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Α1 Ειςαγωγή 
 

Η μελϋτη αυτό αφορϊ ςτην προεκτύμηςη αμοιβόσ ςυμπραττόντων πτυχιούχων μελετητών ό 

μελετητικών γραφεύων, για τη ςύνταξη όλων των μελετών που απαιτούνται για την ωρύμανςη 

των ϋργων δύο Πρϊςινων ημεύων- ΚΑΕΔΙΠ, ϋνα ςτο Δόμο Μινώα Πεδιϊδασ και ϋνα ςτο Δόμο 

Αρχανών- Αςτερουςύων 

 

υγκεκριμϋνα, το αντικεύμενο τησ μελϋτησ αφορϊ ςτην εκπόνηςη των ακόλουθων μελετών: 

 Περιβαλλοντικό Μελϋτη για την αδειοδότηςη του ϋργου  

 Γεωτεχνικό ϋκθεςη 

 Οριςτικό Μελϋτη  

 Σεύχη Δημοπρϊτηςησ  

 ΑΤ – ΥΑΤ. 

 Μελϋτη Φρηματοοικονομικόσ Ανϊλυςησ- ΤΓΟ και ςύνταξη φακϋλου χρηματοδότηςησ 

Οι ανωτϋρω μελϋτεσ και τα τεύχη δημοπρϊτηςησ θα ςυνταχθούν ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ 

ςύμβαςησ μεταξύ Εργοδότη και Αναδόχου, τισ οδηγύεσ τησ Διεύθυνςησ Σεχνικών Τπηρεςιών, 

Μεθόδων Επεξεργαςύασ και Διϊθεςησ Αποβλότων του  ΕΔΑΚ καθώσ επύςησ και των ςχετικών 

εγκυκλύων και απαιτόςεων του Τ.Π.ΕΝ. για ανϊλογα ϋργα. 

Η προεκτιμώμενη αμοιβό για την ολοκλόρωςη των παραπϊνω μελετών, ανϋρχεται ςτο ποςό 

των 75.622,46€ ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ δαπϊνησ των απροβλϋπτων (15%) μη 

ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ δαπϊνησ για την πληρωμό του Υ.Π.Α (24%). 

Η δαπϊνη για την αμοιβό των μελετών θα χρηματοδοτηθεύ από το Πρόγραμμα Δημοςύων 

Επενδύςεων και από ιδύα ςυμμετοχό του ΕΔΑΚ. 
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Α2. Προεκτίμηςη αμοιβήσ μελετών 

 

Η προεκτύμηςη τησ αμοιβόσ των μελετών πραγματοποιόθηκε με βϊςη τον Κανονιςμό 

Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχόσ τεχνικών και λοιπών ςυναφών επιςτημονικών 

υπηρεςιών (Απόφαςη Τπ. Τποδομών & Μεταφορών ΔΝγ/32129/ΥΝ466/16.05.2017 (ΥΕΚ 

2519/20.07.2017 τεύχοσ Β'). Για τον υπολογιςμό του ςυνόλου των αμοιβών εφαρμόζονται τα 

αναφερόμενα ςτο ϊρθρο ΓΕΝ. 3 «υντελεςτόσ τκ». Λαμβϊνεται η τρϋχουςα ιςχύουςα τιμό τκ = 

1,227. υγκεκριμϋνα: 

 

1)  ΟΙΚ.1.1Α. Αρχιτεκτονικέσ Μελέτεσ Κτιριακών Έργων και Έργων Διαμόρφωςησ Ελευθέρων 

Χώρων 

Σο ϋργο αφορϊ ςτην καταςκευό δύο Πρϊςινων ημεύων ςτουσ Δόμουσ Μινώα- Πεδιϊδασ και 

Αρχανών- Αςτερουςύων. Οι υπολογιςμού για την αμοιβό αρχιτεκτονικών μελετών θα γύνει για 

δύο κτύρια (ϋνα ςε κϊθε Π) εκτιμώμενου εμβαδού 150m2 το καθϋνα. 

Η προεκτιμώμενη αμοιβό Α για την εκπόνηςη των Αρχιτεκτονικών Μελετών υπολογύζεται από 

τον τύπο: 

Α=   






























3

3,178

100)(






  1,06   A)(  

όπου: 

(ΣΑο): βαςικό ενιαύα τιμό αφετηρύασ αμοιβών ανϊ m2 κτιρύου ό ϋργου 

Α: ςυντελεςτόσ αρχιτεκτονικόσ μελϋτησ 

Ε: εμβαδό κτιρύου ό ϋργου 

βν: ςυντελεςτόσ βαρύτητασ επύ τησ ενιαύασ τιμόσ Αφετηρύασ Αμοιβών ανϊ m2 ςυγκεκριμϋνου 

κτιρύου ό ϋργου 

κ και μ: ςυντελεςτϋσ ςύμφωνα με την κατηγορύα μελϋτησ 

τκ: ο ςυντελεςτόσ του ϊρθρου ΓΕΝ.3 όπωσ ιςχύει  

 

Η μελϋτη θα εκπονηθεύ ςε ςτάδιο οριςτικήσ μελέτησ, με παρϊλειψη του ςταδύου τησ 

προμελϋτησ. Επομϋνωσ, η αμοιβό του ςταδύου αυτού υπολογύζεται ςε ποςοςτό τησ 

προκτιμώμενησ αμοιβόσ Α ωσ εξόσ: 

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

Επομϋνωσ: 

Εμβαδϊ Κτιρύου (m2) Ε = 300,00 

υντελεςτόσ μ (ανϊλογα με την κατηγορύα του κτιρύου) μ = 50,00 

υντελεςτόσ κ (ανϊλογα με την κατηγορύα του κτιρύου) κ = 2,10 

Βαςικό ενιαύα Σιμό Αφετηρύασ αμοιβών ανϊ m2 κτιρύου ό ϋργου. ΣΑ0 = 9,75 

υντελεςτόσ Βαρύτητασ επύ τησ ενιαύασ Σιμόσ Αφετηρύασ Αμοιβών 

ανϊ m2 ςυγκεκριμϋνου κτιρύου ό ϋργου. Βν = 1.40 

υντελεςτόσ Αρχιτεκτονικόσ Μελϋτησ Α = 1,00 

Προεκτιμώμενη αμοιβή (€) A = 32.793,03 
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υντελεςτόσ Οριςτικόσ Μελϋτησ 

 

42,50% 

Αμοιβή οριςτικήσ μελέτησ (€) Α = 13.937,04 € 

 

Η αμοιβή του άρθρου αυτού αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 100% ςτισ Αρχιτεκτονικέσ μελέτεσ. 

 

2) : ΟΙΚ.1.2. Παθητική πυροπροςταςία 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή τησ υπολογίζεται ςύμφωνα με τον γενικό τύπο τησ παρ. ΟΙΚ.1.1.1, ςτον 

οποίο η ΤΑο πολλαπλαςιάζεται επί 2%. Οι ςυντελεςτέσ κ & μ ορίζονται αντίςτοιχα ςε 2,0 και 35 

για όλεσ τισ κατηγορίεσ μελετών. 

Α=   
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3,178

100)(






  1,06   A)(  

όπου: 

(ΣΑο): βαςικό ενιαύα τιμό αφετηρύασ αμοιβών ανϊ m2 κτιρύου ό ϋργου 

Α: ςυντελεςτόσ αρχιτεκτονικόσ μελϋτησ 

Ε: εμβαδό κτιρύου ό ϋργου 

βν: ςυντελεςτόσ βαρύτητασ επύ τησ ενιαύασ τιμόσ Αφετηρύασ Αμοιβών ανϊ m2 ςυγκεκριμϋνου 

κτιρύου ό ϋργου 

κ και μ: όπωσ ορύζονται ςτο παρόν ϊρθρο 

τκ: ο ςυντελεςτόσ του ϊρθρου ΓΕΝ.3 όπωσ ιςχύει 

 

Επομϋνωσ: 

Εμβαδϊ Κτιρύου (m2) Ε = 300,00 

υντελεςτόσ μ (ανϊλογα με την κατηγορύα του κτιρύου) μ = 35,00 

υντελεςτόσ κ (ανϊλογα με την κατηγορύα του κτιρύου) κ = 2,00 

Βαςικό ενιαύα Σιμό Αφετηρύασ αμοιβών ανϊ m2 κτιρύου ό 

ϋργου.Φ2% ΣΑ0 = 0,195 

υντελεςτόσ Βαρύτητασ επύ τησ ενιαύασ Σιμόσ Αφετηρύασ Αμοιβών 

ανϊ m2 ςυγκεκριμϋνου κτιρύου ό ϋργου. Βν = 1.40 

υντελεςτόσ Αρχιτεκτονικόσ Μελϋτησ Α = 1,00 

Προεκτιμώμενη αμοιβή (€) A = 1.327,52 

 

Η αμοιβή του άρθρου αυτού αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 100% ςτισ Αρχιτεκτονικέσ μελέτεσ. 

 

3) : ΟΙΚ.2.1. τατικϋσ Μελϋτεσ Κτιριακών Έργων  

Σο ϋργο αφορϊ ςτην καταςκευό δύο Πρϊςινων ημεύων ςτουσ Δόμουσ Μινώα- Πεδιϊδασ και 

Αρχανών- Αςτερουςύων. Οι υπολογιςμού για την αμοιβό αρχιτεκτονικών μελετών θα γύνει για 

δύο κτύρια (ϋνα ςε κϊθε Π) εκτιμώμενου εμβαδού 150m2 το καθϋνα. 

Η προεκτιμώμενη αμοιβό Α για την εκπόνηςη των τατικών Μελετών υπολογύζεται από τον 

τύπο: 
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Α=   
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όπου: 

(ΣΑο): βαςικό ενιαύα τιμό αφετηρύασ αμοιβών ανϊ m2 κτιρύου ό ϋργου 

ςτ: ποςοςτό ςυμμετοχόσ εγκατϊςταςησ ςτην τιμό μονϊδασ φυςικού αντικειμϋνου 

Ε: εμβαδό κτιρύου ό ϋργου 

βν: ςυντελεςτόσ βαρύτητασ επύ τησ ενιαύασ τιμόσ Αφετηρύασ Αμοιβών ανϊ m2 ςυγκεκριμϋνου 

κτιρύου ό ϋργου 

κ και μ: ςυντελεςτϋσ ςύμφωνα με την κατηγορύα μελϋτησ 

τκ: ο ςυντελεςτόσ του ϊρθρου ΓΕΝ.3 όπωσ ιςχύει  

 

 ΟΙΚ 2.2 Αντιςειςμικόσ υπολογιςμόσ: Η αμοιβό τησ μελϋτησ του ϊρθρου ΟΙΚ.2.1 προςαυξϊνεται 

κατϊ 80%. 

 

Η μελϋτη θα εκπονηθεύ ςε ςτάδιο οριςτικήσ μελέτησ, με παρϊλειψη του ςταδύου τησ 

προμελϋτησ. Επομϋνωσ, η αμοιβό του ςταδύου αυτού υπολογύζεται ςε ποςοςτό τησ 

προκτιμώμενησ αμοιβόσ Α ωσ εξόσ: 

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

Επομϋνωσ: 

Εμβαδϊ Κτιρύων (m2) Ε = 300,00 

υντελεςτόσ μ (ανϊλογα με την κατηγορύα του κτιρύου) μ = 37,00 

υντελεςτόσ κ (ανϊλογα με την κατηγορύα του κτιρύου) κ = 3,00 

Βαςικό ενιαύα Σιμό Αφετηρύασ αμοιβών ανϊ m2 κτιρύου ό ϋργου. ΣΑ0 = 9,75 

υντελεςτόσ Βαρύτητασ επύ τησ ενιαύασ Σιμόσ Αφετηρύασ Αμοιβών 

ανϊ m2 ςυγκεκριμϋνου κτιρύου ό ϋργου. Βν = 1,40 

υντελεςτόσ τατικόσ Μελϋτησ ςτ = 0,30 

Προεκτιμώμενη αμοιβή (€) A = 11.959,28 

Αντιςειςμικόσ υπολογιςμόσ προςαύξηςη 80% 

 

80,00% 

Προεκτιμώμενη αμοιβή με αντιςειςμικό υπολογιςμό (€) A = 21.526,70 

υντελεςτόσ Οριςτικόσ Μελϋτησ 

 

42,50% 

Αμοιβή οριςτικήσ μελέτησ (€) Α = 9.148,85 € 

 

Η αμοιβή του άρθρου αυτού αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 100% ςτισ Στατικέσ μελέτεσ. 

 

4) : ΓΕΝ 4: Αμοιβή επιςτημόνων εμπειρίασ έωσ 10 έτη- Στατικά περιβάλλοντοσ χώρου 

Η προεκτιμώμενη αμοιβό ςε Ευρώ για την παροχό ανεξϊρτητων υπηρεςιών μηχανικού ό ϊλλου 

επιςτόμονα που δεν αφορούν ςτην εκπόνηςη μελϋτησ αμειβόμενησ βϊςει ειδικών προβλϋψεων 

του παρόντοσ υπολογύζεται ανϊλογα με το χρόνο απαςχόληςησ ανϊ ημϋρα ό κλϊςμα ημϋρασ για 

επιςτόμονα εμπειρύασ ϋωσ 10 ϋτη: 300*τκ 
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Για επιςτόμονα εμπειρύασ ϋωσ 10 ϋτη 

 

368,10 

Ημϋρεσ απαςχόληςησ Η= 7 

Αμοιβή μελέτησ (€) Α = 2.576,70 € 

 

Η αμοιβή του άρθρου αυτού αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 100% ςτισ Στατικέσ Μελέτεσ. 

 

5) : ΟΙΚ.3.1. Μελέτη Ηλεκτρικών και Μηχανολογικών Εγκαταςτάςεων Κτιριακών Έργων  

 

Σο ϋργο αφορϊ ςτην καταςκευό δύο Πρϊςινων ημεύων ςτουσ Δόμουσ Μινώα- Πεδιϊδασ και 

Αρχανών- Αςτερουςύων. Οι υπολογιςμού για την αμοιβό αρχιτεκτονικών μελετών θα γύνει για 

δύο κτύρια (ϋνα ςε κϊθε Π) εκτιμώμενου εμβαδού 150m2 το καθϋνα. 

Η προεκτιμώμενη αμοιβό Α για την εκπόνηςη τησ κϊθε επιμϋρουσ μελϋτησ Η/Μ Εγκατϊςταςησ 

υπολογύζεται από τον τύπο: 

 

Α=   






























3

3,178

100)(








HM
 1,06   HM)(  

 

όπου: 

(ΣΑο): βαςικό ενιαύα τιμό αφετηρύασ αμοιβών ανϊ m2 κτιρύου ό ϋργου 

ΗΜ: ςυντελεςτόσ κϊθε επύ μϋρουσ μελϋτησ εγκατϊςταςησ και εύναι το ποςοςτό ςυμμετοχόσ 

τησ εγκατϊςταςησ 

Ε: εμβαδό κτιρύου ό ϋργου 

βν: ςυντελεςτόσ βαρύτητασ επύ τησ ενιαύασ τιμόσ Αφετηρύασ Αμοιβών ανϊ m2 ςυγκεκριμϋνου 

κτιρύου ό ϋργου 

κ και μ: ςυντελεςτϋσ ςύμφωνα με την κατηγορύα μελϋτησ 

τκ: ο ςυντελεςτόσ του ϊρθρου ΓΕΝ.3 όπωσ ιςχύει  

 

Η μελϋτη θα εκπονηθεύ ςε ςτάδιο οριςτικήσ μελέτησ, με παρϊλειψη του ςταδύου τησ 

προμελϋτησ. Επομϋνωσ, η αμοιβό του ςταδύου αυτού υπολογύζεται ςε ποςοςτό τησ 

προκτιμώμενησ αμοιβόσ Α ωσ εξόσ: 

 

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

 

Επομϋνωσ: 

 

Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη Κτιρίου 

  Εμβαδϊ Κτιρύων (m2) Ε = 300,00 

υντελεςτόσ μ (ανϊλογα με την κατηγορύα του κτιρύου) μ = 35,00 

υντελεςτόσ κ (ανϊλογα με την κατηγορύα του κτιρύου) κ = 2,00 

Βαςικό ενιαύα Σιμό Αφετηρύασ αμοιβών ανϊ μ2 κτιρύου ό ϋργου. ΣΑ0 = 9,75 

υντελεςτόσ Βαρύτητασ επύ τησ ενιαύασ Σιμόσ Αφετηρύασ Αμοιβών 

ανϊ μ2 ςυγκεκριμϋνου κτιρύου ό ϋργου. Βν = 1,40 

υντελεςτϋσ ςυμμετοχόσ (ΗΜ) τησ εγκατϊςταςησ αυτόσ ςτην τιμό 
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μονϊδασ του φυςικού αντικειμϋνου (ΣΑο) 

Ύδρευςη ΗΜ 0,02 

Αμοιβή μελέτησ ύδρευςησ A1 = 1.327,52 

Αποχϋτευςη ΗΜ 0,02 

Αμοιβή μελέτησ αποχέτευςησ A2 = 1.327,52 

Πυρόςβεςη ΗΜ 0,02 

Αμοιβή μελέτησ πυρόςβεςησ A3 = 1.327,52 

Πυρανύχνευςη ΗΜ 0,015 

Αμοιβή μελέτησ πυρανίχνευςησ A4 = 1.079,77 

Θϋρμανςη ΗΜ 0,07 

Αμοιβή μελέτησ θέρμανςησ A5 = 3.314,77 

Κλιματιςμόσ - αεριςμόσ ΗΜ 0,11 

Αμοιβή μελέτησ κλιματιςμού - αεριςμού A6 = 4.644,28 

Ηλεκτρικϊ ιςχυρϊ ρεύματα ΗΜ 0,07 

Αμοιβή μελέτησ ιςχυρών ρευμάτων A7 = 3.314,77 

TV ΗΜ 0,01 

Αμοιβή μελέτησ  A8 = 495,54 

Σηλϋφωνα - data ΗΜ 0,02 

Αμοιβή μελέτησ  A9 = 1327,52 

Αλεξικϋραυνο - γειώςεισ ΗΜ 0,01 

Αμοιβή μελέτησ  A10 = 808,60 

Λοιπϊ αςθενη ρεύματα ΗΜ 0,01 

Αμοιβή μελέτησ A11 = 808,60 

υνολική Προεκτιμώμενη αμοιβή A = 19.776,42 

υντελεςτόσ Οριςτικόσ Μελϋτησ 

 

42,50% 

Αμοιβή οριςτικήσ μελέτησ Α = 8.404,98€ 

 

Η αμοιβό του ϊρθρου αυτού αντιςτοιχεύ ςε ποςοςτό 100% ςτισ Μηχανολογικϋσ, 

Ηλεκτρολογικϋσ και Ηλεκτρονικϋσ Μελϋτεσ. 

 

6) : ΓΕΝ 4: Αμοιβή επιςτημόνων εμπειρίασ έωσ 10 έτη – ΗΜ Εξοπλιςμού 

Η προεκτιμώμενη αμοιβό ςε Ευρώ για την παροχό ανεξϊρτητων υπηρεςιών μηχανικού ό ϊλλου 

επιςτόμονα που δεν αφορούν ςτην εκπόνηςη μελϋτησ αμειβόμενησ βϊςει ειδικών προβλϋψεων 

του παρόντοσ υπολογύζεται ανϊλογα με το χρόνο απαςχόληςησ ανϊ ημϋρα ό κλϊςμα ημϋρασ για 

επιςτόμονα εμπειρύασ ϋωσ 10 ϋτη: 300*τκ 

Για επιςτόμονα εμπειρύασ ϋωσ 10 ϋτη 

 

368.10 

Ημϋρεσ απαςχόληςησ Η= 10 

Αμοιβή μελέτησ (€) Α = 3.681,00 € 

Η αμοιβή του άρθρου αυτού αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 100%  ςτισ Μηχανολογικϋσ, Ηλεκτρολογικϋσ 

και Ηλεκτρονικϋσ Μελϋτεσ. 
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7) : ΓΕΝ 4: Αμοιβή επιςτημόνων εμπειρίασ έωσ 10 έτη – ΗΜ Περιβάλλοντοσ Χώρου 

Η προεκτιμώμενη αμοιβό ςε Ευρώ για την παροχό ανεξϊρτητων υπηρεςιών μηχανικού ό ϊλλου 

επιςτόμονα που δεν αφορούν ςτην εκπόνηςη μελϋτησ αμειβόμενησ βϊςει ειδικών προβλϋψεων 

του παρόντοσ υπολογύζεται ανϊλογα με το χρόνο απαςχόληςησ ανϊ ημϋρα ό κλϊςμα ημϋρασ για 

επιςτόμονα εμπειρύασ ϋωσ 10 ϋτη: 300*τκ 

Για επιςτόμονα εμπειρύασ ϋωσ 10 ϋτη 

 

368.10 

Ημϋρεσ απαςχόληςησ Η= 4 

Αμοιβή μελέτησ (€) Α = 1.472,40 € 

Η αμοιβή του άρθρου αυτού αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 100% ςτισ  Μηχανολογικϋσ, Ηλεκτρολογικϋσ 

και Ηλεκτρονικϋσ Μελϋτεσ. 

 

8) : ΓΕΝ 4: Αμοιβή επιςτημόνων εμπειρίασ έωσ 10 έτη – Υδραυλική μελέτη Περιβάλλοντα Χώρου 

Η προεκτιμώμενη αμοιβό ςε Ευρώ για την παροχό ανεξϊρτητων υπηρεςιών μηχανικού ό ϊλλου 

επιςτόμονα που δεν αφορούν ςτην εκπόνηςη μελϋτησ αμειβόμενησ βϊςει ειδικών προβλϋψεων 

του παρόντοσ υπολογύζεται ανϊλογα με το χρόνο απαςχόληςησ ανϊ ημϋρα ό κλϊςμα ημϋρασ για 

επιςτόμονα εμπειρύασ ϋωσ 10 ϋτη: 300*τκ 

Για επιςτόμονα εμπειρύασ ϋωσ 10 ϋτη 

 

368,10 

Ημϋρεσ απαςχόληςησ Η= 4 

Αμοιβή μελέτησ (€) Α = 1.472,40 € 

 

Η αμοιβή του άρθρου αυτού αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 100% ςτισ Μελέτεσ Υδραυλικών Έργων. 

 

9) : ΓΕΝ 4: Αμοιβή επιςτημόνων εμπειρίασ έωσ 10 έτη – Συγκοινωνιακή Μελέτη 

Η προεκτιμώμενη αμοιβό ςε Ευρώ για την παροχό ανεξϊρτητων υπηρεςιών μηχανικού ό ϊλλου 

επιςτόμονα που δεν αφορούν ςτην εκπόνηςη μελϋτησ αμειβόμενησ βϊςει ειδικών προβλϋψεων 

του παρόντοσ υπολογύζεται ανϊλογα με το χρόνο απαςχόληςησ ανϊ ημϋρα ό κλϊςμα ημϋρασ για 

επιςτόμονα εμπειρύασ ϋωσ 10 ϋτη: 300*τκ 

Για επιςτόμονα εμπειρύασ ϋωσ 10 ϋτη 

 

368,10 

Ημϋρεσ απαςχόληςησ Η= 10 

Αμοιβή μελέτησ (€) Α = 3.681,00 € 

 

Η αμοιβή του άρθρου αυτού αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 100% ςτισ Μελέτεσ Συγκοινωνιακών Έργων. 

 

10) : ΓΕΝ.7 Σύνταξη Τευχών Δημοπράτηςησ  

Η προεκτιμώμενη αμοιβό για τη ςύνταξη τευχών δημοπρϊτηςησ ορύζεται ςε ποςοςτό 8% τησ 

ςυνολικόσ προεκτύμωμενησ αμοιβόσ των κατηγοριών μελετών για τισ οπούεσ ςυνϊςςονται 

τεύχη δημοπρϊτηςησ. 

υνολικό προεκτιμώμενη αμοιβό A = 88.307,17 

υντελεςτόσ ύψουσ τευχών δημοπρϊτηςησ   0,08 

Αμοιβή  (€) 

 

7.064,57 € 

 

Η αμοιβή του άρθρου αυτού αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 39% ςτισ Αρχιτεκτονικέσ μελέτεσ, 27% ςτισ 

Στατικέσ μελέτεσ, 28% ςτισ Η/Μ μελέτεσ, 2% ςτισ μελέτεσ υδραυλικών έργων και 4% ςτισ 

ςυγκοινωνιακέσ μελέτεσ. 
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11) : ΓΕΝ 6Α: Αμοιβή ςύνταξησ μελέτησ ΣΑΥ – ΦΑΥ  

Η μελϋτη χεδύου Αςφϊλειασ και Τγεύασ (ΑΤ) και Υακϋλου Αςφϊλειασ και Τγεύασ (ΥΑΤ) του 

ϋργου ςυντϊςςεται από τουσ μελετητϋσ του κυρύωσ ϋργου ανϊ κατηγορύα μελϋτησ με βϊςη τα 

οριζόμενα ςτο Π. Δ. 305/96 και τα εκϊςτοτε ιςχύοντα.  

Η αμοιβό Α, για τη ςύνταξη μελϋτησ (ΑΤ) και (ΥΑΤ) ορύζεται από τον τύπο :  

Α = Αi * β * τκ 

όπου: 

Ai= Σο ςύνολο των προεκτιμώμενων αμοιβών των προσ εκπόνηςη μελετών για ςυγκεκριμϋνο 

ϋργο και για όλεσ τισ κατηγορύεσ μελετών.  

β = ςυντελεςτόσ αμοιβόσ επύ τοισ εκατό (%) οριζόμενοσ ωσ ακολούθωσ: 

                                         

3

*175 




i
  

κ, μ ςυντελεςτϋσ, που ανεξαρτότωσ κατηγορύασ ϋργου, ορύζονται  οι ακόλουθοι:   

κ= 0,40 και μ= 8,00. 

Ο ςυντελεςτόσ β (%) ςτρογγυλεύεται πϊντα ςτο δεύτερο δεκαδικό ψηφύο. 

 

Επομϋνωσ, 

υνολικό προεκτιμώμενη αμοιβό A = 88.307,17 

υντελεςτόσ Αμοιβόσ (β) %   1,47 

Αμοιβή (€) 

 

1.581,10 € 

 

Η αμοιβή του άρθρου αυτού αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 39% ςτισ Αρχιτεκτονικέσ μελέτεσ, 27% ςτισ 

Στατικέσ μελέτεσ, 28% ςτισ Η/Μ μελέτεσ, 2% ςτισ μελέτεσ υδραυλικών έργων και 4% ςτισ 

ςυγκοινωνιακέσ μελέτεσ. 

 

12) : ΓΕΝ 4: Αμοιβή επιςτημόνων εμπειρίασ έωσ 10 έτη – Περιβαλλοντική Μελέτη 

Η προεκτύμηςη αμοιβόσ τησ περιβαλλοντικόσ μελϋτησ του πρϊςινου ςημεύου δεν μπορεύ να 

υπολογιςτεύ με το ϊρθρο ΠΕΡ 6 «υςτόματα υποδομόσ που απαιτούνται για τη διαχεύριςη και 

διϊθεςη μη-επικύνδυνων ςτερεών αποβλότων», αφού αυτό  αφορϊ ςτισ εγκαταςτϊςεισ 

διαχεύριςησ και διϊθεςησ μη-επικύνδυνων ςτερεών αποβλότων των ςτοιχεύων με α/α 6, 7β, 10α, 

10β, 12α και 14 που ϋχουν καταταγεύ ςτην 4η Ομϊδα του Παραρτόματοσ IV τησ με Αριθμ. 

ΔΙΠΑ/οικ. 37674 ΤΑ (ΥΑΚ 2471/Β/10-8-2016). Λόγω του ότι το πρϊςινο ςημεύο ανόκει  ςτο 

α/α 9α τησ 4ησ Ομϊδασ του Παραρτόματοσ IV τησ με Αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674 ΤΑ (ΥΑΚ 

2471/Β/10-8-2016). Για αυτό το λόγο, η προεκτύμηςη αμοιβόσ θα γύνει με το ϊρθρο ΓΕΝ4Β του 

κανονιςμού. 

Η προεκτιμώμενη αμοιβό ςε Ευρώ για την παροχό ανεξϊρτητων υπηρεςιών μηχανικού ό ϊλλου 

επιςτόμονα που δεν αφορούν ςτην εκπόνηςη μελϋτησ αμειβόμενησ βϊςει ειδικών προβλϋψεων 

του παρόντοσ υπολογύζεται ανϊλογα με το χρόνο απαςχόληςησ ανϊ ημϋρα ό κλϊςμα ημϋρασ για 

επιςτόμονα εμπειρύασ ϋωσ 10 ϋτη: 300*τκ 

Για επιςτόμονα εμπειρύασ ϋωσ 10 ϋτη 

 

368,10 

Ημϋρεσ απαςχόληςησ Η= 14 

Αμοιβή μελέτησ (€) Α = 5.153,40€ 
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υγκεκριμϋνα, Η αμοιβό του ϊρθρου αυτού αντιςτοιχεύ ςε ποςοςτό 100% ςτισ Περιβαλλοντικϋσ 

Μελϋτεσ. 

 

13) : ΓΕΝ 4: Αμοιβή επιςτημόνων εμπειρίασ έωσ 10 έτη – Γεωλογικέσ Μελέτεσ 

Η προεκτιμώμενη αμοιβό ςε Ευρώ για την παροχό ανεξϊρτητων υπηρεςιών μηχανικού ό ϊλλου 

επιςτόμονα που δεν αφορούν ςτην εκπόνηςη μελϋτησ αμειβόμενησ βϊςει ειδικών προβλϋψεων 

του παρόντοσ υπολογύζεται ανϊλογα με το χρόνο απαςχόληςησ ανϊ ημϋρα ό κλϊςμα ημϋρασ για 

επιςτόμονα εμπειρύασ ϋωσ 10 ϋτη: 300*τκ 

 

Για επιςτόμονα εμπειρύασ ϋωσ 10 ϋτη 

 

368,10 

Ημϋρεσ απαςχόληςησ Η= 7 

Αμοιβή μελέτησ (€) Α = 2.576,70 € 

 

Η αμοιβό του ϊρθρου αυτού αντιςτοιχεύ ςε ποςοςτό 100% ςτισ Γεωλογικϋσ Μελϋτεσ. 

 

14) : ΓΕΝ 4: Αμοιβή επιςτημόνων εμπειρίασ έωσ 10 έτη – Μελέτη Χρηματοοικονομικήσ Ανάλυςησ-

Έκθεςη ΥΓΟΣ-Φάκελοσ Χρηματοδότηςησ 

Η προεκτιμώμενη αμοιβό ςε Ευρώ για την παροχό ανεξϊρτητων υπηρεςιών μηχανικού ό ϊλλου 

επιςτόμονα που δεν αφορούν ςτην εκπόνηςη μελϋτησ αμειβόμενησ βϊςει ειδικών προβλϋψεων 

του παρόντοσ υπολογύζεται ανϊλογα με το χρόνο απαςχόληςησ ανϊ ημϋρα ό κλϊςμα ημϋρασ για 

επιςτόμονα εμπειρύασ ϋωσ 10 ϋτη: 300*τκ 

 

Για επιςτόμονα εμπειρύασ ϋωσ 10 ϋτη 

 

368,10 

Ημϋρεσ απαςχόληςησ Η= 10 

Αμοιβή μελέτησ (€) Α = 3.681,00 € 

 

Η αμοιβό του ϊρθρου αυτού αντιςτοιχεύ ςε ποςοςτό 100% ςτισ Οικονομικϋσ Μελϋτεσ. 

Η κατανομό τησ ανωτϋρω αμοιβόσ εκτιμϊται ςε 75% για τη Μελϋτη Φρηματοοικονομικόσ 

Ανϊλυςησ-Έκθεςη ΤΓΟ και 25% για τη  ύνταξη του Υακϋλου Φρηματοδότηςησ. 
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Α3 υνολική προεκτιμώμενη αμοιβή- μελετητικά 

πτυχία 

 

ύμφωνα με τα ανωτϋρω προκύπτει ο ακόλουθοσ πύνακασ: 

 

A/A 
ΚΩΔΙΚΟ 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΣΤΧΙΟ 

ΠΡΟΕΚΣΙΜΗΗ 
ΑΜΟΙΒΗ 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ 
ΣΑΞΗ ΠΣΤΧΙΟΤ 

ΠΡΟΕΚΣΙΜΗΗ 
ΑΜΟΙΒΗ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΤΜΒΑΗ 

1 03 Οικονομικζσ μελζτεσ 3.681,00 Α τάξησ και άνω 3.681,00 

2 06 Αρχιτεκτονικζσ μελζτεσ 37.492,36 Α τάξησ και άνω 18.636,37 

3 08 τατικζσ μελζτεσ 26.437,73 Α τάξησ και άνω 14.059,88 

4 09 Η/Μ Μελζτεσ 27.350,61 B τάξησ και άνω 15.979,17 

5 10 
Μελζτεσ 
υγκοινωνιακών 4.026,83 Α τάξησ και άνω 4.026,83 

6 13 
Μελζτεσ Τδραυλικών 
Ζργων 1.645,31 Α τάξησ και άνω 1.645,31 

7 27 
Περιβαλλοντικζσ 
Μελζτεσ 5.153,40 Α τάξησ και άνω 5.153,40 

8 21 
Γεωτεχνικζσ μελζτεσ και 
ζρευνεσ 2.576,70 Α τάξησ και άνω 2.576,70 

   

ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΜΟΙΒΗ 65.758,66 

   
ΑΠΡΟΒΛΕΠΣΑ 15% 9.863,80 

   

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕ 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΣΑ 75.622,46 

   
ΦΠΑ 24% 18.149,39 

   
ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕ ΦΠΑ 93.771,85 

 

 

 

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2020 

ΤΝΣΑΞΗ  ΕΛΕΓΦΟ & ΘΕΩΡΗΗ 
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