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ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ΓΕΝΙΚΑ  
Η προεκτίμηση της αμοιβής διενεργείται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 
ΔΜΕΟ/α/ο/1257/09-08-2005 Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και 
Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005, ως αυτή 
τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 Έγκριση της Α’ 
Βελτίωσης Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, την 
Υπουργική Απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/2229/04-07-2006 Έγκριση της Β’ Βελτίωσης Κανονισμού 
Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών και την Υπουργική Απόφαση 
ΔΝΣγ/32129/ ΦΝ 466/ 20-07-2017,Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών 
Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν.4412/2016 
(Α’ 147). 
Λαμβάνεται η τρέχουσα ισχύουσα τιμή τκ=1,211 σύμφωνα με την υπ’ Αρ. Πρωτ. 
ΔΝΣβ/οικ.21613/Φ.Ν.439.6/16-03-2018 Εγκύκλιο 4. 

 
 
2. ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
Άρθρο ΥΔΡ.1 Γενικά 

Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου αφορούν στον καθορισμό ενιαίων τιμών 
προεκτιμώμενων αμοιβών για την εκπόνηση μελετών υδραυλικών έργων και υδραυλικών 
μελετών λοιπών έργων. 

 

1.1. Υπολογισμός αμοιβής μελέτης 

Η αμοιβή Α σε €, για την εκπόνηση της μελέτης υπολογίζεται ως συνάρτηση του 

φυσικού αντικειμένου από τη σχέση Α = (Φ)x(τκ) 

όπου: 

(Φ): η ενιαία τιμή της προεκτιμώμενης αμοιβής πλήρους μελέτης όπως 

καθορίζεται στις επόμενες παραγράφους του παρόντος κεφαλαίου. 

τκ: ο συντελεστής ετήσιας επικαιροποίησης όπως αναλυτικότερα καθορίζεται στο άρθρο 
ΓΕΝ.3 των γενικών διατάξεων του παρόντος κανονισμού. 

Στην προεκτιμώμενη αμοιβή Α περιλαμβάνεται, αν δεν αναφέρεται διαφορετικά στα 
επιμέρους άρθρα, ο πλήρης σχεδιασμός των έργων, συμπεριλαμβανομένων όλων των 
απαιτούμενων ελέγχων σχεδιασμού και λειτουργίας, διαμόρφωσης και διαστασιολόγησης 
των έργων. Στην αμοιβή Α δεν περιλαμβάνεται η αμοιβή για των προγραμματισμό, 
εποπτεία και αξιολόγηση των εδαφοτεχνικών ερευνών. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι σχετικές 
διατάξεις του Δευτέρου Βιβλίου (Τεχνικές Προδιαγραφές Μελετών) του Π.Δ. 696/74 καθώς 
και οι σύγχρονες επιστημονικές απαιτήσεις. 

1.2. Αμοιβή μελέτης κατά στάδια 

α. 

Οι ενιαίες προεκτιμώμενες αμοιβές (A) εκπόνησης μελετών υδραυλικών 



έργων που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση, κατανέμονται κατά 

στάδια ως εξής: 

Η αμοιβή του σταδίου της Προκαταρκτικής μελέτης είναι ίση με το 15% A 

Η αμοιβή του σταδίου της Προμελέτης είναι ίση με το 35% A 

Η αμοιβή του σταδίου της Οριστικής μελέτης είναι ίση με το 50% A 

Η αμοιβή του σταδίου της Οριστικής μελέτης με πληρότητα μελέτης εφαρμογής είναι ίση με 
το 65% A 

Η αμοιβή του σταδίου της μελέτης εφαρμογής είναι ίση με το40% A 

β. Σε κάθε περίπτωση εκπόνησης σταδίου μελέτης, όταν τα προηγούμενα στάδια δεν 
έχουν εκπονηθεί, το ποσοστό της αμοιβής Α του εν λόγω σταδίου προσαυξάνεται με το 
50% των ποσοστών των σταδίων που δεν έχουν εκπονηθεί. 

γ. Σε περίπτωση που επιβάλλεται να γίνει τροποποίηση μέρους των εγκεκριμένων μελετών 
των προηγούμενων σταδίων, τότε η αμοιβή για τα έργα και μόνο στα οποία αφορά η 
τροποποίηση προκύπτει ως εξής: 

Σε περίπτωση εκπόνησης Οριστικής Μελέτης, η αμοιβή υπολογίζεται σε ποσοστό της A 
(50% + 50% x 50%) της A. 

 

Για μελέτες διευθέτησης  και οριοθέτησης υδατορεμάτων χρησιμοποιούνται τα 
κάτωθι άρθρα: 
 
4.2 Μελέτη κύριων συλλεκτήρων ομβρίων και διευθέτησης ρεμάτων εντός αστικών 
περιοχών 
Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την εκπόνηση μελέτης κυρίων συλλεκτήρων 
ομβρίων, οποιουδήποτε είδους διατομής, ή διευθέτησης ρεμάτων εντός αστικών περιοχών 
υπολογίζεται συναρτήσει του μήκους, βάσει του τύπου: 

 
όπου L: το μήκος του συλλεκτήρα ή ρέματος σε μ 
 β συντελεστής ως εξής: 
 για ελεύθερο άνοιγμα συλλεκτήρα ή διευθέτησης ≤ 2,00μ β=750 
 για ελεύθερο άνοιγμα συλλεκτήρα ή διευθέτησης 4,00μ β=1.100 
 για ελεύθερο άνοιγμα συλλεκτήρα ή διευθέτησης 6,00μ β=1.500 
 για ελεύθερο άνοιγμα συλλεκτήρα ή διευθέτησης 8,00μ β=2.250 
 για ελεύθερο άνοιγμα συλλεκτήρα ή διευθέτησης 15,00 μ β=3.350 
 για ελεύθερο άνοιγμα συλλεκτήρα ή διευθέτησης ≥ 20,0 μ β=3.750 
Για ενδιάμεσες τιμές ανοίγματος συλλεκτήρα ο β υπολογίζεται με γραμμική παρεμβολή. 
Σε περίπτωση μεταβαλλόμενων διατομών με επί μέρους μήκη Li και συντελεστές βi  



υπολογίζεται  ο μέσος β:β =  

Εφόσον τμήμα του συλλεκτήρα διέρχεται υψομετρικά κάτω από τη στάθμη υπόγειου 
υδροφορέα τότε η αμοιβή Α προσαυξάνεται κατά (3000+0,20xL) x τ.κ., όπου L το συνολικό 
μήκος του υπόψη συλλεκτήρα σε μέτρα, για την κάλυψη των απαραίτητων μελετών 
αντιστήριξης, έλεγχο υδάτων κ.λπ. 
Προεκτίμηση αμοιβής  
Εφαρμόζονται τα ακόλουθα: 

 

β 1.500,00 
L 100,00 
τκ 1,211 
Α 39.135,31 

 

 
Σύνολο άρθρου 4.2:  39.135,31 + 32.408,41= 71.543,72€ 

 

4.3  Μελέτη διευθέτησης ρεμάτων εκτός αστικών περιοχών με ανοικτή 
επενδεδυμένη διατομή. 

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την εκπόνηση μελέτης διευθέτησης ρεμάτων 
εκτός αστικών περιοχών με ανοικτή επενδεδυμένη διατομή, ανεξάρτητα από το υλικό της 
επένδυσης, συμπεριλαμβανομένης της μελέτης των αναβαθμών που τυχόν θα 
απαιτηθούν, για οποιοδήποτε ύψος πτώσης και μήκος στέψης αναβαθμού, υπολογίζεται 
συναρτήσει του μήκους διευθέτησης και της λεκάνης απορροής βάσει του τύπου: 
Α= 2.000 •  (5+ 20 • L 2/3 + F1/3 ) • τκ 

όπου F: η έκταση της λεκάνης απορροής σε τετραγωνικά χιλιόμετρα (χλμ2) 
 L: το μήκος της διευθέτησης σε χλμ. 
Προεκτίμηση αμοιβής  
Εφαρμόζονται τα ακόλουθα: 

L 0,65  L 0,55  L 0,80  L 0,70 

F 30,00  F 50,00  F 30,00  F 60,00 

τκ   1,211  τκ 1,211  τκ 1,211  τκ 1,21 
Α 55.983,65  Α 53.549,88  Α 61.380,04  Α 59.780,62  

 

Σύνολο άρθρου 4.3:  55.983,65+53.549,88+61.380,04+59.780,62= 230.694,19€ 

 

β 1.100,00 
L 120,00 
τκ 1,211 
Α 32.408,41 



 

4.4. Μελέτη διευθέτησης ρεμάτων εκτός κατοικημένων περιοχών με ανεπένδυτη 
διατομή 

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την εκπόνηση μελέτης διευθέτησης ρεμάτων 
εκτός κατοικημένων περιοχών με ανοικτή ανεπένδυτη διατομή, συμπεριλαμβανομένης της 
μελέτης των αναβαθμών που τυχόν θα απαιτηθούν, για οποιοδήποτε ύψος πτώσης και μήκος 
στέψης αναβαθμού  υπολογίζεται συναρτήσει του μήκους διευθέτησης και της λεκάνης 
απορροής βάσει του τύπου: 

Α= 800 (5+20 • L2/3 + F1/3 ) • τκ 

όπου F: η έκταση της λεκάνης απορροής σε τετραγωνικά χιλιόμετρα (χλμ2) 

 L: το μήκος της διευθέτησης σε χλμ 

Σε περίπτωση που το διευθετούμενο μήκος διαχωρίζεται σε i επιμέρους τμήματα Li, τότε η 
συνολική αμοιβή προκύπτει από τη σχέση: 

Α= 800 •  (5+ 20 • ΣLi 2/3 + F1/3 ) • τκ 

Για διαφορετικό τύπο διευθέτησης σε επιμέρους τμήματα, η συνολική αμοιβή προκύπτει από 
τη σχέση: 

Α= [2.000 •  (5+ 20 • ΣL1i 2/3) + 800 • (20 • ΣL2i 2/3  + F1/3)] • τκ 

Όπου ΣL1i τα διευθετούμενα τμήματα με επενδεδυμένη διατομή και ΣL2i τα διευθετούμενα 
τμήματα με ανεπένδυτη διατομή. 

 
Προεκτίμηση αμοιβής  
Εφαρμόζονται τα ακόλουθα: 

L 0,65  L 0,70  L 0,60 
F 40,00  F 50,00  F 80,00 
τκ 1,211  τκ 1,211  τκ 1,211 
Α 22.696,42  Α 23.688,61  Α 22.802,11 

 
Σύνολο άρθρου 4.4:  22.696,42+23.688,61+22.802,11= 69.187,14€ 

 
Άρθρο ΥΔΡ.14A Υδραυλικός έλεγχος ανομοιόμορφης ροής 

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την μελέτη υδραυλικού ελέγχου ανομοιόμορφης 
ροής υπολογίζεται βάση του τύπου: 

Α = 60xβx(5+20xL 2/3+2,5xF 1/3)x(τκ) 

όπου: 

β = 1 για τον ελέγχου μεγάλων τεχνικών οδοποιίας, γεφυρών και οχετών ανοίγματος 
μεγαλυτέρου ή ίσου των 6,00 μέτρων (στο μήκος που δεν προκύπτει η ανάγκη μελέτης 
έργων διευθέτησης) και τον έλεγχο υφιστάμενων διευθετήσεων. 

β = 2 για την υδραυλική μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων. 



β = 3 για την πλήρη οριοθέτηση ρεμάτων κλπ. Σε περίπτωση που η πλήρης μελέτη 
οριοθέτησης χρησιμοποιεί υφιστάμενη μελέτη υδραυλικού ελέγχου, τότε η τιμή του 
συντελεστή β ισούται με β=1,50   

L: το μήκος της ελεγχόμενης κοίτης σε χιλιόμετρα. 

 F: η έκταση της λεκάνης απορροής σε τετραγωνικά χιλιόμετρα 

Για το μήκος του τμήματος για το οποίο προκύπτουν έργα διευθέτησης η αμοιβή αυτού 
προκύπτει βάσει των διατάξεων των άρθρων 4.3, 4.4, ανάλογα και με τη διατομή διευθέτησης.   

 
Προεκτίμηση αμοιβής  
Εφαρμόζονται τα ακόλουθα: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Σύνολο άρθρου 14.A:  73.763,20+68.339,04= 142.102,24€ 

 

Α = 60xβx(5+20xL2/3+2,5xF1/3)x(τκ) 
    
β 3,00   
L 0,80   
F 100,00   
τκ 1,211   
Α 7.376,32   
'Έλεγχος 10 υδατορεμάτων, άρα:   
7.376,32x 10 = 73.763,20   
 
    
β 3,00   
L 1,20   
F 100,00   
τκ 1,211   
Α 8.542,38   
'Έλεγχος 8 υδατορεμάτων, άρα:   
8.542,38 x 8 = 68.339,04   



ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ  
 
Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης της κατηγορίας Υδραυλικών Έργων 
σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, συνοψίζεται στον πίνακα που ακολουθεί:  
 

ΆΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α ΤΕΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ (€) 

ΥΔΡ.4.2 Μελέτη κύριων συλλεκτήρων ομβρίων και διευθέτησης 
ρεμάτων εντός αστικών περιοχών 71.543,72 

ΥΔΡ.4.3 Μελέτη διευθέτησης ρεμάτων εκτός αστικών περιοχών με 
ανοικτή επενδεδυμένη διατομή. 230.694,19 

ΥΔΡ.4.4 Μελέτη διευθέτησης ρεμάτων εκτός κατοικημένων 
περιοχών με ανεπένδυτη διατομή 69.187,14 

ΥΔΡ.14Α Υδραυλικός έλεγχος ανομοιόμορφης ροής 142.102,24 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ (A) 513.527,29 

Σε περίπτωση εκπόνησης Οριστικής Μελέτης, η αμοιβή υπολογίζεται 
σε ποσοστό της A (50% + 50% x 50% = 75%) της A. 385.145,47 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 57.771,82 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α) 442.917,29 

Φ.Π.Α. 24% 106.300,15 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ (ΜΕ Φ.Π.Α) 549.217,44 

 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ         ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Συντάξασα            Η Αν. Προϊσταμένη ΤΕΔΠ/ΥΤΕ/ΜΕΘ 

 

Κλεοπάτρα Κουρούπη    Ελένη Διαμαντή 

Πολ.Μηχανικός με Β’ β.   Αγρ.-Τοπ. Μηχανικός με Α’β. 

 

       

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.615545(14256) απόφασηi 

Ο Αν. Προϊστάμενος ΥΤΕ/ΜΕΘ 

 

Δημήτριος Αγγελίδης 

Πολ.Μηχανικός με Α’β. 
 
                                                
i Του αρμοδίου οργάνου του εργοδότη – αναθέτουσας αρχής (άρθρο 2 παρ. 3 στοιχ. 2 του ν. 
4412/2016).
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