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ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ για το έργο
«Σύνταξη καταλόγου εισβλητικών (ξενικών) ειδών και οργάνωση μεθοδολογίας για την
εκτίμηση του κινδύνου που προκαλούν»

Η προεκτίμηση αμοιβής γίνεται σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Αμοιβών κατά τη διαδικασία της
παρ. 8δ του άρθρου 53 του ν.4412/2016 (Υ.Α. αριθ. αριθ. πρωτ. ΔΝΣβ/οικ.21613/Φ.Ν.439.6/
16.03.2018).
Με βάση το άρθρο ΓΕΝ.2 του Κανονισμού, οι ενιαίες τιμές των προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών
ανά μονάδα φυσικού αντικειμένου και κατηγορία έργου και οι ενιαίες τιμές προεκτιμώμενων αμοιβών
υπηρεσιών είτε ανά μονάδα φυσικού αντικειμένου και κατηγορία έργου είτε ανά μονάδα χρόνου
απασχόλησης, υπολογίζονται από τη 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 τη φυσική ποσότητα
κάθε αντικειμένου.
Σύμφωνα με το Άρθρο ΓΕΝ. 4 του Κανονισμού «Αμοιβή μηχανικών και άλλων επιστημόνων ανάλογα
με τον χρόνο απασχόλησης», 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, υπολογίζεται ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης ανά
ημέρα ή κλάσμα ημέρας ως εξής:
α- 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.
Για το έτος 2019,

ο συντελεστής τκ, που αναφέρεται στο άρθρο ΓΕΝ.3 του κανονισμού

προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών, έχει τιμή τκ=1,218 σύμφωνα με την Εγκύκλιο 3
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (αριθ. πρωτ. ΔΝΣ/12546/Φ.Ν.439.6/19-032019).
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, καθώς και το γεγονός ότι για την υλοποίηση του έργου
απαιτούνται δύο τουλάχιστον άτομα με εμπειρία πέντε (5) ετών και τρία άτομα με εμπειρία μεγαλύτερη
των 10 ετών, η εκτίμηση του συνολικού κόστους παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:
Επιστήμονας
με εμπειρία
< 10 ετών

Κόστος/
ημέρα
365,40

<10 ετών

Αντικείμενο εργασίας

Ανθρωποημέρες

Κόστος (€)

Οργάνωση διοικητικών δομών

10

3.654,00

365,40

Βάσεις δεδομένων - χάρτες

15

5.481,00

10 - 20 έτη

548,10

Επιστημονική διερεύνηση για
τα φυτά

78

42.751,80

10 - 20 έτη

548,10

Επιστημονική διερεύνηση για
τα ζώα

60

32.886,00

10 - 20 έτη

548,10

Επιστημονική διερεύνηση για
θαλάσσιους οργανισμούς

45

24.664,50

10 - 20 έτη

548,10

Επιστημονικός συντονισμός
και διαχείριση έργου

20

10.962,00

Κόστος ανθρωποημερών συμπεριλαμβανομένου του τκ (=1,211)
ΦΠΑ
Συνολικό κόστος έργου, με ΦΠΑ

120.399,30
28.895,83
149.295,13

