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Α1 Ειςαγωγή 
 

Η μελζτθ αυτι αφορά ςτθν προεκτίμθςθ αμοιβισ ςυμπραττόντων πτυχιοφχων μελετθτϊν ι 

μελετθτικϊν γραφείων, για τθ ςφνταξθ όλων των μελετϊν που απαιτοφνται για τθν ωρίμανςθ του 

ζργου δθμιουργίασ του κεντρικοφ Πράςινου θμείου του Διμου Ηρακλείου ςτθ Λαχαναγορά. 

 

Σο αντικείμενο τθσ μελζτθσ αφορά ςτθν εκπόνθςθ των απαιτοφμενων μελετϊν ωρίμανςθσ για τθ 

δθμιουργία του κεντρικοφ Πράςινου θμείου του Διμου Ηρακλείου ςτθ Λαχαναγορά. 

υγκεκριμζνα, το αντικείμενο τθσ μελζτθσ αφορά ςτθν εκπόνθςθ των ακόλουκων μελετϊν: 

 Περιβαλλοντικι Μελζτθ για τθν αδειοδότθςθ του ζργου  

 Σοπογραφικι Μελζτθ 

 Οριςτικι Μελζτθ  

 Σεφχθ Δθμοπράτθςθσ  

 ΑΤ – ΦΑΤ. 

Οι ανωτζρω μελζτεσ και τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ κα ςυνταχκοφν ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ 

ςφμβαςθσ μεταξφ Εργοδότθ και Αναδόχου, τισ οδθγίεσ τθσ Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν, 

Μεκόδων Επεξεργαςίασ και Διάκεςθσ Αποβλιτων του  ΕΔΑΚ κακϊσ επίςθσ και των ςχετικϊν 

εγκυκλίων και απαιτιςεων του Τ.Π.ΕΝ. για ανάλογα ζργα. 

Η προεκτιμϊμενθ αμοιβι για τθν ολοκλιρωςθ των παραπάνω μελετϊν, ανζρχεται ςτο ποςό των 

72.162,93€ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ δαπάνθσ των απροβλζπτων (15%) και τθσ δαπάνθσ για τθν 

πλθρωμι του Φ.Π.Α (24%). 

Η δαπάνθ για τθν αμοιβι των μελετϊν κα χρθματοδοτθκεί από το Πρόγραμμα Δθμοςίων 

Επενδφςεων. 
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Α2. Προεκτίμηςη αμοιβήσ μελετών 

 

Η προεκτίμθςθ τθσ αμοιβισ των μελετϊν πραγματοποιικθκε με βάςθ τον Κανονιςμό 

Προεκτιμϊμενων Αμοιβϊν μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν 

υπθρεςιϊν (Απόφαςθ Τπ. Τποδομϊν & Μεταφορϊν ΔΝγ/32129/ΦΝ466/16.05.2017 (ΦΕΚ 

2519/20.07.2017 τεφχοσ Β'). Για τον υπολογιςμό του ςυνόλου των αμοιβϊν εφαρμόηονται τα 

αναφερόμενα ςτο άρκρο ΓΕΝ. 3 «υντελεςτισ τκ». Λαμβάνεται θ τρζχουςα ιςχφουςα τιμι τκ = 

1,218. υγκεκριμζνα: 

 

Α.Τ.1: ΓΕΝ 4: Αμοιβι επιςτθμόνων εμπειρίασ ζωσ 10 ζτθ – Περιβαλλοντικι Μελζτθ 

Η προεκτίμθςθ αμοιβισ τθσ περιβαλλοντικισ μελζτθσ του πράςινου ςθμείου δεν μπορεί να 

υπολογιςτεί με το άρκρο ΠΕΡ 6 «υςτιματα υποδομισ που απαιτοφνται για τθ διαχείριςθ και 

διάκεςθ μθ-επικίνδυνων ςτερεϊν αποβλιτων», αφοφ αυτό  αφορά ςτισ εγκαταςτάςεισ διαχείριςθσ 

και διάκεςθσ μθ-επικίνδυνων ςτερεϊν αποβλιτων των ςτοιχείων με α/α 6, 7β, 10α, 10β, 12α και 14 

που ζχουν καταταγεί ςτθν 4θ Ομάδα του Παραρτιματοσ IV τθσ με Αρικμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674 ΤΑ (ΦΑΚ 

2471/Β/10-8-2016). Λόγω του ότι το πράςινο ςθμείο ανικει  ςτο α/α 9α τθσ 4θσ Ομάδασ του 

Παραρτιματοσ IV τθσ με Αρικμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674 ΤΑ (ΦΑΚ 2471/Β/10-8-2016). Για αυτό το λόγο, θ 

προεκτίμθςθ αμοιβισ κα γίνει με το άρκρο ΓΕΝ4Β του κανονιςμοφ. 

Η προεκτιμϊμενθ αμοιβι ςε Ευρϊ για τθν παροχι ανεξάρτθτων υπθρεςιϊν μθχανικοφ ι άλλου 

επιςτιμονα που δεν αφοροφν ςτθν εκπόνθςθ μελζτθσ αμειβόμενθσ βάςει ειδικϊν προβλζψεων του 

παρόντοσ υπολογίηεται ανάλογα με το χρόνο απαςχόλθςθσ ανά θμζρα ι κλάςμα θμζρασ για 

επιςτιμονα εμπειρίασ ζωσ 10 ζτθ: 300*τκ 

Για επιςτιμονα εμπειρίασ ζωσ 10 ζτθ 

 

365,40 

Ημζρεσ απαςχόλθςθσ Η= 20 

Αμοιβή μελζτησ (€) Α = 7.308,00 € 

 

υγκεκριμζνα, Η αμοιβι του άρκρου αυτοφ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 100% ςτισ Περιβαλλοντικζσ 

Μελζτεσ. 

 

Α.Τ.2: ΤΟΠ. 6: Επίγειεσ τοπογραφικζσ αποτυπώςεισ δομθμζνων εκτάςεων 

Η ενιαία τιμι τθσ προεκτιμϊμενθσ αμοιβισ για τισ τοπογραφικζσ αποτυπϊςεισ δομθμζνων 

εκτάςεων για κλίμακα 1:200 ορίηεται ςε 90 ευρϊ/ςτρζμμα.  

 

Ζκταςθ ςε ςτρζμματα F =  3 

Σιμι ανά ςτρζμμα για κλίμακα 1:200 

 

90 

Αμοιβή (€) Α = 328,86 € 

 

Η αμοιβι του άρκρου αυτοφ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 100% ςτισ Μελζτεσ Σοπογραφίασ. 
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Α.Τ.3: ΤΟΠ. 3 Πολυγωνομετρίεσ 

Για τθν αναγνϊριςθ, τθν εγκατάςταςθ πολυγωνομετρικοφ δικτφου με απλι (πρόχειρθ) ςιμανςθ, 

γωνιομζτρθςθ, πλευρομζτρθςθ, υπολογιςμό οδεφςεων και υψομζτρων, κακϊσ και τθ ςφνταξθ 

διαγράμματοσ και τθν εξαςφάλιςθ θ τιμι ανά πολυγωνικό ςθμείο ορίηεται ςε 50 €, εκτόσ 

κατοικθμζνων περιοχϊν.  

 

Με βάςθ τα παραπάνω προκφπτει:  

 

Εγκατάςταςθ, γωνιομζτρθςθ, υπολογιςμό, εξαςφάλιςθ πολυγωνικοφ 

ςθμείου 

 

10,00 

Αναγνϊριςθ και εγκατάςταςθ εκτόσ κατοικθμζνων περιοχϊν 

(€/ςθμείο) 

 

50,00 

Αμοιβή (€)   609,00 € 

 

Η αμοιβι του άρκρου αυτοφ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 100% ςτισ Μελζτεσ Σοπογραφίασ. 

 

Α.Τ.4: ΟΙΚ.1.1Α. Αρχιτεκτονικζσ Μελζτεσ Κτιριακών Ζργων και Ζργων Διαμόρφωςθσ Ελευκζρων 

Χώρων 

Η προεκτιμϊμενθ αμοιβι Α για τθν εκπόνθςθ των Αρχιτεκτονικϊν Μελετϊν υπολογίηεται από τον 

τφπο: 

Α=   






























3

3,178

100)(






  1,06   A)(  

όπου: 

(ΣΑο): βαςικι ενιαία τιμι αφετθρίασ αμοιβϊν ανά m2 κτιρίου ι ζργου 

Α: ςυντελεςτισ αρχιτεκτονικισ μελζτθσ 

Ε: εμβαδό κτιρίου ι ζργου 

βν: ςυντελεςτισ βαρφτθτασ επί τθσ ενιαίασ τιμισ Αφετθρίασ Αμοιβϊν ανά m2 ςυγκεκριμζνου 

κτιρίου ι ζργου 

κ και μ: ςυντελεςτζσ ςφμφωνα με τθν κατθγορία μελζτθσ 

τκ: ο ςυντελεςτισ του άρκρου ΓΕΝ.3 όπωσ ιςχφει  

 

Η μελζτθ κα εκπονθκεί ςε ςτάδιο οριςτικήσ μελζτησ, με παράλειψθ του ςταδίου τθσ προμελζτθσ. 

Επομζνωσ, θ αμοιβι του ςταδίου αυτοφ υπολογίηεται ςε ποςοςτό τθσ προκτιμϊμενθσ αμοιβισ Α ωσ 

εξισ: 

Α ςταδίου = 35% x 50% x Α + 25% x Α = 42,5% x Α 

Επομζνωσ: 

Εμβαδά Κτιρίου (m2) Ε = 150,00 

υντελεςτισ μ (ανάλογα με τθν κατθγορία του κτιρίου) μ = 50,00 

υντελεςτισ κ (ανάλογα με τθν κατθγορία του κτιρίου) κ = 2,10 
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Βαςικι ενιαία Σιμι Αφετθρίασ αμοιβϊν ανά m2 κτιρίου ι ζργου. ΣΑ0 = 9,75 

υντελεςτισ Βαρφτθτασ επί τθσ ενιαίασ Σιμισ Αφετθρίασ Αμοιβϊν ανά 

m2 ςυγκεκριμζνου κτιρίου ι ζργου. Βν = 0,65 

υντελεςτισ Αρχιτεκτονικισ Μελζτθσ Α = 1,00 

Προεκτιμώμενη αμοιβή (€) A = 10.659,59 

υντελεςτισ Οριςτικισ Μελζτθσ 

 

42,50% 

Αμοιβή οριςτικήσ μελζτησ (€) Α = 4.530,33 € 

 

Η αμοιβι του άρκρου αυτοφ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 100% ςτισ Αρχιτεκτονικζσ μελζτεσ. 

 

Α.Τ.5: ΟΙΚ.1.2. Πακθτικι πυροπροςταςία 

Η προεκτιμώμενθ αμοιβι τθσ υπολογίηεται ςφμφωνα με τον γενικό τφπο τθσ παρ. ΟΙΚ.1.1.1, ςτον 

οποίο θ ΤΑο πολλαπλαςιάηεται επί 2%. Οι ςυντελεςτζσ κ & μ ορίηονται αντίςτοιχα ςε 2,0 και 35 για 

όλεσ τισ κατθγορίεσ μελετών. 

Α=   






























3

3,178

100)(






  1,06   A)(  

όπου: 

(ΣΑο): βαςικι ενιαία τιμι αφετθρίασ αμοιβϊν ανά m2 κτιρίου ι ζργου 

Α: ςυντελεςτισ αρχιτεκτονικισ μελζτθσ 

Ε: εμβαδό κτιρίου ι ζργου 

βν: ςυντελεςτισ βαρφτθτασ επί τθσ ενιαίασ τιμισ Αφετθρίασ Αμοιβϊν ανά m2 ςυγκεκριμζνου 

κτιρίου ι ζργου 

κ και μ: όπωσ ορίηονται ςτο παρόν άρκρο 

τκ: ο ςυντελεςτισ του άρκρου ΓΕΝ.3 όπωσ ιςχφει 

 

Επομζνωσ: 

Εμβαδά Κτιρίου (m2) Ε = 150,00 

υντελεςτισ μ (ανάλογα με τθν κατθγορία του κτιρίου) μ = 35,00 

υντελεςτισ κ (ανάλογα με τθν κατθγορία του κτιρίου) κ = 2,00 

Βαςικι ενιαία Σιμι Αφετθρίασ αμοιβϊν ανά m2 κτιρίου ι ζργου.Χ2% ΣΑ0 = 0,195 

υντελεςτισ Βαρφτθτασ επί τθσ ενιαίασ Σιμισ Αφετθρίασ Αμοιβϊν 

ανά m2 ςυγκεκριμζνου κτιρίου ι ζργου. Βν = 0,65 

υντελεςτισ Αρχιτεκτονικισ Μελζτθσ Α = 1,00 

Προεκτιμώμενη αμοιβή (€) A = 465,94 

 

Η αμοιβι του άρκρου αυτοφ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 100% ςτισ Αρχιτεκτονικζσ μελζτεσ. 
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Α.Τ.6: ΟΙΚ.2.1. τατικζσ Μελζτεσ Κτιριακϊν Ζργων  

Η προεκτιμϊμενθ αμοιβι Α για τθν εκπόνθςθ των τατικϊν Μελετϊν υπολογίηεται από τον τφπο: 

Α=   






























3

3,178

100)(






  1,06   )(  

όπου: 

(ΣΑο): βαςικι ενιαία τιμι αφετθρίασ αμοιβϊν ανά m2 κτιρίου ι ζργου 

ςτ: ποςοςτό ςυμμετοχισ εγκατάςταςθσ ςτθν τιμι μονάδασ φυςικοφ αντικειμζνου 

Ε: εμβαδό κτιρίου ι ζργου 

βν: ςυντελεςτισ βαρφτθτασ επί τθσ ενιαίασ τιμισ Αφετθρίασ Αμοιβϊν ανά m2 ςυγκεκριμζνου 

κτιρίου ι ζργου 

κ και μ: ςυντελεςτζσ ςφμφωνα με τθν κατθγορία μελζτθσ 

τκ: ο ςυντελεςτισ του άρκρου ΓΕΝ.3 όπωσ ιςχφει  

 

Αντιςειςμικόσ υπολογιςμόσ: Η αμοιβι τθσ μελζτθσ του άρκρου ΟΙΚ.2.1 προςαυξάνεται κατά 80%. 

 

Η μελζτθ κα εκπονθκεί ςε ςτάδιο οριςτικήσ μελζτησ, με παράλειψθ του ςταδίου τθσ προμελζτθσ. 

Επομζνωσ, θ αμοιβι του ςταδίου αυτοφ υπολογίηεται ςε ποςοςτό τθσ προκτιμϊμενθσ αμοιβισ Α ωσ 

εξισ: 

Α ςταδίου = 35% x 50% x Α + 25% x Α = 42,5% x Α 

Επομζνωσ: 

Εμβαδά Κτιρίων (m2) Ε = 150,00 

υντελεςτισ μ (ανάλογα με τθν κατθγορία του κτιρίου) μ = 37,00 

υντελεςτισ κ (ανάλογα με τθν κατθγορία του κτιρίου) κ = 3,00 

Βαςικι ενιαία Σιμι Αφετθρίασ αμοιβϊν ανά m2 κτιρίου ι ζργου. ΣΑ0 = 9,75 

υντελεςτισ Βαρφτθτασ επί τθσ ενιαίασ Σιμισ Αφετθρίασ Αμοιβϊν ανά 

m2 ςυγκεκριμζνου κτιρίου ι ζργου. Βν = 0,65 

υντελεςτισ τατικισ Μελζτθσ ςτ = 0,40 

Προεκτιμώμενη αμοιβή (€) A = 4.719,69 

Αντιςειςμικόσ υπολογιςμόσ προςαφξθςθ 80% 

 

180,00% 

Προεκτιμώμενη αμοιβή με αντιςειςμικό υπολογιςμό (€) A = 8.495,44 

υντελεςτισ Οριςτικισ Μελζτθσ 

 

42,50% 

Αμοιβή οριςτικήσ μελζτησ (€) Α = 3.610,56 € 

 

Η αμοιβι του άρκρου αυτοφ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 100% ςτισ Στατικζσ μελζτεσ. 

 

Α.Τ.7: ΓΕΝ 4: Αμοιβι επιςτθμόνων εμπειρίασ ζωσ 10 ζτθ- Στατικά περιβάλλοντοσ χώρου 
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Η προεκτιμϊμενθ αμοιβι ςε Ευρϊ για τθν παροχι ανεξάρτθτων υπθρεςιϊν μθχανικοφ ι άλλου 

επιςτιμονα που δεν αφοροφν ςτθν εκπόνθςθ μελζτθσ αμειβόμενθσ βάςει ειδικϊν προβλζψεων του 

παρόντοσ υπολογίηεται ανάλογα με το χρόνο απαςχόλθςθσ ανά θμζρα ι κλάςμα θμζρασ για 

επιςτιμονα εμπειρίασ ζωσ 10 ζτθ: 300*τκ 

Για επιςτιμονα εμπειρίασ ζωσ 10 ζτθ 

 

365,40 

Ημζρεσ απαςχόλθςθσ Η= 5 

Αμοιβή μελζτησ (€) Α = 1.827,00 € 

 

Η αμοιβι του άρκρου αυτοφ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 100% ςτισ Στατικζσ Μελζτεσ. 

 

Α.Τ.8: ΟΙΚ.3.1. Μελζτθ Ηλεκτρικών και Μθχανολογικών Εγκαταςτάςεων Κτιριακών Ζργων  

Η προεκτιμϊμενθ αμοιβι Α για τθν εκπόνθςθ τθσ κάκε επιμζρουσ μελζτθσ Η/Μ Εγκατάςταςθσ 

υπολογίηεται από τον τφπο: 

 

Α=   






























3

3,178

100)(








HM
 1,06   HM)(  

 

όπου: 

(ΣΑο): βαςικι ενιαία τιμι αφετθρίασ αμοιβϊν ανά m2 κτιρίου ι ζργου 

ΗΜ: ςυντελεςτισ κάκε επί μζρουσ μελζτθσ εγκατάςταςθσ και είναι το ποςοςτό ςυμμετοχισ τθσ 

εγκατάςταςθσ 

Ε: εμβαδό κτιρίου ι ζργου 

βν: ςυντελεςτισ βαρφτθτασ επί τθσ ενιαίασ τιμισ Αφετθρίασ Αμοιβϊν ανά m2 ςυγκεκριμζνου 

κτιρίου ι ζργου 

κ και μ: ςυντελεςτζσ ςφμφωνα με τθν κατθγορία μελζτθσ 

τκ: ο ςυντελεςτισ του άρκρου ΓΕΝ.3 όπωσ ιςχφει  

 

Η μελζτθ κα εκπονθκεί ςε ςτάδιο οριςτικήσ μελζτησ, με παράλειψθ του ςταδίου τθσ προμελζτθσ. 

Επομζνωσ, θ αμοιβι του ςταδίου αυτοφ υπολογίηεται ςε ποςοςτό τθσ προκτιμϊμενθσ αμοιβισ Α ωσ 

εξισ: 

 

Α ςταδίου = 35% x 50% x Α + 25% x Α = 42,5% x Α 

 

Επομζνωσ: 

 

Ηλεκτρομθχανολογικι μελζτθ Κτιρίου 

  Εμβαδά Κτιρίων (m2) Ε = 150,00 

υντελεςτισ μ (ανάλογα με τθν κατθγορία του κτιρίου) μ = 35,00 

υντελεςτισ κ (ανάλογα με τθν κατθγορία του κτιρίου) κ = 2,00 

Βαςικι ενιαία Σιμι Αφετθρίασ αμοιβϊν ανά μ2 κτιρίου ι ζργου. ΣΑ0 = 9,75 

υντελεςτισ Βαρφτθτασ επί τθσ ενιαίασ Σιμισ Αφετθρίασ Αμοιβϊν ανά 

μ2 ςυγκεκριμζνου κτιρίου ι ζργου. Βν = 1,40 
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υντελεςτζσ ςυμμετοχισ (ΗΜ) τθσ εγκατάςταςθσ αυτισ ςτθν τιμι 

μονάδασ του φυςικοφ αντικειμζνου (ΣΑο) 

  Υδρευςθ ΗΜ 0,02 

Αμοιβή μελζτησ φδρευςησ A1 = 800,96 

Αποχζτευςθ ΗΜ 0,02 

Αμοιβή μελζτησ αποχζτευςησ A2 = 800,96 

Πυρόςβεςθ ΗΜ 0,02 

Αμοιβή μελζτησ πυρόςβεςησ A3 = 800,96 

Πυρανίχνευςθ ΗΜ 0,015 

Αμοιβή μελζτησ πυρανίχνευςησ A4 = 653,20 

Θζρμανςθ ΗΜ 0,07 

Αμοιβή μελζτησ θζρμανςησ A5 = 1.972,73 

Κλιματιςμόσ - αεριςμόσ ΗΜ 0,11 

Αμοιβή μελζτησ κλιματιςμοφ - αεριςμοφ A6 = 2.747,77 

Ηλεκτρικά ιςχυρά ρεφματα ΗΜ 0,07 

Αμοιβή μελζτησ ιςχυρών ρευμάτων A7 = 1.972,73 

Σθλζφωνα - data ΗΜ 0,02 

Αμοιβή μελζτησ  A8 = 800,96 

Αλεξικζραυνο - γειϊςεισ ΗΜ 0,01 

Αμοιβή μελζτησ  A9 = 490,83 

Λοιπά αςκενθ ρεφματα ΗΜ 0,01 

Αμοιβή μελζτησ A10 = 490,83 

υνολική Προεκτιμώμενη αμοιβή A = 11.531,92 

υντελεςτισ Οριςτικισ Μελζτθσ 

 

42,50% 

Αμοιβή οριςτικήσ μελζτησ Α = 4.901,07€ 

 

Η αμοιβι του άρκρου αυτοφ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 100% ςτισ Μθχανολογικζσ, Ηλεκτρολογικζσ και 

Ηλεκτρονικζσ Μελζτεσ. 

 

Α.Τ.9: ΓΕΝ 4: Αμοιβι επιςτθμόνων εμπειρίασ ζωσ 10 ζτθ – ΗΜ Εξοπλιςμοφ 

Η προεκτιμϊμενθ αμοιβι ςε Ευρϊ για τθν παροχι ανεξάρτθτων υπθρεςιϊν μθχανικοφ ι άλλου 

επιςτιμονα που δεν αφοροφν ςτθν εκπόνθςθ μελζτθσ αμειβόμενθσ βάςει ειδικϊν προβλζψεων του 

παρόντοσ υπολογίηεται ανάλογα με το χρόνο απαςχόλθςθσ ανά θμζρα ι κλάςμα θμζρασ για 

επιςτιμονα εμπειρίασ ζωσ 10 ζτθ: 300*τκ 

Για επιςτιμονα εμπειρίασ ζωσ 10 ζτθ 

 

365,40 

Ημζρεσ απαςχόλθςθσ Η= 7 

Αμοιβή μελζτησ (€) Α = 2.557,80 € 

Η αμοιβι του άρκρου αυτοφ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 100% ςτισ % ςτισ Μθχανολογικζσ, 

Ηλεκτρολογικζσ και Ηλεκτρονικζσ Μελζτεσ. 

 

Α.Τ.10: ΓΕΝ 4: Αμοιβι επιςτθμόνων εμπειρίασ ζωσ 10 ζτθ – Χωροταξικζσ Μελζτεσ 

Η προεκτιμϊμενθ αμοιβι ςε Ευρϊ για τθν παροχι ανεξάρτθτων υπθρεςιϊν μθχανικοφ ι άλλου 

επιςτιμονα που δεν αφοροφν ςτθν εκπόνθςθ μελζτθσ αμειβόμενθσ βάςει ειδικϊν προβλζψεων του 
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παρόντοσ υπολογίηεται ανάλογα με το χρόνο απαςχόλθςθσ ανά θμζρα ι κλάςμα θμζρασ για 

επιςτιμονα εμπειρίασ ζωσ 10 ζτθ: 300*τκ 

Για επιςτιμονα εμπειρίασ ζωσ 10 ζτθ 

 

365,40 

Ημζρεσ απαςχόλθςθσ Η= 10 

Αμοιβή μελζτησ (€) Α = 3.654,00 € 

 

Η αμοιβι του άρκρου αυτοφ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 100% ςτισ Χωροταξικζσ μελζτεσ. 

 

Α.Τ.11: ΓΕΝ 4: Αμοιβι επιςτθμόνων εμπειρίασ ζωσ 10 ζτθ – Υδραυλικι μελζτθ  

Η προεκτιμϊμενθ αμοιβι ςε Ευρϊ για τθν παροχι ανεξάρτθτων υπθρεςιϊν μθχανικοφ ι άλλου 

επιςτιμονα που δεν αφοροφν ςτθν εκπόνθςθ μελζτθσ αμειβόμενθσ βάςει ειδικϊν προβλζψεων του 

παρόντοσ υπολογίηεται ανάλογα με το χρόνο απαςχόλθςθσ ανά θμζρα ι κλάςμα θμζρασ για 

επιςτιμονα εμπειρίασ ζωσ 10 ζτθ: 300*τκ 

Για επιςτιμονα εμπειρίασ ζωσ 10 ζτθ 

 

365,40 

Ημζρεσ απαςχόλθςθσ Η= 22 

Αμοιβή μελζτησ (€) Α = 8.038,00 € 

 

Η αμοιβι του άρκρου αυτοφ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 100% ςτισ Μελζτεσ Υδραυλικών Ζργων. 

 

Α.Τ.12: ΓΕΝ 4: Αμοιβι επιςτθμόνων εμπειρίασ ζωσ 10 ζτθ – Μελζτθ Οδοποιίασ 

Η προεκτιμϊμενθ αμοιβι ςε Ευρϊ για τθν παροχι ανεξάρτθτων υπθρεςιϊν μθχανικοφ ι άλλου 

επιςτιμονα που δεν αφοροφν ςτθν εκπόνθςθ μελζτθσ αμειβόμενθσ βάςει ειδικϊν προβλζψεων του 

παρόντοσ υπολογίηεται ανάλογα με το χρόνο απαςχόλθςθσ ανά θμζρα ι κλάςμα θμζρασ για 

επιςτιμονα εμπειρίασ ζωσ 10 ζτθ: 300*τκ 

Για επιςτιμονα εμπειρίασ ζωσ 10 ζτθ 

 

365,40 

Ημζρεσ απαςχόλθςθσ Η= 20 

Αμοιβή μελζτησ (€) Α = 7.308,00 € 

 

Η αμοιβι του άρκρου αυτοφ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 100% ςτισ Μελζτεσ Συγκοινωνιακών Ζργων. 

 

Α.Τ.13: ΓΕΝ.7 Σφνταξθ Τευχών Δθμοπράτθςθσ  

Η προεκτιμϊμενθ αμοιβι για τθ ςφνταξθ τευχϊν δθμοπράτθςθσ ορίηεται ςε ποςοςτό 8% τθσ 

ςυνολικισ προεκτίμωμενθσ αμοιβισ των κατθγοριϊν μελετϊν για τισ οποίεσ ςυνάςςονται τεφχθ 

δθμοπράτθςθσ. 

υνολικι προεκτιμϊμενθ αμοιβι A = 54.538,49 

υντελεςτισ φψουσ τευχϊν δθμοπράτθςθσ   0,08 

Αμοιβή  (€) 

 

4.363,08 € 

 

Η αμοιβι του άρκρου αυτοφ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 20% ςτισ Αρχιτεκτονικζσ μελζτεσ, 19% ςτισ 

Στατικζσ μελζτεσ, 7% ςτισ χωροταξικζσ μελζτεσ, 26% ςτισ Η/Μ μελζτεσ, 13% ςτισ μελζτεσ οδοποιίασ 

και 15% ςτισ μελζτεσ υδραυλικών ζργων. 
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Α.Τ.14: ΓΕΝ 6Α: Αμοιβι ςφνταξθσ μελζτθσ ΣΑΥ – ΦΑΥ  

Η μελζτθ χεδίου Αςφάλειασ και Τγείασ (ΑΤ) και Φακζλου Αςφάλειασ και Τγείασ (ΦΑΤ) του ζργου 

ςυντάςςεται από τουσ μελετθτζσ του κυρίωσ ζργου ανά κατθγορία μελζτθσ με βάςθ τα οριηόμενα 

ςτο Π. Δ. 305/96 και τα εκάςτοτε ιςχφοντα.  

Η αμοιβι Α, για τθ ςφνταξθ μελζτθσ (ΑΤ) και (ΦΑΤ) ορίηεται από τον τφπο :  

Α = Αi * β * τκ 

όπου: 

Ai= Σο ςφνολο των προεκτιμϊμενων αμοιβϊν των προσ εκπόνθςθ μελετϊν για ςυγκεκριμζνο ζργο 

και για όλεσ τισ κατθγορίεσ μελετϊν.  

β = ςυντελεςτισ αμοιβισ επί τοισ εκατό (%) οριηόμενοσ ωσ ακολοφκωσ: 

                                         

3

*175 




i
  

κ, μ ςυντελεςτζσ, που ανεξαρτιτωσ κατθγορίασ ζργου, ορίηονται  οι ακόλουκοι:   

κ= 0,40 και μ= 8,00. 

Ο ςυντελεςτισ β (%) ςτρογγυλεφεται πάντα ςτο δεφτερο δεκαδικό ψθφίο. 

 

Επομζνωσ, 

υνολικι προεκτιμϊμενθ αμοιβι A = 54.538,49 

υντελεςτισ Αμοιβισ (β) %   1,66 

Αμοιβή (€) 

 

1.102,70 € 

 

Η αμοιβι του άρκρου αυτοφ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 20% ςτισ Αρχιτεκτονικζσ μελζτεσ, 19% ςτισ 

Στατικζσ μελζτεσ, 7% ςτισ χωροταξικζσ μελζτεσ, 26% ςτισ Η/Μ μελζτεσ, 13% ςτισ μελζτεσ οδοποιίασ 

και 15% ςτισ μελζτεσ υδραυλικών ζργων. 
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Α3 υνολική προεκτιμώμενη αμοιβή- μελετητικά πτυχία 

 

φμφωνα με τα ανωτζρω προκφπτει ο ακόλουκοσ πίνακασ: 

Α/Α 
ΚΩΔΙΚΟ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΠΣΤΧΙΟ 

ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ 

ΑΜΟΙΒΗ (ΟΛΩΝ 

ΣΩΝ ΣΑΔΙΩΝ 

ΜΕΛΕΣΗ) (€) 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ 

ΣΑΞΗ ΠΣΤΧΙΟΤ 

ΠΡΟΕΚΣΙΜΗΗ 

ΑΜΟΙΒΗ 

ΠΑΡΟΤΑ 

ΤΜΒΑΗ (€) 

1 01 
Χωροταξικζσ και 

Ρυκμιςτικζσ Μελζτεσ 
4.036,60 Α και άνω 4.036,60 

2 06 Αρχιτεκτονικζσ Μελζτεσ 12.218,69 Α και άνω 6.089,43 

3 08 τατικζσ Μελζτεσ 11.360,94 Α και άνω 6.476,06 

4 09 Η/Μ Μελζτεσ  15.510,82 Α και άνω 8.879,97 

5 10 
Μελζτεσ υγκοινωνιακϊν 

Ζργων 
8.018,55 Α και άνω 8.018,55 

6 13 
Μελζτεσ Τδραυλικϊν 

Ζργων 
8.858,67 Α και άνω 8.858,67 

7 16 Μελζτεσ Σοπογραφίασ 937,86 Α και άνω 937,86 

8 27 Περιβαλλοντικζσ Μελζτεσ 7.308,00 Α και άνω 7.308,00 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ  50.605,14 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΣΑ 15% 7.590,77 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΣΑ 58.195,91 

Φ.Π.Α. 24% 13.967,02 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ME Φ.Π.Α. 72.162,93 

 

18/06/2019 

ΤΝΣΑΞΗ  ΕΛΕΓΧΟ & ΘΕΩΡΗΗ 
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