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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΣΥΜΒΑΣΗ : «ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ 

ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ.Μ» 

 

CPV: 71330000-0 

Χρηματοδότηση: ΠΔΕ 2021ΣΜ04600000 

  Προεκ/νη αμοιβή: 68.465,25 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), 
 

 

ΤΕΥΧΟΣ  ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ  
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Η προεκτίμηση της αμοιβής διενεργείται βάσει της Αριθμ. ΔΝΣγ /32129/ΦΝ 466 Απόφασης του 

Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών που αναφέρεται στην «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμε-

νων 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)» (ΦΕΚ 2519Β/ 20-7-2017) και 

της παρ. του άρθρου 16 του Ν. 4782/2021.   

Η παραπάνω  προεκτίμηση της αμοιβής προσαυξάνεται κατά 15% για απρόβλεπτες δαπάνες όπως 

ορίζεται στην παρ. 8.α. του άρθρου 53 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Ειδικότερα η προεκτίμηση της αμοιβής γίνεται σύμφωνα με το:  

Άρθρο ΓΕΝ.4 «Αμοιβή Μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης» 

του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών, (Απόφαση ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466 / ΦΕΚ2519Β/20-7-

2017 Υπουργείο ΥΠΟ.ΜΕ), 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:   

Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη : 300*τκ  

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

Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών : 600*τκ , 

όπου τκ είναι ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ 3.   

Ο συντελεστής τκ για το 2022 ισούται με 1,260 (Απόφαση Δ11/104190/2022 του Υπουργείου 

Υποδομών και Μεταφορών).  

Σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.4, οι παραπάνω αποζημιώσεις νοούνται για απασχόληση εντός ή εκτός 

έδρας (στο εσωτερικό) περισσότερων της μιας ημερών.    

 

    ΤΜΗΜΑ Α - ΓΡΕΒΕΝΑ 

Ως αποζημίωση ανθρωπομήνα νοείται η αποζημίωση 45 ανθρωποημερών.   

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο ΓΕΝ.4, ο εκτιμώμενος συνολικός προϋπολογισμός για επιστήμονα 

εμπειρίας από 10 έως 20 έτη και για χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών, με οκτώ ώρες 

απασχόλησης ανά ημέρα, ανέρχεται στο ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα 

τεσσάρων Ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (36.384,39 €). Το ποσό αυτό αναλύεται ως εξής: είκοσι 

πέντε χιλιάδες πεντακόσια δέκα πέντε Ευρώ (25.515,00 €) για αμοιβή, τρεις χιλιάδες οχτακόσια 

είκοσι επτά Ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (3.827,25 €) για απρόβλεπτα 15% και επτά χιλιάδες 

σαράντα δύο Ευρώ και δέκα τέσσερα λεπτά (7.042,14 €) για Φ.Π.Α. 24%. 



3 
  

 

     Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ο υπολογισμός της προεκτιμώμενης αμοιβής: 

Α/Α Άρθρο Εργασία 

Φυσικό αντικείμενο  

(Ανθρωποημέρες εργασίας μηχανικού 

εμπειρίας από 10 έως 20 έτη) 
Δαπάνη 

(€) 
Τιμή μονάδος 

(450*τκ) 

Ποσότητα 

(ανθρωποημέρες) 

1 ΓΕΝ.4 Εργασίες μηχανικού 567 45 25.515,00 

Σύνολο προεκτιμώμενης αμοιβής 25.515,00 

Απρόβλεπτα 15% 3.827,25 

Σύνολο 29.342,25 

Φ.Π.Α. 24% 7.042,14 

Γενικό Σύνολο: 36.384,39 

 

ΤΜΗΜΑ Β - ΦΛΩΡΙΝΑ 

Ως αποζημίωση ανθρωπομήνα νοείται η αποζημίωση 60 ανθρωποημερών.   

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο ΓΕΝ.4, ο εκτιμώμενος συνολικός προϋπολογισμός για επιστήμονα 

εμπειρίας από 10 έως 20 έτη και για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών, με οκτώ ώρες 

απασχόλησης ανά ημέρα, ανέρχεται στο ποσό των σαράντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων δώδεκα 

Ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (48.512,52 €). Το ποσό αυτό αναλύεται ως εξής: τριάντα τέσσερις 

χιλιάδες είκοσι Ευρώ (34.020,00 €) για αμοιβή, πέντε χιλιάδες εκατόν τρία Ευρώ (5.103,00 €) για 

απρόβλεπτα 15% και εννέα χιλιάδες τριακόσια ογδόντα εννέα Ευρώ και πενήντα δύο λεπτά 

(9.389,52 €) για Φ.Π.Α. 24%.  

     Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ο υπολογισμός της προεκτιμώμενης αμοιβής: 

Α/Α Άρθρο Εργασία 

Φυσικό αντικείμενο  

(Ανθρωποημέρες εργασίας μηχανικού 

εμπειρίας από 10 έως 20 έτη) 
Δαπάνη 

(€) 
Τιμή μονάδος 

(450*τκ) 

Ποσότητα 

(ανθρωποημέρες) 

1 ΓΕΝ.4 Εργασίες μηχανικού 567 60 34.020,00 

Σύνολο προεκτιμώμενης αμοιβής 34.020,00 

Απρόβλεπτα 15% 5.103,00 

Σύνολο 39.123,00 

Φ.Π.Α. 24% 9.389,52 

Γενικό Σύνολο: 48.512,52 
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     Συνολικά η προεκτιμώμενη αμοιβή αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

ΤΜΗΜΑ Καθαρή αξία σύμβασης ΦΠΑ Σύνολο 

Α - ΓΡΕΒΕΝΑ 29.342,25 7.042,14 36.384,39 

Β - ΦΛΩΡΙΝΑ 39.123,00 9.389,52 48.512,52 

ΣΥΝΟΛΟ 68.465,25 16.431,66 84.896,91 

 

Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα από τον κωδικό έργου 2021ΣΜ04600000 

με τίτλο έργου «Τακτοποίηση πολεοδομικών εκκρεμοτήτων των κτιριακών εγκαταστάσεων του 

πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και πιστοποίηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων», 

Υποέργο 2 «Αποτύπωση κτιριακών συνόλων και μελέτες στατικής επάρκειας για τη ρύθμιση της 

αυθαίρετης δόμησης των κτιρίων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας». 

 

 

 Κοζάνη 31-05-2022 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                    ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Συντάξας                                                    Ο Διευθυντής 

 

                                   

                   

  

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την υπ' αριθμ. πρωτ.  Ζ2/Σ167/13-07-2022 απόφαση της Συγκλήτου του ΠΔΜ 
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