μi και νi αξιολογούνται κατ’ αρχήν ως μεγαλύτεροι της 

μονάδας λόγων ιδιαίτερων συνθηκών τόσο στο φυσικό και πολιτισμικό όσο και στο ανθρωπογενές 

περιβάλλον, κατά τον υπολογισμό των μ και ν λαμβάνεται υπόψη μόνο ο μεγαλύτερος από τους δύο και ο 

άλλος θεωρείται ως μονάδα. 

 

Ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής για υφιστάμενα έργα και 

δραστηριότητες 

 
Για ανανέωση, εκσυγχρονισμό, επέκταση, βελτίωση ή τροποποίηση  όλων  των έργων και δραστηριοτήτων 

του παρόντος κεφαλαίου (σύμφωνα με τα άρθ. 5 και 6  του ν.4014/2011), η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης 

αμοιβής των περιβαλλοντικών μελετών υπολογίζεται ως ορισμένο ποσοστό της τιμής Σ(φ) που θα 

αντιστοιχούσε  σε όμοιο νέο έργο ή δραστηριότητα ίσου φυσικού μεγέθους φ. Το ποσοστό αυτό 

υπολογίζεται σε δύο στάδια, λόγω των διαφοροποιούμενων εκβάσεων που χαρακτηρίζει τις σχετικές 

διαδικασίες. Αναλυτικά: 

Για   την   εκπόνηση   της   περιβαλλοντικής   μελέτης   των   φακέλων  Ανανέωσης ή/και Τροποποίησης 
ΑΕΠΟ που απαιτείται κατά την εφαρμογή των άρθρων 5 και 6 του ν. 4014/2011, προσδιορίζεται τιμή ίση με 
το 25% της Σ(φ).  

Άρα, Σ (φ)  =  0.25  K·C(φ) ·μ ·ν ·φ  =  0 ,7*0 , 10*0,8 *1*175.000 =  2 .450   

 
Συνεπώς η αμοιβή της  μελέτης είναι Α = (τκ) * Σ(Φ) = 1,211 * 2.450 = 2 .966 ,95  €  πλέον ΦΠΑ.   
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