
 

 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 
 
 

 

«¨Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού 
ισοζυγίου 2016” “Αστική Βιώσιμη 
Κινητικότητα”» - ΣΒΑΚ» 
 

 

Β. ΤΕΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η παρούσα συγγραφή αφορά στα προαπαιτούμενα στοιχεία του φακέλου για τη σύναψη 

σύμβασης με αντικείμενο την εκπόνηση της “ Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2016” του 

άξονα προτεραιότητας 4 “Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα ” που σχετίζονται με την προεκτίμηση της 

αμοιβής και γενικότερα με τα οικονομικά δεδομένα.  

1. ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  

Καθώς η αμοιβή για την εκπόνηση της ανωτέρω μελέτης με βάση τις ειδικές προβλέψεις του 

“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” της 

αριθμ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/16.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 

(ΦΕΚ 2519/Β/20.07.2017), όπως αυτή ισχύει, δεν μπορεί να προεκτιμηθεί, η αμοιβή  προεκτιμείται, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο ΓΕΝ.4 της παραπάνω Απόφασης, ανάλογα με το χρόνο 

απασχόλησης ανά ημέρα του επιστήμονα που θα την εκπονήσει. 

Η εκπόνηση της μελέτης, λόγω της ιδιαιτερότητας της απαιτεί μελετητή (επιστήμονα) με 

εμπειρία σε ανάλογες μελέτες που να ανήκουν σε κατηγορίες σύμφωνα με την ταξινόμηση του 

άρθρου 2 παρ. 2 του Ν.3316/2005, όπως αυτός ισχύει σήμερα.  

Επομένως, για την εκπόνηση της εν λόγω μελέτης θα απαιτηθεί η απασχόληση 

Μελετητή κατηγορίας Β (εμπειρίας από 10 έως 20 έτη), για κατηγορία μελέτης 10 (μελέτες 

Συγκοινωνιακών Έργων και Κυκλοφοριακές), για χρονικό διάστημα 103 (εκατόν τριών) 

ανθρωποημερών.  

κατά την έννοια του άρθρου ΓΕΝ.4 της αριθμ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/16.05.2017 ΥΑ. Βάσει 

του άρθρου αυτού, η προεκτιμώμενη αμοιβή για κάθε ημέρα απασχόλησης του μελετητή με την 

παραπάνω εμπειρία ανέρχεται στα 450*τκ €, όπου η τρέχουσα τιμή τκ=1,211, σύμφωνα με την 

εγκύκλιο 4/2018 με αρ. πρωτ. ΔΝΣβ/21613/Φ.Ν.439.6/16.03.2018 του Γενικού Γραμματέα 

Υποδομών. 
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Επιπρόσθετα, βάσει του άρθρου 53 παρ. 8α του Ν.4412/2016 “στην εκτιμώμενη αξία της 

σύμβασης συμπεριλαμβάνεται ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό (15%) ως απρόβλεπτες δαπάνες”. 

Κατόπιν αυτών, η προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης διαμορφώνεται ως εξής: 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΜΕΡΩΝ 

ΑΜΟΙΒΗ 
ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ  

(€) 
ΤΚ 

ΠΟΣΟ 
(€) 

Μελέτη ΣΒΑΚ 
Δήμου Πετρούπολης 

10 
(Συγκοινωνιακή 
κυκλοφοριακή) 

103 

450*τκ 
(για εμπειρία 
από 10 έως 

20έτη) 

1,211 56.129,85 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%: 8.419,48 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 64.549,33 

Φ.Π.Α. 24%: 15.491,84 

ΣΥΝΟΛΟ: 80.041,17 

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Φορέας χρηματοδότησης της σχετικής σύμβασης είναι το Πράσινο Ταμείο για 65.000€ και η 

ΣΑΤΑ του Δήμου Πετρούπολης για 15.041,17€. 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση έχει προβλεφθεί πολυετής δαπάνη και θα βαρύνει τον 

προϋπολογισμό του έτους 2018 με 1.000€, τον προϋπολογισμό του έτους 2019 με 64.000€ και τον 

προϋπολογισμό του έτους 2020 με 15.041,17€. 
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