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1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 

1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Στο παρόν τεύχος περιγράφεται η σκοπιμότητα, τα τεχνικά δεδομένα και το περιεχόμενο της μελέτης: 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΡΑΤΩΝΑ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»: 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. 

1.1.α. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο αποσκοπεί στην αποκατάσταση, εξοπλισμό και επανάχρηση ενός κτιρίου συνολικής 

επιφάνειας 1532 μ² περίπου, στο πρώην στρατόπεδο Μ. Αλέξανδρος και στην ανάπλαση του 

περιβάλλοντα χώρου του, για τη δημιουργία ενός κέντρου αφιερωμένου στην διατροφή, τον 

πολιτισμό και τη ψυχαγωγία των πολιτών. 

Οι δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν στο κέντρο αυτό περιλαμβάνουν τη διάθεση πρώτων υλών 

από επώνυμους έλληνες παραγωγούς, για την παρασκευή εδεσμάτων και την παροχή εξοπλισμού για 

την επεξεργασία τους (μαγείρεμα), δίνοντας έμφαση στην προώθηση της παραδοσιακής ελληνικής 

κουζίνας, δημιουργώντας ταυτόχρονα ένα πρότυπο αποθετήριο, που θα περιλαμβάνει αρχεία 

ιστορικών στοιχείων, συνταγών, μεθόδων και υλικών και θα είναι προσβάσιμο για όλους μέσω 

διαδικτύου. 

 

1.1.β. ΧΩΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 

Το κτίριο βρίσκεται σε κεντρικό σημείο του πρώην στρατοπέδου «Μ. Αλέξανδρος» στον Δήμο 

Αμπελοκήπων - Μενεμένης και είναι μέρος ενός συνόλου πέντε κτισμάτων, τα οποία δεν αποτελούν 

νεώτερα μνημεία σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 4141/26-11-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων 

Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας. 

Για το πρώην στρατόπεδο, εκπονείται Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο, το οποίο βρίσκεται σε στάδιο 

τελικής έγκρισης και στο οποίο προβλέπεται η επανάχρηση των υφιστάμενων κτιρίων του 

στρατοπέδου, με επιτρεπόμενες χρήσεις, για το υπό μελέτη κτίριο, τις χρήσεις Κεντρικών 

Λειτουργιών πόλης και συγκεκριμένα τις χρήσεις κοινωνικής πρόνοιας, πολιτισμού, διοίκησης, χώρων 

συνάθροισης κοινού, εμπορίου, εστίασης και αναψυκτηρίων. 
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1.1.γ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Το κτίριο, το οποίο περιελάμβανε θαλάμους οπλιτών, είναι διώροφο, με κάτοψη ορθογωνίου 

σχήματος, διαστάσεων 16,80μ.x32,00μ. και στεγάζεται με δίρριχτη κεραμοσκεπή. Το συνολικό 

εμβαδόν του είναι περίπου 1.532,00 μ².  

Το κτίριο αποτελείται από υπερυψωμένο ισόγειο, όροφο και σοφίτα κάτω από τη δίρριχτη στέγη. Το 

ύψος κάθε ορόφου είναι 4,60 μ. και το συνολικό ύψος του κτιρίου από το έδαφος στην πρόσοψη 

είναι 12,00 μ. 

Η πρόσβαση στην είσοδό του γίνεται με εξωτερική σκάλα και στους ορόφους γίνεται με εσωτερικό 

κλιμακοστάσιο. Δεν υπάρχει ανελκυστήρας και ράμπα πρόσβασης για ΑΜΕΑ. 

Το κτίριο, όπως φαίνεται και στις παρακάτω φωτογραφίες, έχει αρκετές φθορές, τόσο εσωτερικά, 

όσο και εξωτερικά και πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν εκτεταμένες πτώσεις επιχρισμάτων και 

καταστροφές στην τοιχοποιία, κατεστραμμένα κουφώματα, κτισμένα ανοίγματα, υπολείμματα 

ηλεκτρικών δικτύων κ.λπ. 

 

ΟΨΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΤΙΡΙΟΥ 

1.1.δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Για το κτίριο έχει εκπονηθεί Προμελέτη για την υλοποίηση του έργου, η οποία περιελάμβανε την 

αποτύπωση του κτίσματος, καθώς και προτάσεις για την αποκατάσταση και επανάχρηση του κτιρίου. 

Όλα τα στοιχεία της προμελέτης θα είναι διαθέσιμα και θα ληφθούν υπόψη κατά την εκπόνηση της 

παρούσας μελέτης. 

Η μελέτη θα περιλαμβάνει: 

 Όλες τις απαραίτητες ενημερώσεις - επικαιροποιήσεις των σχεδίων αποτύπωσης που 

παρέχονται από την Υπηρεσία. 

 Την Αρχιτεκτονική Μελέτη, η οποία θα προτείνει όλες τις απαραίτητες παρεμβάσεις, τόσο 

στο εσωτερικό του κτιρίου για την δημιουργία λειτουργικών εσωτερικών διαρρυθμίσεων 

και χώρων, σύμφωνα με το κτιριολογικό πρόγραμμα, όσο και στο εξωτερικό του, για την 

αποκατάσταση των όψεων. (αποξηλώσεις και εργασίες εξυγίανσης του κτιρίου, 

αποκατάσταση υφιστάμενης τοιχοποιίας ή προσθήκη νέων χωρισμάτων, αποκατάσταση 

επιχρισμάτων, ανοιγμάτων κ.λπ.). 

 Τον σχεδιασμό του περιβάλλοντα χώρου του κτιρίου, με ειδική μέριμνα για την άρτια και 

λειτουργική εξυπηρέτηση των χρηστών. 

 Τον ειδικό σχεδιασμό για άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα, ώστε να γίνουν 

προσβάσιμες για όλους, τόσο οι κτιριακές εγκαταστάσεις με τις λειτουργίες που 

περιλαμβάνουν, όσο και ο περιβάλλων χώρος τους. (ΦΕΚ 2998Β/20-07-20/ Υπουργική 

Απόφαση με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/65826/699: Τεχνικές οδηγίες προσαρμογής 
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υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών για την προσβασιμότητα αυτών σε άτομα με 

αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία). 

 Τον στατικό έλεγχο του υφιστάμενου κτιρίου και την στατική μελέτη που θα περιλαμβάνει 

όλες τις απαραίτητες παρεμβάσεις για την ενίσχυση του φορέα του κτιρίου, ώστε να 

διασφαλίζεται η στατική του επάρκεια και ασφάλεια. 

 Τις μελέτες Η/Μ Εγκαταστάσεων, που είναι απαραίτητες γενικά για την αποκατάσταση 

και επανάχρηση του κτιρίου, αλλά και όσες απαιτούνται για τις πιο εξειδικευμένες 

λειτουργικές ανάγκες του. 

 Τις μελέτες παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας του κτιρίου, ώστε να τηρηθούν 

όλες οι προδιαγραφές ασφαλείας για τους χρήστες του κτιρίου. 

 Τον σχεδιασμό της επίπλωσης και του εξοπλισμού, που είναι απαραίτητα για την 

διεξαγωγή όλων των προτεινόμενων δραστηριοτήτων που θα στεγαστούν στο κτίριο.  

 Τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό της επίπλωσης και του εξοπλισμού, που είναι απαραίτητα 

για την διεξαγωγή όλων των προτεινόμενων δραστηριοτήτων που θα στεγαστούν στο 

κτίριο.  

 Τον σχεδιασμό του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των μαγειρείων και των 

πλυντηρίων. 

 

1.1.ε. ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ 

Σύμφωνα με την προμελέτη που έχει εκπονηθεί για την υλοποίηση του έργου, η ενδεικτική 

χωροθέτηση χρήσεων - διαμόρφωση του κτιρίου, συνοδευόμενη από το αντίστοιχο κτιριολογικό 

πρόγραμμα είναι η εξής: 
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ΙΣΟΓΕΙΟ 

 

Όπως ενδεικτικά φαίνεται στο παραπάνω σχέδιο, στο ισόγειο προβλέπονται οι εξής χώροι: 

 Μηχανοστάσιο κλιματισμού, εμβαδού 11 μ² περίπου 

 Χώροι υγιεινής κοινού, εμβαδού 35 μ² περίπου 

 Κλιμακοστάσιο προς όροφο, βοηθητική είσοδος, ανελκυστήρας, εμβαδού 21 μ² περίπου 

 Πλυντήρια σκευών κουζινών, εμβαδού 18 μ² περίπου 

 Τηλεοπτικό πλατό, εμβαδού 61 μ² περίπου 

 Παρασκευαστήριο πρώτων υλών, εμβαδού (16 μ² περίπου 

 Αποθήκη πρώτων υλών και ψυγεία, εμβαδού (16 μ² περίπου 

 Χώροι υγιεινής προσωπικού, εμβαδού 15 μ² περίπου 

 Κατάστημα τροφίμων - Αγορά, εμβαδού 100 μ² περίπου 

 Κύρια είσοδος και υποδοχή, εμβαδού 48 μ² περίπου 

 Κουζίνες κοινού, εμβαδού 100 μ² περίπου 
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ΟΡΟΦΟΣ 

 

Όπως ενδεικτικά φαίνεται στο παραπάνω σχέδιο, στον όροφο προβλέπονται οι εξής χώροι: 

 Παρασκευαστήριο ζαχαροπλαστείου, εμβαδού 36 μ² περίπου 

 Πλυντήρια σκευών και λινών, λινοθήκη, εμβαδού 60 μ² περίπου 

 Κλιμακοστάσιο και ανελκυστήρας, εμβαδού 21 μ² περίπου 

 Διάδρομος και «κάβα» ποτών και αναψυκτικών, εμβαδού 30 μ² περίπου 

 Ζαχαροπλαστείο (αίθουσα, χωρητικότητας περίπου 100 ατόμων), εμβαδού 100 μ² περίπου 

 Γραφείο λειτουργίας, εμβαδού 17 μ² περίπου 

 Τραπεζαρία (αίθουσα, χωρητικότητας περίπου 200 ατόμων), εμβαδού 200 μ² περίπου 
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ΣΟΦΙΤΑ 

 

Όπως ενδεικτικά φαίνεται στο παραπάνω σχέδιο, στον όροφο προβλέπονται οι εξής χώροι: 

 Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, εμβαδού 160 μ² περίπου, χωρητικότητας περίπου 55 

καθήμενων) 

 Διάδρομο και κλιμακοστάσιο, εμβαδού 30 μ²) 

 Γραφείο, εμβαδού 21 μ²) 

 Βιβλιοθήκη – αναγνωστήριο /Μπαρ , εμβαδού 160 μ² περίπου, χωρητικότητας περίπου 50 

ατόμων). 

 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ 

Ο περιβάλλων χώρος που θα μελετηθεί στα πλαίσια του έργου, έχει εμβαδόν 2.500 τ.μ., βρίσκεται 

περιμετρικά του κτιρίου και είναι μέρος της ευρύτερης διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου του 

πρώην στρατοπέδου.  

Ο χώρος σε εκταση 15 στρ περίπου θα φιλοξενεί υπαίθριες δραστηριότητες όπως εκθέσεις αγροτικών 

προϊόντων, πολιτιστικές δραστηριότητες, εορταστικές και θεσμικές εκδηλώσεις, ψυχαγωγικά 

δρώμενα, υπαίθριες αγορές κ.λπ. 
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1.1.στ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

Σύμφωνα με την Προμελέτη, ενδεικτικά οι προτεινόμενες παρεμβάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν τις 

βασικές εργασίες αποκατάστασης, την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού και υποδομών 

λειτουργίας, είναι οι παρακάτω: 

α/ Βασικές εργασίες αποκατάστασης 

 Απομάκρυνση απορριμμάτων και παλαιών αντικειμένων που βρίσκονται μέσα στο κτίριο. 

 Αρχικός καθαρισμός τοιχοποιίας και δαπέδων 

 Εγκατάσταση δικτύων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων 

 Υδραυλικές εγκαταστάσεις 

 Εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού 

 Εγκατάσταση συστημάτων πυρασφάλειας και ασφάλειας 

 Εγκατάσταση νέων κουφωμάτων ενεργειακής επάρκειας 

 Εγκατάσταση ανελκυστήρα 

 Κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ στην είσοδο του κτιρίου 

 Εγκατάσταση ψηφιακών υποδομών 

 Εγκατάσταση χώρων υγιεινής 

 Έλεγχος και επιδιόρθωση κεραμοσκεπής 

 Αποκατάσταση και βαφή τοιχοποιίας 

 Αποκατάσταση υδρορροών όμβριων υδάτων 

 Έλεγχος και σύνδεση αποχετεύσεων με το δίκτυο της πόλης 

 Τοποθέτηση ειδικών δαπέδων στους χώρους παρασκευαστηρίων και αποθηκών τροφίμων 

 Απολύμανση χώρων 

 Εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού εξαερισμού κουζινών και παρασκευαστηρίων 

 Προμήθεια, εγκατάσταση και ρύθμιση ειδικού εξοπλισμού του κτιρίου 

 Προμήθεια και εγκατάσταση σκευών και εργαλείων εστίασης 

 Προμήθεια και εγκατάσταση στοιχείων ενδιαίτησης, διακόσμησης και φωτισμού 

 Προμήθεια βιβλίων, λογισμικού και στοιχείων της βιβλιοθήκης 

 Ανάπτυξη διαδικτυακού κόμβου 

 Επιστημονική τεκμηρίωση διατροφικών αναλύσεων 
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 Εκπαίδευση προσωπικού 

 

β/ Βασικός εξοπλισμός του κτιρίου 

 Σύστημα εξαερισμού 

 Σύστημα κλιματισμού (ψύξη - θέρμανση) 

 Ανελκυστήρας κοινού 

 Ανελκυστήρας τραπεζαρίας 

 Συστήματα πυρόσβεσης και ασφαλείας 

 Υδραυλικά και αποχετευτικά δίκτυα 

 Ηλεκτρικά δίκτυα 

 Δίκτυα ασθενών ρευμάτων 

 Βασικός φωτισμός και φωτισμός ασφαλείας 

 

γ/ Ειδικός εξοπλισμός του κτιρίου 

Ως ειδικός εξοπλισμός θεωρούνται όλα τα στοιχεία εξοπλισμού, κατασκευών, εργαλείων, ενδιαίτησης 

και σκευών που εξειδικεύουν τη χρήση του κτιρίου στο αντικείμενο του έργου. 

Ο εξοπλισμός αυτός διαιρείται σε κατηγορίες ομοειδών αντικειμένων. 

γ.1/ Επαγγελματικός εξοπλισμός κουζίνας και ζαχαροπλαστείου 

 Πάγκοι εργασίας 

 Εστίες 

 Φούρνοι 

 Θερμοθάλαμοι 

 Μηχανήματα επεξεργασίας ζύμης 

 Ψυγεία-καταψύκτες 

 Σκεύη 

 Πλυντήρια σκευών 

 Ερμάρια 

 Τρόλεϊ 

 Ραφιέρες 

 Φούσκες εξαερισμού 

 Εργαλεία χειρός  
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 Εργαλεία ισχύος 

 Ζυγοί 

 Ενδυμασία, πετσέτες 

 Νεροχύτες 

 Διαχείριση απορριμμάτων και ανακύκλωσης 

 Αποθηκευτικά υγρών και στερεών 

 Συσκευαστήρια 

γ.2/ Εξοπλισμός καταστήματος τροφίμων 

 Ψυγεία 

 Καταψύξεις 

 Βιτρίνες 

 Ράφια 

 Καλάθια 

 Ταμεία 

γ.3/ Εξοπλισμός Café 

 Καφετιέρες 

 Σερβίτσια τσαγιού, καφέ, ποτών κ.λπ. 

 Παγομηχανή 

 Αναδευτήρες 

γ.4/ Εξοπλισμός τραπεζαρίας και ζαχαροπλαστείου 

 Τραπέζια 

 Καθίσματα 

 Υφασμάτινα 

 Σερβίτσια 

 Τρόλεϊ 

 Επιτραπέζια σκεύη 

 Πλυντήρια σκευών 

 Σκευοθήκες 

 Λινοθήκη 

 Σιδερωτήρια 
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 Διακοσμητικά στοιχεία 

 Ειδικός φωτισμός 

 Ηχητικά συστήματα 

γ.5/ Εξοπλισμός τηλεοπτικού studio 

 Πλατό κουζίνας με εξοπλισμό, σκεύη και εργαλεία 

 Πλατό συνεντεύξεων (πάνελ) 

 Φωτισμός πλατό λήψεων 

 Κάμερες ψηφιακών λήψεων εικόνας και ήχου 

 Η/Υ και λογισμικό ελέγχου εγγραφών, μοντάζ και post production 

 Καλωδιώσεις 

 Ηχητική μόνωση χώρου 

 Αποθηκευτικά μέσα 

 Εξοπλισμός ελέγχου (ηχεία, ακουστικά, μικρόφωνα, οθόνες, κ.λπ.). 

γ.6/ Εξοπλισμός γραφείων 

 Επίπλωση 

 Ερμάρια 

 Σταθμοί εργασίας 

 Τηλέφωνο 

 Περιφερειακά Η/Υ (εκτυπωτής, αποθηκευτικά μέσα, κ.λπ.) 

γ.7/ Εξοπλισμός εκθέσεων και εκδηλώσεων 

 Στάντ ανάρτησης εποπτικού υλικού 

 Καθίσματα 

 Εκθεσιακός φωτισμός (σποτ) 

 Σύστημα ψηφιακής προβολής 

 Σύστημα αναπαραγωγής ήχου 

 Αναλόγιο, κ.λπ. 

 

 

1.2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι απαιτούμενες μελέτες θα είναι οι εξής: 
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 Αρχιτεκτονική μελέτη για την αποκατάσταση και επανάχρηση του κτιρίου (κατ. 6, διότι 

δεν αποτελεί νεώτερο μνημείο σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 4141/26-11-2015 έγγραφο της 

Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας.) 

 Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας (κατ. 06) 

 Μελέτη ΚΕΝΑΚ/ Πιστοποιητικό ενεργειακής επιθεώρησης (κατ. 06, κατ.09) 

 Σχεδιασμός & σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών επίπλωσης / εξοπλισμού αρχιτεκτονικής 

μελέτης κτιρίου (κατ. 07) 

 Αρχιτεκτονική μελέτη Διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου (κατ. 07) 

 Μελέτη ακουστικής χώρου (κατ. 07) 

 Στατική μελέτη για τον έλεγχο, την ενίσχυση και θωράκιση του στατικού φορέα του 

κτιρίου (κατ. 08) 

 Αδειοδότηση κτιρίου ν 4495/2017(κατ. 08) 

 Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες (κατ. 9) οι οποίες περιλαμβάνουν επίσης:  

- Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες κτιρίου 

- Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες περιβαλλοντος χώρου  με αντιστοιχη μελέτη 

υδρευσης , αποχέτευσης, ηλεκτρολογικα ισχυρα, ηλεκτρολογικά ασθενή, πυροσβεση 

και λοιπά ασθενή. 

- Τη Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας με έκδοση αδείας από Πυροσβεστική 

Υπηρεσία (κατ. 09) 

- Τον Σχεδιασμό & τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών Η/Μ εξοπλισμού μαγειρείων – 

πλυντηρίων (κατ. 09) 

- Τον Σχεδιασμό & τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών Η/Μ εξοπλισμού τηλεοπτικου 

studio & αιθουσας πολλαπλων (κατ. 09) 

- Τον Σχεδιασμό & τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών αστικού και  Η/Μ εξοπλισμού 

περιβαλλοντος χώρου (κατ. 09) 

 

 Φυτοτεχνική μελέτη περιβάλλοντος χώρου με αντιστοιχη μελέτη υδρευσης και άρδευσης 

του χώρου (κατ. 25) 

 Τοπογραφική  μελέτη περιβάλλοντος χώρου εκδηλώσεων (κατ. 16) 

 Περιβαλλοντική μελέτη έργου( κατ 27) 

 Τεύχη Δημοπράτησης για κάθε κατηγορία μελέτης 

 ΣΑΥ - ΦΑΥ για κάθε κατηγορία μελέτης 
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Σύμφωνα με τα παραπάνω η μελέτη συνίσταται στις εξής κατηγορίες μελετών: 

 Κατηγορία 06 (Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων) 

 Κατηγορία 07 (Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες) 

 Κατηγορία 08 (Στατικές μελέτες) 

 Κατηγορία 09 (Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές μελέτες) 

 Κατηγορία 25 (Φυτοτεχνικές Μελέτες ) 

 Κατηγορία 16 (Μελέτες Πρασίνου) 

 Κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες ) 

 

 

 

1.3. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 

Οι µελέτες θα εκπονηθούν σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισμούς και τις προδιαγραφές 

εκπόνησης μελετών (πχ. Τεχνικές Προδιαγραφές Π∆ 696/74, ισχύων ΝΟΚ, Κτιριοδοµικός Κανονισµός 

κλπ),  σε  δύο  στάδια:  οριστική  μελέτη  και μελέτη εφαρμογής, διότι η προμελέτη έχει ήδη 

εκπονηθεί και θα είναι διαθέσιμη για τους μελετητές. 

Στο  στάδιο  της  οριστικής μελέτης θα εκπονηθεί η μελέτη του ΚΕΝΑΚ, οι µελέτες ενεργητικής και 

παθητικής πυροπροστασίας καθώς και το ΣΑΥ-ΦΑΥ του έργου που θα δημοπρατηθεί. 

Τα παραδοτέα της μελέτης θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές (ΦΕΚ 1047Β/29-03-

2019 / ΑΠΟΦ. με Αριθμ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ466: Εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά 

στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης σε ό,τι αφορά τα συγκοινωνιακά (οδικά) έργα, τα υδραυλικά, τα 

λιμενικά και τα κτιριακά έργα.) 

Η ηλεκτρονική μορφή της πληροφορίας (εκτός των σχεδίων και των διαγραμμάτων)  πρέπει να είναι 

πλήρως συμβατή και ανταλλάξιμη, καθώς επίσης και άμεσα επεξεργάσιμη σε προγράμματα MS 

Office. 

 

Τα σχέδια και τα διαγράμματα θα παραδοθούν με βάση τα παρακάτω: 

Τα γραφικά δεδομένα των σχεδιαστικών αρχείων θα μεταφέρονται κατά προτίμηση στο format του 

DWG (AUTOCAD 2004 και νεώτερα). Σε περίπτωση αδυναμίας παράδοσης στο παραπάνω format 

μπορεί να γίνει παράδοση και στη δομή του DXF. Τα σχεδιαστικά αρχεία θα περιέχουν όλη την 

απαραίτητη γραφική πληροφορία όπως σχεδιαστικά επίπεδα, χρώματα, στυλ, πάχη γραμμών, ειδικά 
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σύμβολα κ.α. Συνοδευτικά μαζί με τα παραπάνω θα πρέπει να παραδίδονται οι γραμματοσειρές (font 

libraries), οι βιβλιοθήκες συμβόλων (cell libraries) και ο χρωματικός πίνακας (color table)  που 

χρησιμοποιήθηκαν κατά τη φάση της δημιουργίας τους. 

Βασική προϋπόθεση κατά την έξοδο των γραφικών από τις διάφορες σχεδιαστικές πλατφόρμες που 

θα χρησιμοποιηθούν είναι η εξασφάλιση της διαφοροποιημένης  ανά σχεδιαστικό επίπεδο (level ή 

layer) σχεδιαστικής πληροφορίας. 

Στην περίπτωση του format DXF η υποστηριζόμενη  έκδοση θα πρέπει να περιέχει αποκλειστικά και 

μόνο σχεδιαστική πληροφορία και όχι περιγραφική πληροφορία. 

Τα υπόλοιπα αρχεία (αναφορές, πίνακες κτλ) θα υποβάλλονται χρησιμοποιώντας κάποιο από τα 

προγράμματα της Microsoft Office (Word, Excel). 

Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα ελάχιστα παραδοτέα για τις ειδικές 

μελέτες (ακουστική και ΚΕΝΑΚ): 
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 ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  

Η ακουστική μελέτη έχει σκοπό να εξασφαλίσει υψηλής ποιότητας ακουστικό περιβάλλον στον 

εσωτερικό χώρο του υπό μελέτη αντικειμένου εφαρμόζοντας σχεδιαστικά κριτήρια που αποσκοπούν 

στην ακουστική συμπεριφορά, την ηχομόνωση και την ηχοπροστασία του. Τα παραδοτέα της 

ακουστικής μελέτης είναι:  

α. Τεχνική Περιγραφή η οποία περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:  

α.1. Ανάλυση των δεδομένων του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού με σχεδιαστικά κριτήρια ηχομόνωσης 

και ακουστικής (αναφορά σε χρόνους αντήχησης, διαύγεια και ευκρίνεια ήχου, ηχόγραμμα, 

ανακλάσεις, χωροαίσθηση κλπ.)  

α.2. Ανάλυση των ακουστικών απαιτήσεων για ειδικούς χώρους.  

α.3. Ηχομόνωση μεταξύ εσωτερικών χώρων με προσδιορισμό δομικών στοιχείων που ικανοποιούν τις 

απαιτήσεις του έργου και ηχοπροστασία από εξωτερικούς θορύβους.  

α.4. Ακουστική αντιμετώπιση ειδικών χώρων (αμφιθέατρα, συναυλιακοίχώροι κλπ) με υπολογισμούς 

όγκου, σχήματος, υφής επιφανειών, χρόνων αντήχησης κλπ.  

α.5. Ηχοπροστασία εγκαταστάσεων με αντιμετώπιση θορύβων από υδραυλικές –κλιματιστικές 

εγκαταστάσεις, σωληνώσεις κλπ.  

β. Σχέδια ή σκαριφήματα ειδικών ηχητικών κατασκευών, Σχέδια δομικών στοιχείων ηχομόνωσης, 

Πίνακες υπολογισμού ηχομόνωσης, Πίνακες Αναλυτικών υπολογισμών χρόνων αντήχησης ειδικών 

αιθουσών κλπ. 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ -ΚΕΝΑΚ  

Η μελέτη ενεργειακής απόδοσης έχει στόχο τον επαναπροσδιορισμό των στοιχείων κατασκευής του 

κτιρίου για την επίτευξη της ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης και βασίζεται σε ενεργειακούς 

υπολογισμούς που γίνονται με αντίστοιχο λογισμικό (ΚΕΝΑΚ).Θα μελετηθεί με παρεμβάσεις, έτσι 

ώστε να καταταγεί τουλάχιστον σε εν. κατηγορία Β η Β’.  

Επιπλέον θα μελετηθούν πρόσθετα σενάρια για  ευκαιρίες ορθολογικής αξιοποίησης των διαθέσιμων 

ενεργειακών πόρων, εξοικονόμησης ενέργειας, προώθηση της ανάπτυξης των τεχνολογιών ΑΠΕ και 

διασφάλισης της προστασίας του περιβάλλοντος με ανάλυση των δεικτών αποτελεσματικότητας , 

αποδοτικότητας, οικονομικότητας, λειτουργικότητας, βιωσιμότητας κλπ.  

1. Οι κανονισμοί και οι προδιαγραφές που διέπουν τη μελέτη ενεργειακής απόδοσης 

περιλαμβάνονται στον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, σε συνδυασμό 

με τις αντίστοιχες Τεχνικές Οδηγίες του Τ.Ε.Ε. 
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2. Περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω παραδοτέα: 

 Υπολογισμός ενεργειακών καταναλώσεων  

 Έλεγχος θερμομονωτικής επάρκειας  

 Τεκμηρίωση ελάχιστων προδιαγραφών και σχεδιασμού Η/Μ συστημάτων του κτιρίου  

 Μελέτη ενεργειακής απόδοσης με τεκμηρίωση στις παρεμβάσεις του αρχιτεκτονικού 

σχεδιασμού και του σχεδιασμού των Η/Μ συστημάτων του κτιρίου  

 Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών-κατάταξη  

 Σχέδια  

 Επιπλέον, θα συνταχθεί νέο επικαιροποιημένο ΠΕΑ σύμφωνα με τον ισχύοντα ΚΕΝΑΚ αλλά 

και τα σενάρια ενεργειακής αναβάθμισης που θα προταθούν.  

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Επιθεώρησης θα είναι σφραγισμένο, υπογεγραμμένο από ενεργειακό 

επιθεωρητή κατόχου άδειας Γ’ τάξης, εγγεγραμμένου στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), και το οποίο θα καταχωρηθεί 

στο Αρχείο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίων που τηρεί η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας 

(ΕΥΠΕΝ ) 

 

Φάση 1η: Με το πέρας της οριστικής μελέτης και προ της μελέτης εφαρμογής θα υποβληθούν στην  

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων – Τμήμα Μελετων - Κατασκεύων τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την 

έκδοση Έγκρισης Δόμησης και Άδειας Δόμησης. Υπενθυμίζεται ότι προαπαιτούμενο για την έκδοση 

της Άδειας Δόμησης είναι η έγκριση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.  

Οι ανάδοχοι μελετητές υποχρεούνται να παράσχουν στην αρμόδια διεύθυνση, τα απαιτούμενα 

σχέδια και δικαιολογητικά για την εξασφάλιση της έγκρισης του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής. Για την 

έκδοση τόσο της Έγκρισης του Σ.Α. όσο και της Άδειας Δόμησης θα ενεργήσει ο ανάδοχος σε 

συνεργασία με τον κύριο του έργου (Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης). Οι μελετητές θα πρέπει να 

υποστηρίξουν τις μελέτες που εκπόνησαν και υπογράφουν, κατά τον έλεγχό τους από την Αρμόδια 

Υπηρεσία Δόμησης και να μεριμνήσουν τόσο για την καταχώρηση των νομίμων αμοιβών τους στο 

ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ όσο και για την έγκαιρη κατάθεση των σχετικών κρατήσεων και φόρων 

που προβλέπει η νομοθεσία, χωρίς επιβάρυνση του εργοδότη. 

 

Φάση 2η: Μελέτη εφαρμογής και Τεύχη Δημοπράτησης Εκπονείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

που ισχύουν και προσδιορίζει επακριβώς το προς κατασκευή αντικείμενο. Θα περιλαμβάνει όσες 

παρεμβάσεις προβλέπονται στην οριστική μελέτη αλλά θα εξειδικεύει και θα προσδιορίζει με 
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1 

μεγαλύτερη ακρίβεια τις παρεμβάσεις. Θα περιλαμβάνει αναλυτικές προμετρήσεις με προμετρητικά 

σχέδια όπου απαιτούνται και Τεύχη Δημοπράτησης. Εφόσον απαιτείται η δημιουργία νέων άρθρων 

κατά τη σύνταξη του Αναλυτικού Τιμολογίου, αυτή θα συνοδεύεται από Τεχνική Έκθεση - 

αιτιολόγηση της δημιουργίας των νέων άρθρων με τεκμηρίωση της τιμής του άρθρου μέσω 

προσφορών από το εμπόριο.  
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1.4. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΡΑΤΩΝΑ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»: 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» 

Η συνολική προθεσμία για την ολοκλήρωση του μελετητικού αντικειμένου της κάθε επί μέρους 

σύμβασης, από την υπογραφή της, θα ορίζεται από τον Εργοδότη, κατά περίπτωση, ανάλογα με το 

φυσικό της αντικείμενο.  

Η κάθε επί μέρους σύμβαση θα αποτελεί μία αυτοτελή ολοκληρωμένη μελέτη που θα εκπονείται σε  

ένα (1) στάδιο.  

Υποχρέωση του Ανάδοχου της μελέτης είναι να υποστηρίζει, καθ’ όλη τη διάρκεια της μελέτης, την 

Αναθέτουσα Αρχή στις διαδικασίες ενημέρωσης - διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς. 

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα  να προσκαλεί τον Ανάδοχο σε συσκέψεις με την παρουσία 

εκπροσώπων και άλλων Φορέων, κατά τις οποίες θα παρουσιάζει την πρόοδο της Μελέτης, θα 

συζητούνται προβλήματα ή γενικώς θέματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της Μελέτης και θα 

δίνονται οδηγίες, κατευθύνσεις και διευκρινίσεις εκατέρωθεν. 
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  ΜΗΝΑΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

  1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 

  ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ                               

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ                 

Ε
Γ

Κ
Ρ

ΙΣ
Ε

ΙΣ
 

            

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑΤΙΚΩΝ                              

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ                             

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ                             

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ                             

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ                             

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ                             

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ                             
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ                             

Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ                             

Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ                             

 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ                               

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ                             

Ε
Γ

Κ
Ρ

ΙΣ
Ε

ΙΣ
  ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ                             

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ                             
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ                             

Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ                             

Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ                             
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ,ΦΑΥ,ΣΑΥ…                             



 

 

 

2. ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

2.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Λαμβάνεται η τρέχουσα ισχύουσα τιμή τκ 2021 = 1,199.  

Το εμβαδόν του υπό μελέτη κτιρίου, σύμφωνα με την αποτύπωσή του, είναι 1.532,00 μ2 

( μικτό εμβαδόν) και η έκταση του περιβάλλοντα χώρου του που θα διαμορφωθεί, 

υπολογίστηκε στα 2.500,00 μ2.  

Για τον προσδιορισμό των προεκτιμημένων αμοιβών για τη σύνταξη Αρχιτεκτονικής 

Μελέτης Κτιριακών Έργων (κατ. 06), Ειδικής Αρχιτεκτονικής μελέτης (κατ. 07), Στατικής 

μελέτης (κατ. 08) , Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης (κατ.09) και Φυτοτεχνικής Μελέτης 

( κατ.25), στα πλαίσια της μελέτης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΡΑΤΩΝΑ 

ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ», εφαρμόζονται οι διατάξεις του εγκεκριμένου «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 (Α’ 147)» (ΦΕΚ 2519 Β /20-07-2017) 

 

2.2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ   

 

2.2.α. Υπολογισμός Προεκτιμώμενης αμοιβής Σύνταξης Αρχιτεκτονικής μελέτης κτιρίου 

και Τευχών Δημοπράτησης (κατ. 06)  

  

2.2.α.1. Αρχιτεκτονικές μελέτες που έχουν ως αντικείμενο κτίρια με σύνθετη λειτουργία και 

αυξημένες τεχνικές ή αισθητικές απαιτήσεις. 

(ΟΙΚ 1.1 - πίνακας Ια - κατηγορία IV - περιπτ. 13) 

  



 

 

 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή Α για την εκπόνηση των Αρχιτεκτονικών Μελετών 

υπολογίζεται από τον τύπο:  

 

Α=   
3

3,178

100)(













         ● 1,06   )(  

 

όπου: Ε = Επιφάνεια Κτιρίου ή Έργου σε τετραγωνικά μέτρα (μ2) που εκφράζει 

το φυσικό αντικείμενο 

 ΤΑο = Βασική ενιαία Τιμή Αφετηρίας αμοιβών ανά μ2 κτιρίου ή έργου. 

 ΣΒν = Συντελεστής Βαρύτητας επί της ενιαίας Τιμής Αφετηρίας Αμοιβών 

ανά μ2 συγκεκριμένου κτιρίου ή έργου.= 0,31 ( ΟΙΚ5.3  Ο Συντελεστής 

Βαρύτητας (Σβν) όπου δεν υπάρχει, θα υπολογίζεται ως το  πηλίκο της 

δαπάνης ανά μ2 κτιρίου, ή έργου, (διαιρούμενης δια 100) προς τη βασική 

ενιαία Τιμή Αφετηρίας ΤΑ0. Η διάταξη αυτή ισχύει και στις 

περιπτώσειςεπισκευών, διαρρυθμίσεων ή μεταρρυθμίσεων υφισταμένων 

κτηρίων. = (300€/μ2/100)/9,75)  

 ΣΑ= Συντελεστής Αρχιτεκτονικής Μελέτης 

  κ και μ = συντελεστές σύμφωνα με την κατηγορία της μελέτης 

 τκ = ο συντελεστής του άρθρου του ΓΕΝ.3 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 (Α’ 147) 

 Οι συντελεστές ΤΑο, ΣΒν, ΣΑ, κ και μ ορίζονται στον πίνακα Ια του Κεφ. Ζ 

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 (Α’ 147) 

Σύμφωνα με τα παραπάνω οι τιμές των συντελεστών για το συγκεκριμένο έργο 

διαμορφώνονται ως εξής: 

  

Επειδή  παραλείπεται η προμελέτη για το έργο, με την παρούσα σύμβαση θα 

εκπονηθούν η Οριστική μελέτη και η μελέτη Εφαρμογής. Ως εκ τούτου η αμοιβή 

διαμορφώνεται στο 82,5%( 40%+25%+35%/2)  της προεκτιμώμενης, σύμφωνα με το 



 

 

Άρθρο ΟΙΚ.5, παρ.5 και παρ 15 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 (Α’ 147). 

Επισης σύμφωνα με με το Άρθρο ΟΙΚ.5, παρ9 Για διαρρυθμίσεις ή μεταρρυθμίσεις 

υφισταμένων κτιρίων οι αμοιβές κάθε επίμέρους Μελέτης προσαυξάνονται 

κατά 50%. 
Άρα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.α.2. Αμοιβή σύνταξης τευχών δημοπράτησης της Αρχιτεκτονικής μελέτης κτιρίου 

(Άρθρο ΓΕΝ.7, παρ. 1)  

 

 

 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΕΜΒΑΔΟΝ 1,532.00
ΤΑο 9.75
ΣΒν 0.34
ΣΑ 1.00
κ 2.40
μ 52.00
τκ 1.199
ΑΜΟΙΒΗ Α= 40,645.34

33,532.40

ΑΜΟΙΒΗ =1.5*Β=Γ1 50,298.61

1.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΚΤΙΡΙΟΥ

ΑΜΟΙΒΗ   (50% ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ&ΟΡΙΣΤΙΚΗ & 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ = 82.5%*Α)= Β 1 =



 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.α.3 Υπολογισμός Προεκτιμώμενης αμοιβής μελέτης Παθητικής Πυροπροστασίας 

κτιρίου και Τευχών Δημοπράτησης (κατ. 06)  

  

2.2.α.3.1. Παθητική Πυροπροστασία. (ΟΙΚ 1.2) 

 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή Α για την εκπόνηση της μελέτης Παθητικής 

Πυροπροστασίας υπολογίζεται από τον τύπο:  

 

Α=   
3

3,178

100)(













          ● 1,06   )(  

 

όπου: Ε = Επιφάνεια Κτιρίου ή Έργου σε τετραγωνικά μέτρα (μ2) που εκφράζει 

το φυσικό αντικείμενο 

 ΤΑο = Βασική ενιαία Τιμή Αφετηρίας αμοιβών ανά μ2 κτιρίου ή έργου. 

 ΣΒν = Συντελεστής Βαρύτητας επί της ενιαίας Τιμής Αφετηρίας Αμοιβών 

ανά μ2 συγκεκριμένου κτιρίου ή έργου.= 0,31 ( ΟΙΚ5.3  Ο Συντελεστής 

Βαρύτητας (Σβν) όπου δεν υπάρχει, θα υπολογίζεται ως το πηλίκο της 

δαπάνης ανά μ2 κτιρίου, ή έργου, (διαιρούμενης δια 100) προς τη βασική 

ενιαία Τιμή Αφετηρίας ΤΑ0. Η διάταξη αυτή ισχύει και στις περιπτώσεις 

επισκευών, διαρρυθμίσεων ή μεταρρυθμίσεων υφισταμένων κτηρίων. = 

(300€/μ2/100)/9,75) 

 ΣΑ= Συντελεστής Αρχιτεκτονικής Μελέτης 

  κ και μ = συντελεστές σύμφωνα με την κατηγορία της μελέτης 

 τκ = ο συντελεστής του άρθρου του ΓΕΝ.3 του Κανονισμού 

Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής Τεχνικών και λοιπών 

ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ =Γ*8%=Δ1= 2,682.59



 

 

συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του 

άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) 

 Οι συντελεστές ΤΑο, ΣΒν, ΣΑ, κ και μ ορίζονται στο άρθρο ΟΙΚ.1.2, του 

Κεφ. Ζ 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 (Α’ 147) 

Σύμφωνα με τα παραπάνω οι τιμές των συντελεστών για το συγκεκριμένο έργο 

διαμορφώνονται ως εξής: 

Επειδή έχει εκπονηθεί παραλείπεται η προμελέτη για το έργο, με την παρούσα 

σύμβαση θα εκπονηθούν η Οριστική μελέτη και η μελέτη Εφαρμογής. Ως εκ τούτου η 

αμοιβή διαμορφώνεται στο 82,5%( 40%+25%+35%/2)  της προεκτιμώμενης, σύμφωνα 

με το Άρθρο ΟΙΚ.5, παρ.5 και παρ 15 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 (Α’ 147). 

Επισης σύμφωνα με το Άρθρο ΟΙΚ.5, παρ9 ια διαρρυθμίσεις ή μεταρρυθμίσεις 

υφισταμένων κτιρίων οι αμοιβές κάθε επίμέρους Μελέτης προσαυξάνονται 

κατά 50%. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΕΜΒΑΔΟΝ 1,532.00
ΤΑο 0.195
ΣΒν 0.34
ΣΑ 1.00
κ 2.00
μ 35.00
τκ 1.199
ΑΜΟΙΒΗ Α= 1,505.66

ΑΜΟΙΒΗ =1.5*Α=Β2 2,258.49

1.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ



 

 

2.2.α.3.2. Αμοιβή σύνταξης τευχών δημοπράτησης της μελέτης Παθητικής 

Πυροπροστασίας κτιρίου (Άρθρο ΓΕΝ.7, παρ. 1)  

 

 

 

 

 

2.2.α.4 Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης – Α/Μ (Κ.Υ.Α ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/2017 - ΦΕΚ 

2367/Β/12-7-2017)(ΚΕΝΑΚ)  

Στον κανονισμό των προεκτιμώμενων Αμοιβών και Υπηρεσιών δεν περιλαμβάνεται τρόπος 

υπολογισμού αμοιβής για την Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης – Α/Μ, η προεκτίμηση της 

αμοιβής γίνεται σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.4  του ανωτέρω κανονισμού. Η προεκτιμώμενη 

αμοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή άλλου επιστήμονα 

που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει ειδικών προβλέψεων 

υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας. Για 

επιστήμονα εμπειρίας έως 10 έτη, Α = 300 * τκ * αριθμό ημερών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ =Γ*8%=Δ2= 169.00

ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΗΜΕΡΕΣ 5.00
=10 ΕΤΗ 1 300.00
> 10 ΚΑΙ < 20 0 450.00
 > 20 0 600.00
τκ 1.199
ΑΜΟΙΒΗ Α3= 1,798.50

1.3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης –
Α/Μ



 

 

 

 

2.2.α.5 Επικαιροποίηση υφιστάμενων αρχιτεκτονικών σχεδίων 

Στον κανονισμό των προεκτιμώμενων Αμοιβών και Υπηρεσιών δεν περιλαμβάνεται τρόπος 

υπολογισμού αμοιβής για την Επικαιροποίηση υφισταμενων αρχιτεκτονικών σχεδίων, η 

προεκτίμηση της αμοιβής γίνεται σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.4  του ανωτέρω κανονισμού. Η 

προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή 

άλλου επιστήμονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει ειδικών 

προβλέψεων υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα 

ημέρας. Για επιστήμονα εμπειρίας έως 10 έτη, Α = 300 * τκ * αριθμό ημερών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή των μελετών ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 06, (Σύνταξης Αρχιτεκτονικής 

μελέτης κτιρίου ,  μελέτης Παθητικής Πυροπροστασίας και ενεργειακής μελέτης  μαζί με την 

αμοιβή των τευχών Δημοπράτησης) προκύπτει στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

 

 

 

 

 

 1.4 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΗΜΕΡΕΣ 4.00
=10 ΕΤΗ 1 300.00
> 10 ΚΑΙ < 20 0 450.00
 > 20 0 600.00
τκ 1.199
ΑΜΟΙΒΗ Α4= 1,438.80



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6

ΑΜΟΙΒΗ =1.5*Β=Γ1 46,748.00
ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ =Γ*8%=Δ1= 2,493.23
ΑΜΟΙΒΗ =1.0*Β=Γ2 2,112.56
ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ =Γ*8%=Δ2= 169.00
ΑΜΟΙΒΗ Α3= 1,798.50
ΑΜΟΙΒΗ Α4= 1,438.80

ΣΥΝΟΛΟ 66,414.37



 

 

 

2.2.β. Υπολογισμός Προεκτιμώμενης αμοιβής Σύνταξης μελέτης Διαμόρφωσης 

Περιβάλλοντα χώρου κτιρίου και Τευχών Δημοπράτησης (κατ. 07)  

  

2.2.γ.1. Διαμορφώσεις τοπίου και ελεύθερων χώρων (πλατειών, κήπων, πάρκων, 

περιβάλλοντος χώρου κτιρίου) ανά αυτοτελή χωρική ενότητα (ΟΙΚ 1.1 - πίνακας Ια - 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ V - περιπτ. 6) 

 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή Α για την εκπόνηση της μελέτης Διαμόρφωσης Περιβάλλοντα 

χώρου κτιρίου υπολογίζεται από τον τύπο:  

 

Α=   
3

3,178

100)(













          ●1,06   )(  

 

όπου: Ε = Επιφάνεια Κτιρίου ή Έργου σε τετραγωνικά μέτρα (μ2) που εκφράζει 

το φυσικό αντικείμενο 

 ΤΑο = Βασική ενιαία Τιμή Αφετηρίας αμοιβών ανά μ2 κτιρίου ή έργου. 

 ΣΒν = Συντελεστής Βαρύτητας επί της ενιαίας Τιμής Αφετηρίας Αμοιβών 

ανά μ2 συγκεκριμένου κτιρίου ή έργου. 

 ΣΑ= Συντελεστής Αρχιτεκτονικής Μελέτης 

  κ και μ = συντελεστές σύμφωνα με την κατηγορία της μελέτης 

 τκ = ο συντελεστής του άρθρου του ΓΕΝ.3 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 (Α’ 147) 

 Οι συντελεστές ΤΑο, ΣΒν, ΣΑ, κ και μ ορίζονται στον πίνακα Ια του Κεφ. Ζ 

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 (Α’ 147) 

Σύμφωνα με τα παραπάνω οι τιμές των συντελεστών για το συγκεκριμένο έργο 

διαμορφώνονται ως εξής: 



 

 

 

 

 

 

 Επειδή  παραλείπεται η προμελέτη για το έργο, με την παρούσα σύμβαση 

θα εκπονηθούν η Οριστική μελέτη και η μελέτη Εφαρμογής. Ως εκ τούτου η αμοιβή 

διαμορφώνεται στο 82,5%( 40%+25%+35%/2)  της προεκτιμώμενης, σύμφωνα με το 

Άρθρο ΟΙΚ.5, παρ.5 και παρ 15 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 (Α’ 147). 

 
Άρα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΕΜΒΑΔΟΝ 2,500.00
ΤΑο 9.75
ΣΒν 0.10
ΣΑ 1.00
κ 2.90
μ 63.00
τκ 1.199
ΑΜΟΙΒΗ Α= 27,665.76

22,824.25

2.1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ

ΑΜΟΙΒΗ   (50% ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ&ΟΡΙΣΤΙΚΗ & 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ = 82.5%*Α)= Β1  =



 

 

 

2.2.β.1.2. Αμοιβή σύνταξης τευχών δημοπράτησης της μελέτης Διαμόρφωσης 

Περιβάλλοντα χώρου κτιρίου (Άρθρο ΓΕΝ.7, παρ. 1)  

 

 

 

 

 

 

2.2.β.2 Υπολογισμός Προεκτιμώμενης αμοιβής Σχεδιασμού & Σύνταξης τεχνικών 

προδιαγραφών επίπλωσης / εξοπλισμού αρχιτεκτονικής μελέτης κτιρίου και Σύνταξης 

Τευχών Δημοπράτησης (κατ. 07) 

  

2.2.β.2.1. Μελέτη Επίπλωσης ή εξοπλισμού χώρων (ΟΙΚ 1.1 - πίνακας Ια - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ V 

- περιπτ. 2) 

 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή Α για την εκπόνηση της Μελέτης Επίπλωσης ή εξοπλισμού 

χώρων υπολογίζεται από τον τύπο:  

 

Α=   
3

3,178

100)(













         ● 1,06   )(  

 

 

όπου: Ε = Επιφάνεια Κτιρίου ή Έργου σε τετραγωνικά μέτρα (μ2) που εκφράζει 

το φυσικό αντικείμενο 

 ΤΑο = Βασική ενιαία Τιμή Αφετηρίας αμοιβών ανά μ2 κτιρίου ή έργου. 

 ΣΒν = Συντελεστής Βαρύτητας επί της ενιαίας Τιμής Αφετηρίας Αμοιβών 

ανά μ2 συγκεκριμένου κτιρίου ή έργου. 

 ΣΑ= Συντελεστής Αρχιτεκτονικής Μελέτης 

  κ και μ = συντελεστές σύμφωνα με την κατηγορία της μελέτης 

 τκ = ο συντελεστής του άρθρου του ΓΕΝ.3 του Κανονισμού 

Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής Τεχνικών και λοιπών 

ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ =Γ*8%=Δ1= 1,825.94



 

 

συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του 

άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) 

 Οι συντελεστές ΤΑο, ΣΒν, ΣΑ, κ και μ ορίζονται στον πίνακα Ια του Κεφ. Ζ 

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 (Α’ 147) 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω οι τιμές των συντελεστών για το συγκεκριμένο έργο 

διαμορφώνονται ως εξής: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.β.2.2 Αμοιβή σύνταξης τευχών δημοπράτησης της Μελέτης Επίπλωσης ή 

εξοπλισμού χώρων (Άρθρο ΓΕΝ.7, παρ. 1)  

 

 

 

 

  

ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΕΜΒΑΔΟΝ 1,532.00
ΤΑο 9.75
ΣΒν 0.05
ΣΑ 1.00
κ 2.90
μ 63.00
τκ 1.199
ΑΜΟΙΒΗ Α6= 11,243.41

2.2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ =Α6*8%=Β6= 899.47



 

 

 

2.2.β.3 Υπολογισμός αμοιβής ακουστικής μελετης  

Στον κανονισμό των προεκτιμώμενων Αμοιβών και Υπηρεσιών δεν περιλαμβάνεται τρόπος 

υπολογισμού αμοιβής για την Επικαιροποίηση υφισταμενων αρχιτεκτονικών σχεδίων, η 

προεκτίμηση της αμοιβής γίνεται σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.4  του ανωτέρω κανονισμού. Η 

προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή 

άλλου επιστήμονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει ειδικών 

προβλέψεων υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα 

ημέρας. Για επιστήμονα εμπειρίας απο  10 έτη εως 20 έτη, Α = 450 * τκ * αριθμό ημερών 

2.3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

ΗΜΕΡΕΣ       12,00 

=10 ΕΤΗ     0 300,00 

> 10 ΚΑΙ < 20   1 450,00 

 > 20     0 600,00 

τκ        1,199 

ΑΜΟΙΒΗ Α3=     6.474,60 

 

 

2.2.β.3.2 Υπολογισμός αμοιβής τευχων δημοπρατησης ακουστικής μελετης  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ =Α*8%=Δ3= 517,97 

  



 

 

Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή των μελετών ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 07, (Σύνταξης μελέτης 

Διαμόρφωσης Περιβάλλοντα χώρου κτιρίου και Μελέτης Επίπλωσης ή εξοπλισμού χώρων, 

μαζί με την αμοιβή των τευχών Δημοπράτησης)  παρουσιάζεται στον πίνακα που 

ακολουθεί: 

Β. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  7 

  

ΑΜΟΙΒΗ   (50% ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ&ΟΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ = 82.5%*Α)= Β1  
= 

22.824,25 

ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ =Γ*8%=Δ1=   1.825,94 

ΑΜΟΙΒΗ Α6=       11.243,41 

ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ =Α6*8%=Β6=   899,47 

ΑΜΟΙΒΗ Α3=       6.474,60 

ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ =Α*8%=Δ3=   517,97 

ΣΥΝΟΛΟ       50.778,21 

 

 

2.2.γ. Υπολογισμός Προεκτιμώμενης αμοιβής Σύνταξης Στατικής μελέτης κτιρίου και 

Τευχών Δημοπράτησης (κατ. 08)  

  

2.2.γ.1. Στατικές μελέτες που έχουν ως αντικείμενο κτίρια με σύνθετη λειτουργία και 

αυξημένες τεχνικές ή αισθητικές απαιτήσεις. 

(ΟΙΚ 2.1 - πίνακας Ιβ - περιπτ. 31 & πίνακας Ιγ - περιπτ. ΙΙ) 

 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή Α για την εκπόνηση της μελέτης Ανάπλασης υπολογίζεται 

από τον τύπο:  

 

 



 

 

όπου: Ε = Επιφάνεια Κτιρίου ή Έργου σε τετραγωνικά μέτρα (μ2) που εκφράζει 

το φυσικό αντικείμενο 

 ΤΑο = Βασική ενιαία Τιμή Αφετηρίας αμοιβών ανά μ2 κτιρίου ή έργου. 

 ΣΒν = Συντελεστής Βαρύτητας επί της ενιαίας Τιμής Αφετηρίας Αμοιβών 

ανά μ2 συγκεκριμένου κτιρίου ή έργου. 

 Σστ= Συντελεστής Στατικής Μελέτης 

  κ και μ = συντελεστές σύμφωνα με την κατηγορία της μελέτης 

 τκ = ο συντελεστής του άρθρου του ΓΕΝ.3 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 (Α’ 147) 

                    Οι στατικές μελέτες για κάθε είδος κτιρίου θα κατατάσσονται αναλόγως 

του είδους της φέρουσας κατασκευής στις κατηγορίες του Πίνακα Ιγ της 

παρ.6, για τον ορισμό των συντελεστών κ και μ. 

                   (Το συγκεκριμένο έργο εντάσσεται στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ) 

                    Οι συντελεστές ΤΑο & ΣΒν επίσης ορίζονται στον πίνακα Ια και Ιβ του Κεφ. 

Ζ 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 (Α’ 147) 

Σύμφωνα με τα παραπάνω οι τιμές των συντελεστών για το συγκεκριμένο έργο 

διαμορφώνονται ως εξής: 

 Ε = 1.532,00 μ2   

 ΤΑο = 9,75 (ΟΙΚ 2.1 - πίνακας Ιβ - περιπτ. 32) 

 ΣΒν = 0,31 ( ΟΙΚ5.3  Ο Συντελεστής Βαρύτητας (Σβν) όπου δεν υπάρχει, θα 

υπολογίζεται ως το πηλίκο της δαπάνης ανά μ2 κτιρίου, ή έργου, 

(διαιρούμενης δια 100) προς τη βασική ενιαία Τιμή Αφετηρίας ΤΑ0. Η 

διάταξη αυτή ισχύει και στις περιπτώσεις επισκευών, διαρρυθμίσεων ή 

μεταρρυθμίσεων υφισταμένων κτηρίων. = (300€/μ2/100)/9,75) 

 Σστ= 0,30 (ΟΙΚ 2.1 - πίνακας Ιβ - περιπτ. 31) 

  κ = 2,40 (ΟΙΚ 2.1 - πίνακας Ιγ - περιπτ. ΙΙ) 

          μ = 28,00 (ΟΙΚ 2.1 - πίνακας Ιγ - περιπτ. ΙΙ) 

 τκ = 1,199 

 



 

 

Άρα η προεκτιμώμενη αμοιβή για την εκπόνηση όλων των σταδίων της Στατικής 

μελέτης κτιρίου είναι: 27.813,51 €. 

Επειδή έχει εκπονηθεί προμελέτη για το έργο, με την παρούσα σύμβαση θα 

εκπονηθούν η Οριστική μελέτη και η μελέτη Εφαρμογής. Ως εκ τούτου η αμοιβή 

διαμορφώνεται στο 82,5% της προεκτιμώμενης, σύμφωνα με το Άρθρο ΟΙΚ.5, παρ.5, & 

παρ. 15 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 (Α’ 147). 

Σύμφωνα με το άρθρο ΟΙΚ.2.2, η αμοιβή προσαυξάνεται κατά 80% λόγω αντισεισμικού 

υπολογισμού. 

Επίσης σύμφωνα με το Άρθρο ΟΙΚ.5, παρ. 9 για διαρρυθμίσεις ή μεταρρυθμίσεις 

υφισταμένων κτιρίων οι αμοιβές κάθε επίμέρους Μελέτης προσαυξάνονται κατά 50%.  
 

Άρα η τελική προεκτιμώμενη αμοιβή για την εκπόνηση της Οριστικής μελέτης και της 

μελέτης Εφαρμογής της Στατικής μελέτης είναι:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΕΜΒΑΔΟΝ 1,532.00
ΤΑο 9.75
ΣΒν 0.31
ΣΑ 1.00
κ 2.40
μ 28.00
τκ 1.199
Σστ 0.32

ΑΜΟΙΒΗ Α= 10,478.03

ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΓΩ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ Β=1,8 18,860.46

15,559.88

ΑΜΟΙΒΗ   ( 150%*Γ)= Δ 1 = 23,339.81

ΑΜΟΙΒΗ   (50% ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ&ΟΡΙΣΤΙΚΗ & 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ = 82.5%*Β)= Γ  =



 

 

 

 

 

2.2.γ.1.2. Αμοιβή σύνταξης τευχών δημοπράτησης της μελέτης Διαμόρφωσης 

Περιβάλλοντα χώρου κτιρίου (Άρθρο ΓΕΝ.7, παρ. 1)  

 

 

 

 

2.2.γ.2 Επικαιροποίηση υφισταμενων στατικων  

Στον κανονισμό των προεκτιμώμενων Αμοιβών και Υπηρεσιών δεν περιλαμβάνεται τρόπος 

υπολογισμού αμοιβής για την Επικαιροποίηση υφισταμενων στατικων  σχεδίων, η 

προεκτίμηση της αμοιβής γίνεται σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.4  του ανωτέρω κανονισμού. Η 

προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή 

άλλου επιστήμονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει ειδικών 

προβλέψεων υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα 

ημέρας. Για επιστήμονα εμπειρίας εως τα  10 έτη  , Α = 300 * τκ * αριθμό ημερών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ =Δ*8%=Ε1 1,867.19

3.2 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΗΜΕΡΕΣ 5.00
=10 ΕΤΗ 1 300.00
> 10 ΚΑΙ < 20 0 450.00
 > 20 0 600.00
τκ 1.199
ΑΜΟΙΒΗ Α2= 1,798.50



 

 

2.2.γ.3 Τακτοποιηση με Ν4495/17 

Στον κανονισμό των προεκτιμώμενων Αμοιβών και Υπηρεσιών δεν περιλαμβάνεται τρόπος 

υπολογισμού αμοιβής για την Τακτοποιηση με Ν4495/17, η προεκτίμηση της αμοιβής 

γίνεται σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.4  του ανωτέρω κανονισμού. Η προεκτιμώμενη αμοιβή 

σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή άλλου επιστήμονα που δεν 

αφορούν στην εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει ειδικών προβλέψεων υπολογίζεται 

ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας. Για επιστήμονα εμπειρίας 

μεγαλύτερη απο  τα  10 έτη και μικρότερη από τα 20 έτη  , Α = 450 * τκ * αριθμό ημερών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.4 τακτοποιηση 4495/17

ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΗΜΕΡΕΣ 8.00
=10 ΕΤΗ 1 300.00
> 10 ΚΑΙ < 20 0 450.00
 > 20 0 600.00
τκ 1.199
ΑΜΟΙΒΗ Α= 2,877.60



 

 

 

Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 08, (Σύνταξης Στατικής 

μελέτης κτιρίου, μαζί με την αμοιβή των τευχών Δημοπράτησης) παρουσιάζεται στον 

πίνακα που ακολουθεί: 

 

Γ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  8

ΑΜΟΙΒΗ   ( 150%*Γ)= Δ 1 = 23,339.81
ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ =Δ*8%=Ε1 1,867.19

ΑΜΟΙΒΗ Α2= 1,798.50

ΑΜΟΙΒΗ Α= 2,877.60

ΣΥΝΟΛΟ 29,883.10



 

 

 

2.2.δ. Υπολογισμός Προεκτιμώμενης αμοιβής Σύνταξης μελετών Η/Μ Εγκαταστάσεων 

κτιρίου και Τευχών Δημοπράτησης (κατ. 09)  

  

2.2.δ.1. Μελέτες Η/Μ Εγκαταστάσεων κτιρίου. 

(ΟΙΚ 3.1 - πίνακας Ιδ - περιπτ. 13) 

 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή Α για την εκπόνηση των μελετών Η/Μ Εγκαταστάσεων 

υπολογίζεται από τον τύπο:  

 

 

όπου: Ε = Επιφάνεια Κτιρίου ή Έργου σε τετραγωνικά μέτρα (μ2) που εκφράζει 

το φυσικό αντικείμενο 

 ΤΑο = Βασική ενιαία Τιμή Αφετηρίας αμοιβών ανά μ2 κτιρίου ή έργου. = 

9,75 (ΟΙΚ 3.1 - πίνακας Ιδ - περιπτ. 31) 

 ΣΒν = Συντελεστής Βαρύτητας επί της ενιαίας Τιμής Αφετηρίας Αμοιβών 

ανά μ2 συγκεκριμένου κτιρίου ή έργου. = 0,31  (( ΟΙΚ5.3  Ο Συντελεστής 

Βαρύτητας (Σβν) όπου δεν υπάρχει, θα υπολογίζεται ως το πηλίκο της 

δαπάνης ανά μ2 κτιρίου, ή έργου, (διαιρούμενης δια 100) προς τη βασική 

ενιαία Τιμή Αφετηρίας ΤΑ0. Η διάταξη αυτή ισχύει και στις περιπτώσεις 

επισκευών, διαρρυθμίσεων ή μεταρρυθμίσεων υφισταμένων κτηρίων. = 

(300€/μ2/100)/9,75)) 

 ΣΗΜ= Συντελεστής Η/Μ Μελέτης 

  κ και μ = συντελεστές σύμφωνα με την κατηγορία της Αρχιτεκτονικής 

μελέτης(ΟΙΚ 3.1 - πίνακας Ιε - περιπτ. ΙΙ), 

 τκ = ο συντελεστής του άρθρου του ΓΕΝ.3 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 (Α’ 147) 

                    Οι συντελεστές ΤΑο & ΣΒν επίσης ορίζονται στον πίνακα Ια και Ιδ του Κεφ. 

Ζ 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 (Α’ 147) 

Σύμφωνα με τα παραπάνω οι τιμές των συντελεστών για το συγκεκριμένο έργο 

διαμορφώνονται ως εξής: 

 

Άρα η προεκτιμώμενη αμοιβή για την εκπόνηση όλων των σταδίων των μελετών Η/Μ 

Εγκαταστάσεων κτιρίου  λαμβάνοντας υπόψιν ότι: 

Επειδή έχει εκπονηθεί προμελέτη για το έργο, με την παρούσα σύμβαση θα 

εκπονηθούν η Οριστική μελέτη και η μελέτη Εφαρμογής. Ως εκ τούτου η αμοιβή 

διαμορφώνεται στο 65% της προεκτιμώμενης, σύμφωνα με το Άρθρο ΟΙΚ.5, παρ.5 

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 (Α’ 147). 

Για κατηγορίες έργων αρχιτεκτονικών μεγαλύτερες της ΙΙΙ η αμοιβή μελέτης Η/Μ 

εγκαταστάσεων προσαυξάνεται κατά 20%. (Κατηγορία ΙV) 

 

Επίσης σύμφωνα με το Άρθρο ΟΙΚ.5, παρ. 9 για διαρρυθμίσεις ή μεταρρυθμίσεις 

υφισταμένων κτιρίων οι αμοιβές κάθε επίμέρους  Μελέτης προσαυξάνονται κατά 50%.  
 

Άρα η τελική προεκτιμώμενη αμοιβή για την εκπόνηση της Οριστικής μελέτης και της 

μελέτης Εφαρμογής : 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.στ.2. Αμοιβή σύνταξης τευχών δημοπράτησης των μελετών Η/Μ Εγκαταστάσεων 

κτιρίου (Άρθρο ΓΕΝ.7, παρ. 1)  

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΗΜ ΣΗΜ κ μ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΔΡΕΥΣΗ 0.02 2 35 1,002.34
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 0.02 2 35 1,002.34
πυροσβεση 0.025 2 35 1,252.93
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 0.015 2 35 751.76
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΑΕΡΙΣΜΟΣ 0.11 2.5 45 7,019.34
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ 0.07 2.3 45 4,344.50
ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ 0.02 2.3 45 1,241.29
ΤΗΛΕΦΩΝΑ – DATA 0.015 2 35 751.76
ΤΙΒΙ 0.005 2 35 250.59
ΜΕΓΑΦΩΝΑ 0.01 2 35 501.17
ΒΜΣ 0.01 2 35 501.17
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 0.02 2 35 1,002.34
ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ 0.01 2 35 501.17
ΛΟΙΠΑ ΑΣΘ. ΡΕΥΜΑΤΑ 0.01 2 35 501.17
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ 0.005 2.3 45 310.32

20,934.21

4.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΕΜΒΑΔΟΝ 1,532.00
ΤΑο 9.75
ΣΒν 0.31
ΣΑ 1.00
κ 2.00
μ 35.00
τκ 1.199
ΣΗΜ 0.38

ΑΜΟΙΒΗ  Α= 20,934.21

ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ =Γ*8%=Δ= 1,674.74



 

 

 

 

2.2.δ.2. Υπολογισμός Προεκτιμώμενης αμοιβής Σύνταξης μελέτης Ενεργητικής 

Πυροπροστασίας κτιρίου (έκδοση αδείας από Πυροσβεστική Υπηρεσία) και Τευχών 

Δημοπράτησης (κατ. 09)  

  

2.2.δ.2.1. Σύνταξη μελέτης Ενεργητικής Πυροπροστασίας κτιρίου με σύνθετη λειτουργία και 

αυξημένες τεχνικές ή αισθητικές απαιτήσεις. 

(ΟΙΚ 1.1 - πίνακας Ια - κατηγορία IV - περιπτ. 15) 

 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή Α για την εκπόνηση μελέτης Ενεργητικής 

Πυροπροστασίας κτιρίου, σύμφωνα με το άρθρο ΟΙΚ.3.2, υπολογίζεται από τον 

τύπο:  

 

Α=   
3

3,178

100)(













   1,06   )(  

 

όπου: Ε = Επιφάνεια Κτιρίου ή Έργου σε τετραγωνικά μέτρα (μ2) που εκφράζει 

το φυσικό αντικείμενο 

 ΤΑο = Βασική ενιαία Τιμή Αφετηρίας αμοιβών ανά μ2 κτιρίου ή έργου. 

9,75x3%=0,2925 

 ΣΒν = Συντελεστής Βαρύτητας επί της ενιαίας Τιμής Αφετηρίας Αμοιβών 

ανά μ2 συγκεκριμένου κτιρίου ή έργου. 0,31 (( ΟΙΚ5.3  Ο Συντελεστής 

Βαρύτητας (Σβν) όπου δεν υπάρχει, θα υπολογίζεται ως το πηλίκο της 

δαπάνης ανά μ2 κτιρίου, ή έργου, (διαιρούμενης δια 100) προς τη βασική 

ενιαία Τιμή Αφετηρίας ΤΑ0. Η διάταξη αυτή ισχύει και στις περιπτώσεις 

επισκευών, διαρρυθμίσεων ή μεταρρυθμίσεων υφισταμένων κτηρίων. = 

(300€/μ2/100)/9,75)) 

 ΣΑ= Συντελεστής Αρχιτεκτονικής Μελέτης 

  κ και μ = συντελεστές σύμφωνα με την κατηγορία της μελέτης 

 τκ = ο συντελεστής του άρθρου του ΓΕΝ.3 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 (Α’ 147) 

 Οι συντελεστές ΤΑο, ΣΒν, ΣΑ, κ και μ ορίζονται στον πίνακα Ια του Κεφ. Ζ 

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 (Α’ 147 ) 

Άρα η προεκτιμώμενη αμοιβή για την εκπόνηση της μελέτης Ενεργητικής 

Πυροπροστασίας του κτιρίου είναι:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.δ.2.2 Αμοιβή σύνταξης τευχών δημοπράτησης της μελέτης Ενεργητικής 

Πυροπροστασίας κτιρίου (Άρθρο ΓΕΝ.7, παρ. 1)  

 

 

 

 

4.2ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΕΜΒΑΔΟΝ 1,532.00
ΤΑο 0.2925
ΣΒν 0.31
ΣΑ 1.00
κ 2.30
μ 45.00
τκ 1.199
ΑΜΟΙΒΗ Α2= 2,382.24

ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ =Γ*8%=Δ= 190.58



 

 

2.2.δ.3. Υπολογισμός Προεκτιμώμενης αμοιβής Σχεδιασμού & Σύνταξης τεχνικών 

προδιαγραφών Η/Μ εξοπλισμού μαγειρείων – πλυντηρίων και Σύνταξης Τευχών 

Δημοπράτησης (κατ. 07) 

 

2.2.δ.3.1. Μελέτη Η/Μ εξοπλισμού χώρων μαγειρείων – πλυντηρίων (ΟΙΚ 3.1 - πίνακας 

Ιδ - περιπτ. 13) 

 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή Α για την εκπόνηση της μελέτης Η/Μ εξοπλισμού μαγειρείων 

– πλυντηρίων υπολογίζεται από τον τύπο:  

 

 

όπου: Ε = Επιφάνεια Κτιρίου ή Έργου σε τετραγωνικά μέτρα (μ2) που εκφράζει 

το φυσικό αντικείμενο= 170,00 μ2    

 ΤΑο = Βασική ενιαία Τιμή Αφετηρίας αμοιβών ανά μ2 κτιρίου ή έργου.= 

9,75 (ΟΙΚ 3.1 - πίνακας Ιδ - περιπτ. 13) 

 ΣΒν = Συντελεστής Βαρύτητας επί της ενιαίας Τιμής Αφετηρίας Αμοιβών 

ανά μ2 συγκεκριμένου κτιρίου ή έργου.= 0,31 ((( ΟΙΚ5.3  Ο Συντελεστής 

Βαρύτητας (Σβν) όπου δεν υπάρχει, θα υπολογίζεται ως το πηλίκο της 

δαπάνης ανά μ2 κτιρίου, ή έργου, (διαιρούμενης δια 100) προς τη βασική 

ενιαία Τιμή Αφετηρίας ΤΑ0. Η διάταξη αυτή ισχύει και στις περιπτώσεις 

επισκευών, διαρρυθμίσεων ή μεταρρυθμίσεων υφισταμένων κτηρίων. = 

(300€/μ2/100)/9,75))) 

 ΣΗΜ= Συντελεστής Η/Μ Μελέτης= 38,00 (ΟΙΚ 3.1 - πίνακας Ιδ - περιπτ. 

13), οποίο όμως μειώνεται σε 15,00, καθώς αφορά μία επί μέρους μελέτη 

  κ και μ = συντελεστές σύμφωνα με την κατηγορία της Αρχιτεκτονικής 

μελέτης 

 κ = 1,50  ( Ιε κατηγορία Ι) 

                   μ = 20,00 ( Ιε κατηγορία Ι) 



 

 

 τκ = ο συντελεστής του άρθρου του ΓΕΝ.3 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 (Α’ 147) = 1,199 

                    Οι συντελεστές ΤΑο & ΣΒν επίσης ορίζονται στον πίνακα Ια και Ιδ του Κεφ. 

Ζ 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 (Α’ 147) 

Άρα η προεκτιμώμενη αμοιβή για την εκπόνηση της μελέτης Η/Μ εξοπλισμού 

μαγειρείων – πλυντηρίων είναι:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.δ.3.2. Αμοιβή σύνταξης τευχών δημοπράτησης της Μελέτης Η/Μ εξοπλισμού 

μαγειρείων – πλυντηρίων  (Άρθρο ΓΕΝ.7, παρ. 1)  

 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΕΜΒΑΔΟΝ 170.00
ΤΑο 9.75
ΣΒν 0.31
ΣΗΜ 0.15
κ 1.50
μ 20.00
τκ 1.199
ΑΜΟΙΒΗ Α= 462.03

462.03

ΑΜΟΙΒΗ =1.5*Β=Γ 693.05

4.3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ

ΑΜΟΙΒΗ   (50% ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ&ΟΡΙΣΤΙΚΗ & 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ = 82.5%*Α)= Β  =



 

 

 

 

 

 

2.2.δ.4. Υπολογισμός Προεκτιμώμενης αμοιβής Σχεδιασμού & Σύνταξης τεχνικών 

προδιαγραφών Η/Μ εξοπλισμού ειδικού φωτισμού αίθουσας πολλαπλων χρήσεων / 

τηλεοπτικών λήψεων και Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης (κατ. 07) 

 

2.2.θ.1. Μελέτη Η/Μ εξοπλισμού χώρων ειδικού φωτισμού αίθουσας πολλαπλων 

χρήσεων / τηλεοπτικών λήψεων (ΟΙΚ 3.1 - πίνακας Ιδ - περιπτ. 13) 

 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή Α για την εκπόνηση της μελέτης Η/Μ εξοπλισμού ειδικού 

φωτισμού αίθουσας πολλαπλων χρήσεων / τηλεοπτικών λήψεων υπολογίζεται από τον 

τύπο:  

 

 

όπου: Ε = Επιφάνεια Κτιρίου ή Έργου σε τετραγωνικά μέτρα (μ2) που εκφράζει 

το φυσικό αντικείμενο =225,00 μ2  ( αιθουσα πολλαπλων & τηλεοπτικό 

πλατώ) 

 ΤΑο = Βασική ενιαία Τιμή Αφετηρίας αμοιβών ανά μ2 κτιρίου ή έργου.= 

9,75 (ΟΙΚ 3.1 - πίνακας Ιδ - περιπτ. 13) 

 ΣΒν = Συντελεστής Βαρύτητας επί της ενιαίας Τιμής Αφετηρίας Αμοιβών 

ανά μ2 συγκεκριμένου κτιρίου ή έργου.= 0,31 ((( ΟΙΚ5.3  Ο Συντελεστής 

Βαρύτητας (Σβν) όπου δεν υπάρχει, θα υπολογίζεται ως το πηλίκο της 

δαπάνης ανά μ2 κτιρίου, ή έργου, (διαιρούμενης δια 100) προς τη βασική 

ενιαία Τιμή Αφετηρίας ΤΑ0. Η διάταξη αυτή ισχύει και στις περιπτώσεις 

ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ =Γ*8%=Δ= 36.96



 

 

επισκευών, διαρρυθμίσεων ή μεταρρυθμίσεων υφισταμένων κτηρίων. = 

(300€/μ2/100)/9,75))) 

 ΣΗΜ= Συντελεστής Η/Μ Μελέτης= 38,00 (ΟΙΚ 3.1 - πίνακας Ιδ - περιπτ. 

13), οποίο όμως μειώνεται σε 12,00, καθώς αφορά μία επί μέρους μελέτη  

  κ και μ = συντελεστές σύμφωνα με την κατηγορία της Αρχιτεκτονικής 

μελέτης 

 κ = 2,30  ( Ιε κατηγορία ΙΙΙ) 

                   μ = 45,00 ( Ιε κατηγορία ΙΙΙ) 

 τκ = ο συντελεστής του άρθρου του ΓΕΝ.3 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 (Α’ 147)τκ = 1,199 

                    Οι συντελεστές ΤΑο & ΣΒν επίσης ορίζονται στον πίνακα Ια και Ιδ του Κεφ. 

Ζ 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 (Α’ 147) 

Σύμφωνα με τα παραπάνω οι τιμές των συντελεστών για το συγκεκριμένο έργο 

διαμορφώνονται ως εξής: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΕΜΒΑΔΟΝ 225.00
ΤΑο 9.75
ΣΒν 0.31
ΣΗΜ 0.12
κ 2.30
μ 45.00
τκ 1.199
ΑΜΟΙΒΗ Α= 922.27

922.27

ΑΜΟΙΒΗ =1.5*Β=Γ 1,383.40

4.4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ αιθουσασ πολλαπλων/ 

τηλεοπτικων ληψεων

ΑΜΟΙΒΗ   (50% ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ&ΟΡΙΣΤΙΚΗ & 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ = 82.5%*Α)= Β  =



 

 

 

 

 

2.2.δ.4..2. Αμοιβή σύνταξης τευχών δημοπράτησης της Μελέτης Η/Μ εξοπλισμού 

μαγειρείων – πλυντηρίων  (Άρθρο ΓΕΝ.7, παρ. 1)  

 

 

 

 

2.2.δ.5. Υπολογισμός Προεκτιμώμενης αμοιβής Έκδοση Π.Ε.Α & Μελέτη Ενεργειακής 

Απόδοσης – Η/Μ 

Αμοιβή για το άρθρο 3.2.2.2 του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων της Διακήρυξης Στον 

κανονισμό των προεκτιμώμενων Αμοιβών και Υπηρεσιών δεν περιλαμβάνεται τρόπος 

υπολογισμού αμοιβής για την Έκδοση Π.Ε.Α & Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης – Η/Μ, η 

προεκτίμηση της αμοιβής γίνεται σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.4 του ανωτέρω κανονισμού. Η 

προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή 

άλλου επιστήμονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει ειδικών 

προβλέψεων υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα 

ημέρας. Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη, Α = 450*τκ*αριθμό ημερών 

Αριθμός ημερών: 5  

Άρα η προεκτιμώμενη αμοιβή υπολογίζεται:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ =Γ*8%=Δ= 73.78

ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΗΜΕΡΕΣ 4.00
=10 ΕΤΗ 0 300.00
> 10 ΚΑΙ < 20 1 450.00
 > 20 0 600.00
τκ 1.199
ΑΜΟΙΒΗ Α5= 2,158.20

4.5 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Έκδοση Π.Ε.Α & Μελέτη Ενεργειακής 
Απόδοσης – Η/Μ



 

 

2.2.δ.6. Μελέτη Η/Μ περιβάλλοντος χώρου (ΟΙΚ 3.1 - πίνακας Ιδ - περιπτ. 13) 

 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή Α για την εκπόνηση της μελέτης Η/Μ περιβάλλοντος χώρου 

υπολογίζεται από τον τύπο:  

 

 

όπου: Ε = Επιφάνεια Κτιρίου ή Έργου σε τετραγωνικά μέτρα (μ2) που εκφράζει 

το φυσικό αντικείμενο =2500,00 μ2   

 ΤΑο = Βασική ενιαία Τιμή Αφετηρίας αμοιβών ανά μ2 κτιρίου ή έργου.= 

9,75 (ΟΙΚ 3.1 - πίνακας Ιδ - περιπτ. 13) 

 ΣΒν = Συντελεστής Βαρύτητας επί της ενιαίας Τιμής Αφετηρίας Αμοιβών 

ανά μ2 συγκεκριμένου κτιρίου ή έργου. 

 ΣΗΜ= Συντελεστής Η/Μ Μελέτης= 38,00 (ΟΙΚ 3.1 - πίνακας Ιδ - περιπτ. 

13), οποίο όμως μειώνεται σε 16,00 (ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, 

ΛΟΙΠΑ ΑΣΘΕΝΗ, πυροσβεση), καθώς αφορά κάποιες επί μέρους μελέτη 

  κ και μ = συντελεστές σύμφωνα με την κατηγορία της Αρχιτεκτονικής 

μελέτης 

 κ = 2,30  ( Ιε κατηγορία ΙΙΙ) 

                   μ = 45,00 ( Ιε κατηγορία ΙΙΙ) 

 τκ = ο συντελεστής του άρθρου του ΓΕΝ.3 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 (Α’ 147)τκ = 1,199 

                    Οι συντελεστές ΤΑο & ΣΒν επίσης ορίζονται στον πίνακα Ια και Ιδ του Κεφ. 

Ζ 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 (Α’ 147) 



 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω οι τιμές των συντελεστών για το συγκεκριμένο έργο  

διαμορφώνονται ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.δ.6.2. Αμοιβή σύνταξης τευχών δημοπράτησης της Μελέτης Η/Μ περιβάλλοντος 

χώρου   (Άρθρο ΓΕΝ.7, παρ. 1)  

 

 

 

 

 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΕΜΒΑΔΟΝ 2,500.00
ΤΑο 9.75
ΣΒν 0.10
ΣΗΜ 0.16
κ 2.30
μ 45.00
τκ 1.199
ΑΜΟΙΒΗ Α= 3,275.10

2,701.95

 4.6 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ

ΑΜΟΙΒΗ   (50% ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ&ΟΡΙΣΤΙΚΗ & 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ = 82.5%*Α)= Β  =

ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ =Γ*8%=Δ= 216.16



 

 

2.2.δ.7. Υπολογισμός Προεκτιμώμενης αμοιβής  τεχνικών προδιαγραφών εξοπλισμού 

H/M οπτικοακουστικών περιβάλλοντος & κτιρίου 

Αμοιβή για το άρθρο 3.2.2.2 του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων της Διακήρυξης Στον 

κανονισμό των προεκτιμώμενων Αμοιβών και Υπηρεσιών δεν περιλαμβάνεται τρόπος 

υπολογισμού αμοιβής για την σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών εξοπλισμού H/M 

οπτικοακουστικών περιβάλλοντος & κτιρίου, η προεκτίμηση της αμοιβής γίνεται σύμφωνα 

με το άρθρο ΓΕΝ.4 του ανωτέρω κανονισμού. Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την 

παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή άλλου επιστήμονα που δεν αφορούν στην 

εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει ειδικών προβλέψεων υπολογίζεται ανάλογα με το 

χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας. Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 

έτη, Α = 450*τκ*αριθμό ημερών 

4.7. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ  ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ H/M ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

ΗΜΕΡΕΣ       11,00 

=10 ΕΤΗ     0 300,00 

> 10 ΚΑΙ < 20   1 450,00 

 > 20     0 600,00 

τκ        1,199 

ΑΜΟΙΒΗ Α7=     5.935,05 

 

2.2.δ.7.2. Αμοιβή σύνταξης τευχών δημοπράτησης της Μελέτης Η/Μ τεχνικών 

προδιαγραφών εξοπλισμού H/M οπτικοακουστικών περιβάλλοντος & κτιρίου  (Άρθρο 

ΓΕΝ.7, παρ. 1)  

 

ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ =Α*8%=Δ7= 474,80 

 

 

2.2.δ.8. Υπολογισμός Προεκτιμώμενης αμοιβής  καύσιμου αερίου  κτιρίου 

Αμοιβή για το άρθρο 3.2.2.2 του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων της Διακήρυξης Στον 

κανονισμό των προεκτιμώμενων Αμοιβών και Υπηρεσιών δεν περιλαμβάνεται τρόπος 



 

 

υπολογισμού αμοιβής για την Μελέτη καύσιμου αερίου, η προεκτίμηση της αμοιβής γίνεται 

σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.4 του ανωτέρω κανονισμού. Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ 

για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή άλλου επιστήμονα που δεν αφορούν 

στην εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει ειδικών προβλέψεων υπολογίζεται ανάλογα με 

το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας. Για επιστήμονα εμπειρίας εως 10, Α = 

300*τκ*αριθμό ημερών 

 

4.8 ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΕΡΙΟ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

ΗΜΕΡΕΣ       4,00 

=10 ΕΤΗ     1 300,00 

> 10 ΚΑΙ < 20   0 450,00 

 > 20     0 600,00 

τκ        1,199 

          

ΑΜΟΙΒΗ Α 8=     1.438,80 

 

2.2.δ.8.2. Αμοιβή σύνταξης τευχών δημοπράτησης της Μελέτης καύσιμου αερίου   

(Άρθρο ΓΕΝ.7, παρ. 1) 

ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ =Α*8%=Δ8= 115,10 

 



 

 

 

Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή των μελετών ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 09, (Σύνταξη μελετών Η/Μ 

Εγκαταστάσεων κτιρίου, μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας & μελέτη Η/Μ εξοπλισμού 

μαγειρείων – πλυντηρίων, μαζί με την αμοιβή των τευχών Δημοπράτησης) προκύπτει ίση με 

Α = 42.897,14 € και παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Δ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΗΣ  – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  9 

  

ΑΜΟΙΒΗ =1.5*Β=Γ1 20.934,21 

ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ =Γ*8%=Δ1= 1.674,74 

ΑΜΟΙΒΗ =1.5*Β=Γ 2.382,24 

ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ =Γ*8%=Δ2= 190,58 

ΑΜΟΙΒΗ =1.5*Β=Γ3 693,05 

ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ =Γ*8%=Δ3= 55,44 

ΑΜΟΙΒΗ =1.5*Β=Γ4 1.383,40 

ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ =Γ*8%=Δ4= 110,67 

ΑΜΟΙΒΗ Α5= 2.158,20 

ΑΜΟΙΒΗ =1.0*Β=Γ6 2.701,95 

ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ =Γ*8%=Δ6= 216,16 

ΑΜΟΙΒΗ Α7= 5.935,05 

ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ =Α*8%=Δ7= 474,80 

ΑΜΟΙΒΗ Α8= 1.079,10 

ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ =Α*8%=Δ8=  86,33 

ΣΥΝΟΛΟ 40.075,93     40.075,93 

 



 

 

2.2.ε. Υπολογισμός Προεκτιμώμενης αμοιβής Φυτοτεχνικής Μελέτης 

Αμοιβή για το άρθρο 3.2.2.2 του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων της Διακήρυξης Στον 

κανονισμό των προεκτιμώμενων Αμοιβών και Υπηρεσιών δεν περιλαμβάνεται τρόπος 

υπολογισμού αμοιβής για την Φυτοτεχνική Μελέτη, η προεκτίμηση της αμοιβής γίνεται 

σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.4 του ανωτέρω κανονισμού. Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ 

για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή άλλου επιστήμονα που δεν αφορούν 

στην εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει ειδικών προβλέψεων υπολογίζεται ανάλογα με 

το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας. Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 

20 έτη, Α = 450*τκ*αριθμό ημερών 

Αριθμός ημερών: 10  

Άρα η προεκτιμώμενη αμοιβή υπολογίζεται: Α = 5.395,50€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.2.ε.2.1 Αμοιβή σύνταξης τευχών δημοπράτησης της Φυτοτεχνικής Μελέτης (Άρθρο ΓΕΝ.7, 

παρ. 1)  

 

 

 Ε. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΗΜΕΡΕΣ 10.00
=10 ΕΤΗ 0 300.00
> 10 ΚΑΙ < 20 1 450.00
 > 20 0 600.00
τκ 1.199
ΑΜΟΙΒΗ Α= 5,395.50

ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ =Γ*8%=Δ= 431.64



 

 

 

ΣΤ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ για την ακριβή αποτύπωση (οριζοντιογραφία και υψόμετρα) 
της υπό μελέτη περιοχής παρεμβασεων, με όλα τα στοιχεία αστικού εξοπλισμού, κάθε 
είδους εμπόδια, οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, ιστοί φωτισμού και φωτεινής 
σηματοδότησης, φύτευση κ.λπ. (Κατηγορία 16) 

 

Άρθρο ΤΟΠ.6 : Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις δομημένων εκτάσεων 

 

2.2.ΣΤ. Υπολογισμός Προεκτιμώμενης αμοιβής μελέτης τοπογραφίας 

 

1. Για την  Τοπογραφική μελέτη  ισχύουν οι τιμές, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο ΤΟΠ.6 της 
υπ΄αριθμ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/20-07-2017 απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, 
περί «Έγκρισης Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και 
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του 
Ν.4412/2016».  Επομένως:  

 

Για την τοπογραφική αποτύπωση σε δομημένες εκτάσεις / περιοχές, τη δημιουργία 
ψηφιακού μοντέλου εδάφους, την παράδοση των τοπογραφικών διαγραμμάτων και όλων 
των στοιχείων μετρήσεων και υπολογισμών σε αναλογική και ψηφιακή μορφή, οι τιμές για 
κάθε στρέμμα σε κλίμακα 1:200 με πυκνότητα σημείων πάνω από 200 σημεία/ στρέμμα, 
που περιγράφουν κατασκευές κάθε είδους, ορίζεται σε 160 Ευρώ/στρέμμα (σε υπάρχων 
τριγωνομετρικό, πολυγωνομετρικό και χωροσταθμικό δίκτυο). 

 

α/α Κατηγορία κάλυψης (πυκνότητα 
σημείων που περιγράφουν  κατασκευές 
κάθε είδους) 

Τιμή αμοιβής (€ / στρέμμα) για κλίμακα: 

1:100 1:200 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 

1. i. (πυκνοδομημένη, πάνω από 200 
σημεία) 

180 160 100 75 58 40 

2. ii. (αραιοδομημένη, από 60-200 σημεία 105 90 60 45 35 20 

 

4. Η οριζόμενη τιμή για την υψομετρική ενημέρωση οριζοντιογραφικού διαγράμματος σε 
δομημένη περιοχή, καθορίζεται σε ποσοστό 60%, ανά στρέμμα επιφάνειας, των 
αντίστοιχων τιμών του πίνακα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. 

 

Η αμοιβή ανα στρέμμα ορίζεται σε 105,0 € * τκ = 105 ,0 * 1,199= 125,9€/στρ 

 



 

 

 

ΑΡΘΡΟ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ  

(€) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(στρεμ.) 

ΑΜΟΙΒΗ  (Α) 

(€) 

ΤΟΠ.6 παρ. 1 125,90 15 1.888,43 

ΤΟΠ.6 παρ. 4 125,90*60% 15 1.133,06 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΤΟΠ.6): 3.021,48 

 

 



 

 

 

Ζ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. (Κατηγορία 27) 

 

Άρθρο ΠΕΡ.8 : Τουριστικές εγκαταστάσεις και εργασίες πολεοδομίας 

 

2.2.ζ. Υπολογισμός Προεκτιμώμενης αμοιβής περιβαλλοντικής μελέτης  

 

Για την  Περιβαλλοντική μελέτη  ισχύουν οι τιμές, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο ΠΕΡ.8  της 
υπ΄αριθμ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/20-07-2017 απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, 
περί «Έγκρισης Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και 
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του 
Ν.4412/2016».  Επομένως:  

 

Για την περιβαλλοντική μελέτη ορίζονται : 

Σ(φ) = Κ·C·φ 0.7τκ 

 
Όπου:  Κ = 0.2 από άρθρο ΠΕΡ 2.2 
 C = 100  από πιν. ΠΕΡ 8-3 
 φ = εμβαδόν κτιρίου  

 

7. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΘΡΟ ΠΕΡ 8-3 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

ΕΜΒΑΔΟΝ     1.532,00 

Κ       0,20 

C       90,00 

τκ        1,199 

ΑΜΟΙΒΗ Α7=     3.662,46 

 

 

 



 

 

 

2.2.η. Υπολογισμός Προεκτιμώμενης αμοιβής ΣΑΥ- ΦΑΥ του έργου (Άρθρο ΓΕΝ.6). 

 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή Α για την σύνταξη μελέτης ΣΑΥ & ΦΑΥ του έργου 

υπολογίζεται από τον τύπο:  

 

                                         Α = ΣΑi * β * τκ                 όπου: 

 

ΣΑi = Το σύνολο των προεκτιμώμενων αμοιβών των προς εκπόνηση μελετών για το 

συγκεκριμένο έργο και για όλες τις κατηγορίες μελετών.  

β = συντελεστής αμοιβής επί τοις εκατό (%) οριζόμενος ως ακολούθως:  

                                            

 

Με συντελεστές      κ = 0,40  & μ = 8,00 

 

Και συγκεκριμένα  

ΣΑi = 170.002,68 (Συνολική Αμοιβή Οριστικών Μελετών - Μελετών Εφαρμογής) 

 

                              β =            1,26 % 

                              τκ =           1,199 

 

Αμοιβή ΦΑΥ & ΣΑΥ = 2.568,30 €  

 

 

 

 

 



 

 

2.3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ 

ΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΩΝ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ  ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ 

(οι αμοιβές των μελετών συμπεριλαμβάνουν και τις αμοιβές των Τευχών Δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Κατηγορία  

Μελέτης 
ΑΜΟΙΒΗ 

1 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΦΑΥ - ΣΑΥ 

(06) Αρχιτεκτονικές Μελέτες 

Κτιριακών Έργων 
58.566,85 

2 

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ 

ΧΩΡΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ &  

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ 

(07) Ειδικές Αρχιτεκτονικές 

Μελέτες 
43.785,64 

3 ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ (08) Στατικές Μελέτες  29.883,10 

4 

ΜΕΛΕΤΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ, 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ 

(09) Μηχανολογικές, 

Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές 

Μελέτες 

40.075,93 

5 
ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΧΩΡΟΥ 
(25) Φυτοτεχνικές Μελέτες 5.827,14 

6 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΤΠΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ 

ΧΩΡΟΥ  
( 16) Τοπογραφικές Μελέτες 3.021,48 

7 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (27) Περιβαλλοντικές Μελέτες 3.662,46 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1: 184.830,75 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%: 27.724,61 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ: 212.555,36 

ΡΗΤΡΑ(1%) 2.125,55 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ: 214.680,91 

Φ.Π.Α. 24%: 51.523,42 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 266.204,33 

 

  



 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΩΝ 

Η προεκτίμηση της συνολικής αμοιβής κατανέμεται στις καλούμενες κατηγορίες μελετών 

(βάσει της Εγκ. 89943/02-04-2021) σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΩΝ 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 

ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ 

ΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΩΝ 

1 (06) Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων 67.351,88 Β΄ και άνω 

2 (07) Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες 50.353,49 Γ΄ και άνω 

3 (08) Στατικές Μελέτες  34.365,57 Β΄ και άνω 

4 
(09) Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και 

Ηλεκτρονικές Μελέτες 

46.087,32 Γ΄ και άνω 

5 
(25) Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης 

Περιββάλοντος Χώρου και Έργων Πρασίνου 

6.701,21 Α΄ και άνω 

6 (16) Μελέτες Τοπογραφίας 3.474,70 Α΄ και άνω 

7 (27) Περιβαλλοντικές Μελέτες 4.211,83 Α΄ και άνω 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

…………/…./2022 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

………/…./2022 

Ε. Δ. 

Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη 

της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

Δόμησης 

 

 

 

Αικατερίνη Φωτέα                                                                                                                           

Μηχανολόγος Μηχανικός                                                                                                                               

με Α΄ βαθμό 

 


