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Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Α. Τεχνική Περιγραφή  
 
Α1. Ιστορικά και άλλα στοιχεία 
 
«Η περιοχή των παλαιών στρατιωτικών φυλακών βρίσκεται στη θέση «Λασπότοπος (ή 

Παραλίμνιο Στρατόπεδο Γεωργοπούλου)» της Δημοτικής Ενότητας Ιωαννίνων. Πρόκειται για 

περιοχή εκτός σχεδίου, η οποία αποτελείται από 2 αγροτεμάχια με τα εξής χαρακτηριστικά: 1. 

Αγροτεμάχιο εμβαδού 12.181,06 τ.μ., με ΚΑΕΚ 201192801008/0/0 2. Αγροτεμάχιο εμβαδού 

9.679 τ.μ., με ΚΑΕΚ 201191906006/0/0. 

 

Όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς, με την Αριθ. Πρωτ: ΔΔΠ/Β 0019826 /ΕΞ 2016 /1406 

Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών (14/12/2016) παραχωρήθηκαν 

«απευθείας και κατά κυριότητα δωρεάν στο Δήμο Ιωαννιτών, τμήματα έκτασης 12.181,06 τ.μ. 

με ΚΑΕΚ 201192801008/0/0 (πρώην Στρατιωτικές Φυλακές Ιωαννίνων) και 9.679 τ.μ. με 

ΚΑΕΚ 201191906006/0/0 του δημοσίου ακινήτου με ΑΒΚ 365 Ιωαννίνων, όπως αυτά 

απεικονίζονται σε 

κλίμακα 1: 2000, στα από 13/01/2016 Κτηματολογικά Διαγράμματα του Κτηματολογικού 

Γραφείου Ιωαννίνων, και βρίσκονται στην περιοχή Παραλίμνια μεταξύ ‘’Λασπότοπου’’ και 

‘’Παλαιών Σφαγείων ‘’ του Δήμου Ιωαννιτών, με αποκλειστικό σκοπό την υλοποίηση των 

Εικόνα 1 Αεροφωτογραφία της περιοχής 
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έργων, όπως αυτός αναφέρεται στην από Αύγουστο 2016 Μελέτη Έκθεσης Σκοπιμότητας με 

θέμα «Ενσωμάτωση χώρου παλαιών στρατιωτικών φυλακών στον αστικό ιστό ως κέντρο 

παροχής αστικών εξυπηρετήσεων»  

 

Η περιοχή οριοθετείται:  

 

Από τον αύλειο χώρο του Κέντρου Παραδοσιακής Βιοτεχνίας Ιωαννίνων (ΚΕΠΑΒΙ), όπου τα 

όριά 

του καθορίστηκαν με την αριθ. οικ. Β. 22106/5447/10.12.1987 απόφαση Υπ. ΠΕΧΩΔΕ και 

Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ΦΕΚ 719/Β/15.12.1987 σε τμήμα της αρχικής 

έκτασης των Στρατιωτικών Φυλακών που παραχωρήθηκε. Με το από 2.9.1988 ΠΔ ΦΕΚ 

801/Δ/10.11.1988 εγκρίθηκε τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο στην περιοχή, (σε εφαρμογή των 

διατάξεων του ν. 4458/1965 και 742/1977 περί βιομηχανικών περιοχών και των διατάξεων 

του ν. 1577/1985 (ΓΟΚ) όπως ίσχυε), και στο ΟΤ 3ΒΤ του προαναφερόμενου σχεδίου 

λειτουργεί το Κέντρο Παραδοσιακής Βιοτεχνίας (ΚΕΠΑΒΙ) Ιωαννίνων με Τμήμα Εργαστηρίων 

Μεταλλοτεχνίας - Αργυροχρυσοχοΐας και Υπηρεσίες. 

 

Από τμήμα της διαμορφωμένης σήμερα παραλίμνιας οδού Κάρολου Παπούλια η οποία 

συνδέει 

παρά την διαμορφωμένη σήμερα όχθη της λίμνης το προαναφερόμενο ‘Πάρκο Κατσάρη’, τα 

‘Δημοτικά Σφαγεία’ και το παραδοσιακό κέντρο της πόλης με τις πολεοδομικές ενότητες 

‘Λασπότοπου’ και ‘Βοτανικού’, (περιοχές επέκτασης σχεδίου πόλης). 

 

Από τον οριακό δρόμο της πολεοδομικής ενότητας ‘Λασπότοπου’, σε περιοχή ανάπτυξης 

τουρισμού και αναψυχής της εν λόγω πολεοδομικής ενότητας, με μεγάλους σήμερα 

διαμορφωμένους κοινόχρηστους χώρους καθιστικού και περιπάτου. 

 

Από τη λεωφόρου Αρχ. Μακαρίου και τη λεωφόρο Γεννηματά, (στο σημείο τομής των δύο 

λεωφόρων, οι οποίες διοχετεύουν την κίνηση των τροχοφόρων από και προς το κέντρο της 

πόλης παρά το όριο αυτής στη νότια και ανατολική πλευρά του λεκανοπεδίου). Η λεωφόρος 

Γεννηματά από το εγκεκριμένο ΓΠΣ Ιωαννίνων αποτελεί αρτηρία. Σημειώνεται πως στο 

μέτωπο των λεωφόρων Μακαρίου και Γεννηματά υπάρχουν τρεις ανεξάρτητες ιδιοκτησίες οι 

οποίες ουσιαστικά περιορίζουν το μέτωπο της περιοχής, τουλάχιστον σε σχέση με το αστικό 

μέτωπο. Το πρόβλημα αυτό αποτελεί ένα ζήτημα που ο Δήμος Ιωαννιτών προτίθεται να 

αντιμετωπίσει άμεσα με απαλλοτριώσεις, που όμως δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν 

άμεσα. 
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Η περιοχή των «Στρατιωτικών Φυλακών» αποτελεί τη μοναδική εκτός σχεδίου περιοχή, παρά 

του παλαιού σχεδίου πόλης Ιωαννίνων (6.10.1954 ΒΔ ΦΕΚ 267/Α/21.10.1954 «έγκριση 

αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιωαννίνων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

σήμερα), της επέκτασης αυτού (28.5.1987 ΠΔ ΦΕΚ 635/Δ/3.7.1987 «έγκριση πολεοδομικής 

μελέτης των πολεοδομικών ενοτήτων …., Λασπότοπος, … δήμου Ιωαννιτών …») και της 

λίμνης Παμβώτιδας όπου κηρύχθηκε ως τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλους και κρίθηκε ότι έχει 

ανάγκη ειδικής προστασίας (Φ31/4425/212/75/4.3.1977 απόφαση Υπ. ΠΟΕ ΦΕΚ 

266/Β/21.3.1977, όπως αυτή συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα με την αριθ. 

Γ1472/62023/15.9.1981 Υπ. απόφαση ΦΕΚ 660/Β/19.10.1981, αφορά τη λίμνη Παμβώτιδα 

και σε ζώνη βάθους 100,00 μ. από την ακτή προς την πλευρά του σχεδίου πόλεως και 300,00 

μ. προς τις υπόλοιπες πλευρές καθώς και τμήματα της πόλεως που διατηρούν τον 

παραδοσιακό τους χαρακτήρα).  Επιπλέον βρίσκεται εντός των προστατευόμενων περιοχών 

NATURA 2000 της αριθ. ΗΠ/37338/1807/Ε.103/1.9.2010 ΚΥΑ ΦΕΚ 1495/Β/2010 και του 

άρθρου 9 παρ. 6 του ν. 3937/2011 ΦΕΚ 60/Α/2011 «διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες 

διατάξεις», (λίμνη Παμβώτιδα GR2130005 και ευρύτερη περιοχή πόλης Ιωαννίνων 

GR2130012). Σε πολύ μικρή απόσταση, (περίπου 350,00 μ.), έχει οριοθετηθεί το 

χαρακτηρισμένο ως παραδοσιακό τμήμα της πόλης (28.7.1989 ΠΔ/τος ΦΕΚ 

605/Δ/2.10.1989), βρίσκονται τα «Δημοτικά Σφαγεία» (διατηρητέα μνημεία με την αριθ. 

ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2307/39896/22.7.1994 ΦΕΚ 642/Β/26.8.1994 όπου έχουν ανακατασκευαστεί 

και χρησιμοποιούνται σήμερα ως στεγασμένοι προσωρινοί εκθεσιακοί χώροι και αίθουσα 

συγκεντρώσεων) και το «Πάρκο Κατσάρη» με υπαίθριο θεατράκι, χώρους καθιστικού και 

παιδικής χαράς. Επιπλέον, το ακίνητο αποτελεί τη «διεπιφάνεια» επαφής του αστικού ιστού 

με το παραλίμνιο αστικό μέτωπο, η οποία λόγω της υφιστάμενης κατάστασης, διακόπτεται 

βίαια, δημιουργώντας ένα τεχνητό εμπόδιο μετακίνησης του πολίτη-επισκέπτη προς τη Λίμνη 

Παμβώτιδα και αντίστροφα. 

 

Υφιστάμενη κατάσταση: 

 

Η περιοχή αποτελεί ένα ακόμη τμήμα του Παραλίμνιου Μετώπου του Δήμου Ιωαννιτών σε 

σημείο υψηλής περιβαλλοντικής, τουριστικής και αισθητικής αξίας  και περιλαμβάνει, εκτός 

από τους μεγάλους ελεύθερους χώρους  και κτιριακές εγκαταστάσεις που κατά καιρούς 

στέγασαν τις στρατιωτικές φυλακές και άλλες στρατιωτικές χρήσεις.  

 

Στο χώρο εδώ και αρκετά χρόνια έχει δημιουργηθεί μια εκκλησία (Αγ. Ελευθέριος) η ο οποία 

είναι σε λειτουργία και για προφανείς λόγους θα διατηρηθεί στην υπάρχουσα θέση. 

 

Στις εγκαταστάσεις λαμβάνει χώρα άτακτη συγκέντρωση όγκων σκουπιδιών με αποτέλεσμα 

να δημιουργούνται εστίες ρύπανσης, μόλυνσης και έντονης δυσοσμίας. 
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Η πράξη «Ενσωμάτωση χώρου παλαιών στρατιωτικών φυλακών στον αστικό ιστό ως κέντρο 

παροχής αστικών εξυπηρετήσεων»: 

 

Η ανωτέρω πράξη, με την αριθμ πρωτ: οικ. 8201-13/07/2017 απόφαση του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης, εντάχθηκε με Κωδικό ΟΠΣ 5001678 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με συνολική 

επιλέξιμη 

δημόσια δαπάνη 2.500.000,00ευρώ. Η πράξη μεταξύ άλλων αφορά στη δημιουργία ενός 

πολιτιστικού πάρκου με ανοικτούς χώρους αναψυχής, ενσωματώνοντας ήπιες μορφές 

αθλητισμού καθώς και δραστηριότητες πολιτιστικού χαρακτήρα με μόνιμο ή μη χαρακτήρα με 

παράλληλη διατήρηση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων με δυνατότητα 

ανακατασκευής τους (διατήρηση περιγράμματος και όγκου) και επανάχρησής τους για τους 

παραπάνω σκοπούς, στον χώρο των παλαιών στρατιωτικών φυλακών. 

 

Πληροί τα κριτήρια του χαρακτηρισμό του ως αξιόλογο τεχνικό έργο. σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 2, παρ. 2 και ειδικότερα παρ. 3α2, της με αρ. πρωτ. οικ. 26804/18-6-2011 

απόφασης Υ.Π.Ε.ΚΑ. Πληροί όλα τα αναφερόμενα στην απόφαση κριτήρια, δεδομένου ότι 

πρόκειται για την μελέτη διαμόρφωσης- ανάπλασης ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων 

σημαντικών πάρκων, αλσών και δημοτικών κήπων, υπερτοπικής σημασίας και παραλιακών 

περιοχών, καθώς και ζωνών προστασίας της φύσης και του τοπίου. 

 

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Ιωαννιτών επιδιώκει την επιλογή της καλύτερης και πληρέστερης 

πρότασης από λειτουργική, αισθητική, τεχνική και οικονομική άποψη, με βάση τις απαιτήσεις 

της τέχνης, της επιστήμης και τις αρχές του βιοκλιματικού περιβαλλοντικού σχεδιασμού, 

προκειμένου να προκύψει συνολικό αποτέλεσμα υψηλής ποιοτικής στάθμης. 

 

Οι όροι δόμησης της περιοχής αντιστοιχούν στους όρους δόμησης εκτός σχεδίου, πάντως 

στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν επιτρέπεται η νέα δόμηση, παρά μόνον η κατασκευή 

μικρών υπόστεγων και ημιμόνιμων ή εφήμερων κατασκευών. Οι περιοριστικοί όροι που 

πρέπει να ληφθούν υπόψιν είναι η διατήρηση τουλάχιστον του περιγράμματος, του ύψους και 

του όγκου του κάθε κτίσματος που θα αξιοποιηθεί. Η διατήρηση της δομής και των όψεων δεν 

είναι υποχρεωτική. 

Η γειτνίαση της περιοχής με τη λίμνη θέτει επιπλέον περιορισμούς, μεταξύ όχθης και 

παρόχθιας ζώνης (κόκκινη και κίτρινη γραμμή) όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. 

Οι επιτρεπόμενες χρήσεις στην περιοχή είναι συμβατές με τις προτεινόμενες από το 

Διαγωνισμό χρήσεις. 

 



 7 

Α2 Αντικείμενο του Διαγωνισμού και βασικές αρχές της αρχιτεκτονικής σύνθεσης 

 

Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά στην δημιουργία ενός Πολιτιστικού Πάρκου, 

ικανοποιώντας τους παραπάνω στόχους.  

 

Αναλυτικότερα θα χρειαστεί να πραγματοποιηθούν τα παρακάτω : 

 

Α. Διατήρηση σημαντικού μέρους των υφιστάμενων παλαιών κτιριακών εγκαταστάσεών των 

στρατιωτικών φυλακών και της ΕΡΤ (συγκεκριμένα τα κτίρια Α-Β-Γ ), καθώς και η υφιστάμενη 

εκκλησία με το βοηθητικό κτίριο που βρίσκεται δίπλα της. Η διατήρηση αποσκοπεί στην 

ενσωμάτωση των απαραίτητων χώρων για την ικανοποίηση των λειτουργικών εξυπηρετήσεων 

που αφορούν στους  τελικούς χρήστες του πάρκου όπως : 

α. Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για εκδηλώσεις, εκθέσεις, λειτουργία βιωματικών 

εργαστήριων δραστηριοτήτων (π.χ. εργαστήρια εκμάθησης ψαρέματος, κατασκευής παιδικών 

παιχνιδιών, ραδιοφωνικών εκπομπών, παιδικού –λογοτεχνικού βιβλίου, γκράφιτι-ζωγραφικής, 

μαγειρικής, εκμάθησης απόσταξης τσίπουρου, γλυπτικής και χαρακτικής κ.λπ.),  

β. Αναψυκτήριο, 

γ. Αποθηκευτικοί χώροι, 

δ. W.C. κοινού, W.C.  ΑΜΕΑ,  

ε. info kiosk κ.λπ. 

 

Οι επιφάνειες των κτηρίων που διατηρούνται φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 1 Διατηρούμενα κτίσματα 

α/α ΚΤΗΡΙΟ Επιφάνεια (m2) 

1 Οικίσκος ΕΡΤ (Κτήριο Α) 48,75 

2 Κεντρικό κτήριο στρατιωτικών φυλακών (Κτήριο Β) 253,49 

3 Βοηθητικό κτήριο στρατιωτικών φυλακών (Κτήριο Γ) 70,83 

4 Εκκλησία (Κτήριο Δ) 81,49 

5 Βοηθητικό κτήριο εκκλησίας (Κτήριο Ε) 81,41 

 ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ 535,97 

 

Τα αξιοποιούμενα κτίσματα είναι ισόγεια και τα σχέδια των αρχιτεκτονικών αποτυπώσεών 

τους,  αποτελούν στοιχεία του διαγωνισμού. Τα Κτήρια Α, Β, Γ και Ε διατηρούνται μόνο στο 

περίγραμμα, στον όγκο και στο ύψος τους, τα οποία πρέπει να είναι ίδια με τα αντίστοιχα 

σημερινά. Τόσο η εσωτερικές διαρρυθμίσεις όσο και οι όψεις των κτηρίων αποτελούν τμήμα 

του. Εξαίρεση στα παραπάνω αποτελεί το κτίσμα της εκκλησίας (Κτήριο Δ), του οποίου η 
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σημερινή δομή διατηρείται ενώ είναι στην ευχέρεια του κάθε μελετητή κάνει προτάσεις που 

αφορούν στο περίβλημά του (όψεις κλπ.). Η στέγη είναι υποχρεωτική για όλα τα κτίσματα. 

Τα κτίσματα θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούνται με πολλαπλούς τρόπους, 

ανεξάρτητα με τη βασική τους χρήση. Έτσι λοιπόν ένας χώρος εκθέσεων θα πρέπει να μπορεί 

να μετατρέπεται πολύ σύντομα με πρακτικό και άρτια τεχνικά τρόπο, σε αίθουσα διαλέξεων ή 

χώρο εργαστηρίων. Οι μόνες χρήσεις που δε θα μεταβάλλονται είναι οι σταθερές και 

υποχρεωτικές βοηθητικές χρήσεις όπως π.χ. τα  WC. 

Σε κάθε περίπτωση, η βέλτιστη αξιοποίηση των κτιριακών εγκαταστάσεων με ευέλικτο και 

πολυδιάστατο τρόπο είναι ένα από τα ζητούμενα του διαγωνισμού. Οι προτεινόμενες χρήσεις 

ανά κτήριο φαίνονται στο παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 2 Πίνακας προτεινόμενων χρήσεων 

α/α ΚΤΗΡΙΟ Προτεινόμενες χρήσεις 

1 Κτήριο Α) Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων με προσανατολισμό τις  

περιοδικές εκθέσεις, εργαστήρια, ή χώρο αναψυκτήριου.  

2 (Κτήριο Β) Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων με προσανατολισμό σε χώρο τις  

περιοδικές εκθέσεις, εργαστήρια, διαλέξεις κλπ. 

3 (Κτήριο Γ) Αίθουσες με προσανατολισμό τις  περιοδικές εκθέσεις, 

εργαστήρια, πληροφορίες, βοηθητικούς χώρους ή χώρο 

αναψυκτήριου. 

4 Εκκλησία (Κτήριο Δ) Διατήρηση υφιστάμενη εκκλησίας (Αγ. Ελευθέριος)  

5 (Κτήριο Ε) Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων με προσανατολισμό σε χώρο  

εκθέσεων, εργαστηρίων, βοηθητικούς χώρους ή χώρο 

αναψυκτήριου.  

 

Οι απαιτούμενοι από τους ισχύοντες κανονισμούς, χώροι όπως τα WC κλπ. θα προκύπτουν 

ανάλογα με την πρόταση που θα υποβάλει κάθε διαγωνιζόμενη ομάδα και θα αποτυπώνεται 

εκτός από τα σχέδια, και σε έναν πίνακα χώρων ανάλογα με την κύρια χρήση και το εμβαδόν 

του. 

 

 

Β. Διαμόρφωση επιφάνειας  μεγέθους από 4.000 -6.000 m2., σε κατάλληλη θέση (κατά την 

κρίση του μελετητή), για την πραγματοποίηση υπαίθριων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων - 

παραστάσεων μουσικών, θεατρικών, χορευτικών κ.λπ., προσπαθώντας να γίνει χρήση ενός 

ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού συντακτικού  για την εξεύρεση πρωτότυπης λύσης σε ότι αφορά στην  

πλήρη λειτουργία του χώρου ( χρήση ενδεχομένως του ανάγλυφου  ή άλλων φυσικών ή 

τεχνητών στοιχείων – κατασκευών, που εναρμονίζονται με την κείμενη νομοθεσία,  για την 
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διαμόρφωση καθιστικών  επιφανειών ή γενικότερα θέσεων κοινού), λαμβάνοντας  ταυτόχρονα 

σοβαρά υπόψιν: 

 α. την ευελιξία  της τελικής λύσης (χωροθέτηση των καλλιτεχνικών δρώμενων, 

διαφορετικό είδος καλλιτεχνικής εκδήλωσης, κάλυψη μεγάλης γκάμας καλλιτεχνικών 

«απαιτήσεων» για το τελικό «στήσιμο» των παραστάσεων κ.λπ.) 

β. την εξοικονόμηση χρόνου για την πραγματοποίηση τους,  

γ. την ενσωμάτωση του χώρου στο ιθαγενούς χαρακτήρα φυσικό τοπίο.  

δ. την διατήρηση της φυσικής συνέχειας και της ανεμπόδιστης ροής στο εσωτερικό του    

    πάρκου. 

 

Γ. Ένταξη ήπιων μορφών αθλητικών δραστηριοτήτων στο λειτουργικό διάγραμμα του πάρκου 

όπως διαδρομές για ποδήλατο, τζόκινγκ, χρήση υπαίθριων οργάνων γυμναστικής κ.λπ. ή 

άλλες πιθανές εναλλακτικές αθλητικές δραστηριότητες κατά την κρίση του μελετητή. Οι 

ενσωμάτωση συνήθων γηπέδων αθλοπαιδιών (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, βόλεϊ  κλπ) δεν 

είναι επιθυμητή. 

 

Δ. Διαμόρφωση  υπαίθριων χώρων στάσης, συγκέντρωσης, απομόνωσης, παιχνιδιού, πικνίκ, 

flirt corner, απόλαυσης θέας φυσικού τοπίου, προστασίας από καιρικά φαινόμενα, 

προσωρινής ή μόνιμης έκθεσης καλλιτεχνικών έργων, βιωματικών εργαστηρίων κ.λπ.  

 

Ε. Απόδοση επιφάνειας  στο σύνολο της διάταξης του πάρκου και σε κατάλληλη θέση (κατά 

την κρίση του μελετητή) με προορισμό την προσωρινή στάθμευση οχημάτων (Ι.Χ., ταξί, 

λεωφορεία) , την επιβίβαση-αποβίβαση και φορτοεκφόρτωση εξοπλισμού καλλιτεχνικών 

δραστηριοτήτων κ.α. αλλά και την στάθμευση οχημάτων ατόμων ειδικών αναγκών. 

  

ΣΤ. Προσαρμογή του πάρκου στο γύρω τοπίο όχι διαταράσσοντας αλλά αφήνοντας το φυσικό 

τοπίο να διαδραματίσει τον πρωταρχικό ρολό. 

 

Ζ. Ιδιαίτερη προσπάθεια έτσι ώστε να δοθεί έμφαση πρόσβασης στο πάρκο και στον τρόπο 

οργανικής σύνδεσης αυτού με τον αστικό ιστό, το παραλίμνιου μέτωπο και τους γύρωθεν 

πόλους έλξης ενδιαφέροντος και δράσεων (ΚΕΠΑΒΙ, πάρκο κυκλοφορικής αγωγής, Σφαγεία 

κ.λπ.) 

 

Η. Τέλος είναι σημαντικό να γίνει προσπάθεια από την πλευρά των μελετητών η πρότασή τους 

να έχει διευρυμένα όρια αφενός προς την λίμνη και αφετέρου στη λεωφόρο Γεννηματά, παρόλο 

που η περιοχή μελέτης περιορίζεται σε αυτές τις εκτάσεις που μέχρι σήμερα ανήκουν στον 

Δήμο Ιωαννιτών. Σε κάθε περίπτωση, η κάθε πρόταση οφείλει να αποτελεί αυτόνομη 
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λειτουργική ενότητα τόσο εντός των όριων που ορίζονται από τις σημερινές ιδιοκτησίες του 

Δήμου, όσον και με τα διευρυμένα όρια, δηλαδή με την λίμνη και την λεωφόρο Γεννηματά.  

 

Κατασκευαστικές παραδοχές 

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί στην χρήση υλικών για την κατασκευή τόσο των 

φερόντων όσο και των φερόμενων στοιχείων των κατασκευών του πάρκου και των κτηρίων. 

Παρόλα αυτά, τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν οφείλουν να είναι συμβατά με τον χαρακτήρα 

της περιοχής μελέτης, το φυσικό τοπίο και τις ιδιαίτερες κλιματολογικές τοπικές συνθήκες.  

 

Στατικές παραδοχές 

Τα κτίσματα θα είναι ισόγεια και οι υπολογισμοί θα πραγματοποιηθούν με τους ισχύοντες 

κανονισμούς λαμβάνοντας υπόψιν την κατηγορία κάθε κτίσματος ανάλογα με την επιλογή της 

κύριας χρήσης του. 

 

Ηλεκτρομηχανολογικές παραδοχές 

Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του εξωτερικού χώρου (π.χ. ο ηλεκτροφωτισμός), 

πρέπει να εναρμονίζονται με τις ιδιαίτερες συνθήκες των χρήσεων (εκδηλώσεις σε υπαίθριους 

χώρους, συνάθροιση κοινού, υπαίθριες εκθέσεις κλπ.) και να έχουν τη δυνατότητα να 

προσαρμόζονται με λειτουργικό και ασφαλή τρόπο στην έκταση και την κλίμακα της κάθε 

εκδήλωσης. Η ηλεκτροδότηση των εκδηλώσεων πρέπει να γίνεται με ξεχωριστή ρευματοληψία 

και με ξεχωριστό μετρητή ηλεκτρικής κατανάλωσης.  

Στον περιβάλλοντα χώρο ενδεικτικά προβλέπονται οι εξής Η/Μ εγκαταστάσεις: 

• Εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων που αφορούν τον ηλεκτροφωτισμό των χώρων και 

του πάρκου. 

• Εγκαταστάσεις παροχής ρεύματος σε επιλεγμένα σημεία για την εξυπηρέτηση 

εκδηλώσεων  

• Εγκατάσταση ασθενών ρευμάτων με βασικά δίκτυα (υποδομές) οπτικοακουστικών 

εγκαταστάσεων  

• Εγκατάσταση ασύρματου internet κλπ. 

Θα ληφθεί σοβαρά υπόψιν στην κρίση της κάθε πρότασης, η χρήση ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, για την κάλυψη μέρους ή του συνόλου των ενεργειακών αναγκών της περιοχής. 

  

Φυτοτεχνικές παραδοχές 

Η τελική πρόταση διαμόρφωσης του χώρου οφείλει να λαμβάνει υπόψιν τις ιδιαίτερες τοπικές 

συνθήκες κλίματος και χλωρίδας. Η επιλογή των φυτών και γενικότερα η αξιοποίηση του 

πρασίνου, θα πρέπει να εξυπηρετεί την κάθε αρχιτεκτονική πρόταση, με έμφαση στις συνθήκες 

άνεσης, δροσισμού, σκίασης και θέας. Θα ληφθεί σοβαρά υπόψιν στην κρίση της κάθε 
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πρότασης, η χρησιμοποίηση μεθόδων άρδευσης, φιλικών προς το περιβάλλον και η 

αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων και ανανεώσιμων φυσικών πόρων.  

 

 

Βασικές αρχές της αρχιτεκτονικής σύνθεσης: 

1. Η αρχιτεκτονική λύση που θα προταθεί για τον χώρο των στρατιωτικών φυλακών, 

θα προσαρμόζεται στις προτεινόμενες χρήσεις.  

2. Είναι στην διακριτική ευχέρεια του κάθε μελετητή, η διατήρηση ή απομάκρυνση 

στοιχείων που υπάρχουν στην περιοχή, όπως η παλαιά κεραία της ΕΡΤ  και η 

υπάρχουσα χλωρίδα, αρκεί αυτή να τεκμηριώνεται και να εξυπηρετεί την συνολική 

πρόταση. 

3. Τα πέντε κτίσματα συμπεριλαμβανομένης της εκκλησίας πρέπει να αντιμετωπίζεται 

ως κτηριακή ενότητα που δεν αποκόπτεται από το υπόλοιπο πάρκο. Η λειτουργική  

ενότητα θα πρέπει να εξασφαλίζεται με κάθε τρόπο χωρίς κανέναν περιορισμό.  

4. Οι προτεινόμενες χρήσεις των κτηρίων που αναφέρονται στον Πίνακα 2 θα πρέπει 

να προσαρμόζονται στις λειτουργικές δυνατότητες του κάθε διατηρούμενου κτηρίου 

(βλ. Πίνακα 2), ενώ οι όποιες εσωτερικές διαρρυθμίσεις θα αποβλέπουν στην 

προσαρμογή της αρχιτεκτονικής σύνθεσης στις ανάγκες κάλυψης των χρήσεων.  

5. Η μορφολογία των όψεων όλων των κτισμάτων ακολουθεί τις απαιτήσεις της 

αρχιτεκτονικής τυπολογίας και του ύφους της ευρύτερης περιοχής.  

6. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση εξωτερικών μονάδων Η/Μ εγκαταστάσεων στις 

όψεις των κτιρίων. Τυχόν ένταξη Η/Μ εγκαταστάσεων στον χώρο  του πάρκου 

πρέπει να είναι εναρμονισμένη με αυτόν.  

7. Είναι υποχρεωτική η τήρηση των κανονισμών για την ασφαλή μετακίνηση ατόμων 

με κινητικά προβλήματα (ΑΜΕΑ).  

8. Οι κάθε φύσεως διαμορφώσεις υπογείων χώρων θα λάβουν υπόψη τα γεωλογικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής και ιδιαίτερα το επίπεδο της ανώτατης στάθμης 

λίμνης. 

 

 
Α.3 Αντικείμενο μελετών υπό ανάθεση σύμβασης 
 
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας του σύνθετου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού μελετών, 

ανατίθεται στην πρώτη διακριθείσα ομάδα η εκπόνηση των αναγκαίων μελετών, δηλαδή 

της αρχιτεκτονικής, στατικής, ηλεκτρομηχανολογικής και φυτοτεχνικής μελέτης.  

 

Όλες οι μελέτες θα εκπονηθούν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και 

προδιαγραφές εκπονήσεως μελετών (π.χ. Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΔ696/74, ισχύον ΓΟΚ 

κλπ.) σε τρία στάδια: προμελέτη, οριστική και μελέτης εφαρμογής. Στο στάδιο της 
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οριστικής μελέτης εκπονείται η μελέτη ΚΕΝΑΚ και το ΣΑΥ ΦΑΥ του έργου που θα 

δημοπρατηθεί με βάση τα οριζόμενα στο Π.Δ. 305/96, όπως ισχύει σήμερα.  

 

Το στάδιο της οριστικής μελέτης θα πρέπει να τύχει αδειοδοτήσεων, από το αρμόδιο 

πολεοδομικό γραφείο με μέριμνα του Αναδόχου μελετητή πριν την έγκρισή του από την 

Προϊσταμένη Αρχή της μελέτης. 

 

Για την δημοπράτηση του έργου θα συνταχθούν τα τεύχη δημοπράτησης μετά την έγκριση 

του σταδίου μελέτης εφαρμογής. 

 
 
Α.4 Στόχοι Διαγωνισμού 
 
Ο Διαγωνισμός στοχεύει: 

 

• στην δημιουργία και την αύξηση του προσβάσιμου δημόσιου χώρου μέσω της 

ενδυνάμωσης του αδρανούς αποθεματικού επιφανειών γης, στην ικανοποίηση των 

αναγκών ενός σύγχρονου πολιτιστικού-κοινωνικού πολυχώρου με καλλιτεχνικό και 

εναλλακτικό χαρακτήρα. 

• στην «δημιουργία - σύνθεση» πρωτότυπων εικόνων , δράσεων και εμπειριών στην 

περιοχή μελέτης για τους  κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες της πόλης.  

• στην «σύνταξη» ενός αρχιτεκτονικού καμβά για την ανάπτυξη εναλλακτικών και 

καλλιτεχνικών δράσεων με την ταυτόχρονη ενσωμάτωση - εναρμόνιση του -

ιθαγενούς χαρακτήρα- φυσικού τοπίου. 

• στην ενσωμάτωση λειτουργικών εξυπηρετήσεων για τους τελικούς χρήστες.  

• στην συνολική διαμόρφωση ενός πάρκου με βασικά συνδετικό ρολό μεταξύ του 

αστικού ιστού, του παραλίμνιου μετώπου και των γύρωθεν πόλων έλξης 

ενδιαφέροντος και δράσεων (ΚΕΠΑΒΙ, πάρκο κυκλοφορικής αγωγής, Σφαγεία 

κ.λπ.) 

 

Επιδιώκεται η επιλογή της καλύτερης και πληρέστερης πρότασης από λειτουργική, 

αισθητική, τεχνική και οικονομική άποψη για την δημιουργία του πάρκου, με βάση τις 

απαιτήσεις της τέχνης, της επιστήμης και τις αρχές του βιοκλιματικού περιβαλλοντικού 

σχεδιασμού, προκειμένου να προκύψει συνολικό αποτέλεσμα με υψηλής ποιοτικής 

στάθμης, σύγχρονο και πρωτότυπο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον.  

 

Η επίτευξη του στόχου αυτού θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, 

στην προβολή του πολυδιάστατου χαρακτήρα της πόλης και στην αναβάθμιση της.  
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Β. Διαθέσιμα στοιχεία 
 
Για την περιοχή των στρατιωτικών φυλακών υπάρχουν τα ακόλουθα στοιχεία:  
 
Β1. Μελέτες 
 
Αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων που βρίσκονται μέσα στην 

περιοχή μελέτης και συντάχθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ιωαννιτών : 

  

1 Οικίσκος ΕΡΤ (Κτήριο Α) 

2 Κεντρικό κτήριο στρατιωτικών φυλακών (Κτήριο Β) 

3 Βοηθητικό κτήριο στρατιωτικών φυλακών (Κτήριο Γ) 

4 Αγ. Ελευθέριος, εκκλησία (Κτήριο Δ) 

5 Βοηθητικό κτήριο εκκλησίας (Κτήριο Ε) 

  
 

 
Σχέδιο 1 Τοπογραφική άποψη έκτασης στρατιωτικών φυλακών (με κόκκινο χρώμα η περιοχή μελέτης που 

ανήκει στον Δήμο Ιωαννιτών και με κόκκινο και πράσινο χρώμα τα αξιοποιούμενα κτίσματα της μελέτης)  
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Β2. Τοπογραφικές αποτυπώσεις 
 
Τοπογραφική αποτύπωση της περιοχής που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του 

Δήμου Ιωαννιτών. 

 

 
Γ. Ποσοτικά στοιχεία  
 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα εκτιμώμενα ποσοτικά στοιχεία φυσικού 
αντικειμένου που απαιτούνται για την εκπόνης των υπό ανάθεση σύμβασης μελετών, 
σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο Α2 Αντικείμενο της μελέτης. Ο ανάδοχος της μελέτης 
θα πληρωθεί για την αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτρομηχανολογική και φυτοτεχνική μελέτη 
που θα εκπονήσει για το πραγματικό εμβαδόν των επιφανειών, το οποίο δεν μπορεί να 
είναι μεγαλύτερο από 23.000μ2 για την διαμόρφωση πλατειών, πάρκων κλπ, 540μ2 για τα 
αρχιτεκτονικά των κτηρίων, 460μ2 για τα στατικά και τα απαιτούμενα ηλεκτρομηχανολογικά 
των κτηρίων. Θα εκπονηθούν όλα τα στάδια μελετών, δηλαδή Προμελέτης, Οριστικής 
μελέτης και Μελέτης Εφαρμογής μετά των Τευχών Δημοπράτησης, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 

α/α Περιγραφή Μονάδα Ποσότητα 

1 Αρχιτεκτονικές Μελέτες   

1.1 Αρχιτεκτονική μελέτη (Ελεύθεροι χώροι) μ2 23.000,00 

1.2 Αρχιτεκτονική μελέτη (Κτηριακά) μ2 536,00 

1.3 Παθητική Πυροπροστασία μ2 536,00 

1.4 ΚΕΝΑΚ (Κτηριακά) μ2 536,00 

2 Στατική Μελέτη   

2.1 Στατική μελέτη κτηριακών μ2 455,00 

3 Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη   

3.1 Ηλεκτρικές και Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις 
Ελεύθερων Χώρων 

τεμ. 1,00 

3.2 Μελέτη εγκαταστάσεων ύδρευσης μ2 455,00 

3.3 Μελέτη εγκαταστάσεων αποχέτευσης μ2 455,00 

3.4 Μελέτη εγκαταστάσεων πυρανίχνευσης μ2 455,00 

3.5 Μελέτη εγκαταστάσεων κλιματισμού-αερισμού μ2 455,00 

3.6 Μελέτη εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων  μ2 455,00 

3.7 Μελέτη εγκαταστάσεων τηλεφώνων-δεδομένων μ2 455,00 

3.8 Μελέτη εγκαταστάσεων μεγάφωνων μ2 455,00 

3.9 Μελέτη εγκαταστάσεων BMS μ2 455,00 

3.10 Μελέτη εγκαταστάσεων αλεξικέραυνων μ2 536,00 

3.11 Μελέτη εγκαταστάσεων λοιπών ασθενών ρευμάτων μ2 455,00 

3.12 Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας (έκδοση άδειας 
από πυροσβεστική υπηρεσία) 

μ2 255,00 

3.13 ΚΕΝΑΚ Η/Μ Εγκαταστάσεων μ2 455,00 

4 Φυτοτεχνική Μελέτη   

4.1 Φυτοτεχνική Μελέτη Ελεύθερων Χώρων τεμ 1,00 

5 ΣΑΥ ΦΑΥ   

5.1 Μελέτη ΣΑΥ-ΦΑΥ τεμ 1,00 

6 Τεύχη Δημοπράτησης   

6.1 Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης τεμ 1,00 
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Δ. Βοηθητικά στοιχεία 
 
Σχέδιο 1 : Τοπογραφικό Διάγραμμα περιοχής στρατιωτικών φυλακών  
Σχέδιο 2 : Αρχιτεκτονική αποτύπωση οικίσκου ΕΡΤ (κτήριο Α)  
Σχέδιο 3 : Αρχιτεκτονική αποτύπωση κεντρικού κτηρίου στρατιωτικών φυλακών (κτήριο Β)  
Σχέδιο 4 : Αρχιτεκτονική αποτύπωση βοηθητικού κτηρίου στρατιωτικών φυλακών (κτήριο 
Γ) 
Σχέδιο 5 : Αρχιτεκτονική αποτύπωση εκκλησίας Αγ. Ελευθερίου (κτήριο Δ)  
Σχέδιο 6 : Αρχιτεκτονική αποτύπωση βοηθητικού κτηρίου εκκλησίας (Κτήριο Ε) 

 
Ε. Χρόνος εκπόνησης μελετών υπό ανάθεση σύμβασης 
 
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 8 μήνες 
από την υπογραφή της σύμβασης, στον οποίο περιλαμβάνεται και ο χρόνος για την έκδοση 
της απαιτούμενης άδειας δόμησης. Ο καθαρός χρόνος για την εκπόνηση του μελετητικού 
αντικειμένου (Προμελέτη, Οριστική μελέτη με ΚΕΝΑΚ και ΣΑΥ-ΦΑΥ και Μελέτη Εφαρμογής με 
τεύχη δημοπράτησης ορίζεται σε 6 μήνες. 
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ΙΙ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 
Οι μελέτες που θα εκπονηθούν από τον Ανάδοχο είναι οι εξής : 
 
 

1. Αρχιτεκτονική Μελέτη 

Προμελέτη των ακόλουθων έργων α) Ελεύθερων χώρων, πλατειών-πάρκων , 
περιβάλλοντος χώρου κτηρίων β) Κτηρίων Α,Β,Γ,Δ,Ε  γ) παθητικής πυροπροστασίας 
κτηρίων Α,Β,Γ,Ε 

Οριστική μελέτη των ακόλουθων έργων α) Ελεύθερων χώρων, πλατειών-πάρκων , 
περιβάλλοντος χώρου κτηρίων β) Κτηρίων Α,Β,Γ,Δ,Ε  γ) παθητικής πυροπροστασίας 
κτηρίων Α,Β,Γ,Ε 

Μελέτη Εφαρμογής των ακόλουθων έργων α) Ελεύθερων χώρων, πλατειών-πάρκων , 
περιβάλλοντος χώρου κτηρίων β) Κτηρίων Α,Β,Γ,Δ,Ε  γ) παθητικής πυροπροστασίας 
κτηρίων Α,Β,Γ,Ε 

2. Στατική Μελέτη 

Προμελέτη στατικών των κτηρίων Α,Β,Γ,Ε με δυναμικές ενέργειες  

Οριστική μελέτη στατικών των κτηρίων Α,Β,Γ,Ε με δυναμικές ενέργειες 

Μελέτη Εφαρμογής στατικών των κτηρίων Α,Β,Γ,Ε με δυναμικές ενέργειες 

3. Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη 

Προμελέτη των ακόλουθων έργων α) Η/Μ Ελευθέρων χώρων, πλατειών-πάρκων , 
περιβάλλοντος χώρου κτηρίων β) ύδρευσης γ) αποχέτευσης δ) πυρανίχνευσης ε) 
κλιματισμού-αερισμού στ) ισχυρών ρευμάτων ζ) τηλεφώνων-δεδομένων η) μεγάφωνων 
θ) BMS ι) αλεξικέραυνων ια) λοιπών ασθενών ρευμάτων ιβ) ενεργητικής 
πυροπροστασίας (έκδοση άδειας από πυροσβεστική υπηρεσία) ιγ) ΚΕΝΑΚ Η/Μ 
Εγκαταστάσεων 

Οριστική μελέτη των ακόλουθων έργων α) Η/Μ Ελευθέρων χώρων, πλατειών-πάρκων , 
περιβάλλοντος χώρου κτηρίων β) ύδρευσης γ) αποχέτευσης δ) πυρανίχνευσης ε) 
κλιματισμού-αερισμού στ) ισχυρών ρευμάτων ζ) τηλεφώνων-δεδομένων η) μεγάφωνων 
θ) BMS ι) αλεξικέραυνων ια) λοιπών ασθενών ρευμάτων ιβ) ενεργητικής 
πυροπροστασίας (έκδοση άδειας από πυροσβεστική υπηρεσία) ιγ) ΚΕΝΑΚ Η/Μ 
Εγκαταστάσεων 

Μελέτη Εφαρμογής των ακόλουθων έργων α) Η/Μ Ελευθέρων χώρων, πλατειών-πάρκων 
, περιβάλλοντος χώρου κτηρίων β) ύδρευσης γ) αποχέτευσης δ) πυρανίχνευσης ε) 
κλιματισμού-αερισμού στ) ισχυρών ρευμάτων ζ) τηλεφώνων-δεδομένων η) μεγάφωνων 
θ) BMS ι) αλεξικέραυνων ια) λοιπών ασθενών ρευμάτων ιβ) ενεργητικής 
πυροπροστασίας (έκδοση άδειας από πυροσβεστική υπηρεσία) ιγ) ΚΕΝΑΚ Η/Μ 
Εγκαταστάσεων 

4. Φυτοτεχνική μελέτη 

Προμελέτη φυτοτεχνικών ελεύθερων χώρων, πλατειών-πάρκων , περιβάλλοντος χώρου 
κτηρίων 

Οριστική μελέτη φυτοτεχνικών ελεύθερων χώρων, πλατειών-πάρκων , περιβάλλοντος 
χώρου κτηρίων 

Μελέτη Εφαρμογής φυτοτεχνικών ελεύθερων χώρων, πλατειών-πάρκων , περιβάλλοντος 
χώρου κτηρίων 

5. ΣΑΥ – ΦΑΥ 

Σύνταξη μελετών ΣΑΥ - ΦΑΥ  

6. Τεύχη Δημοπράτησης 

Σύνταξη τευχών δημοπράτησης 
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ΙΙΙ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 και τον εγκριθέντα κανονισμό , που παρατίθεται 

μαζί με τους υπολογισμούς 
 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Άρθρο ΓΕΝ.1    Αντικείμενο 

Οι αμοιβές του παρόντος κανονισμού αποτελούν την υποχρεωτική για τις αναθέτουσες 
αρχές βάση για τον υπολογισμό των προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών 
στις δημόσιες συμβάσεις του Ν. 4412/2016.  (ΦΕΚ 147 Α’) 

 

Άρθρο ΓΕΝ.2   Υπολογισμός Αμοιβής Μελετών  

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου δ) της παραγράφου 8 του άρθρου 53 του Ν. 
4412/2016.  (ΦΕΚ 147 Α’), οι ενιαίες τιμές των προεκτιμωμένων αμοιβών μελετών ανά 
μονάδα φυσικού αντικειμένου και κατηγορία έργου και οι ενιαίες τιμές προεκτιμωμένων 
αμοιβών υπηρεσιών είτε ανά μονάδα φυσικού αντικειμένου και κατηγορία έργου είτε ανά 
μονάδα χρόνου απασχόλησης, υπολογίζονται από την σχέση : 

Α = (τκ) * Σ(Φ)   [€] 

όπου:  

(τκ) : ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 και  

Σ(Φ) :η ενιαία τιμή της προεκτιμώμενης αμοιβής όπως καθορίζεται ανά είδος και κατηγορία 

έργου στα αντίστοιχα άρθρα κάθε κατηγορίας μελέτης συναρτώμενη με την φυσική 

ποσότητα κάθε αντικειμένου. 

Στην αμοιβή αυτή περιλαμβάνεται η υποβολή των στοιχείων της μελέτης σε ψηφιακά 

αρχεία καθώς και σε έντυπη μορφή σε έξι (6) σειρές εκτός εάν γίνεται ειδική αναφορά σε 

επί μέρους άρθρα. 

 
 

Άρθρο ΓΕΝ.3   Συντελεστής (τκ)  

Ο συντελεστής (τκ) που αναφέρεται στο άρθρο ΓΕΝ. 2 ορίζεται για κάθε έτος ως ο λόγος 

του επίσημου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους 

προς τον επίσημο γενικό δείκτη τιμών καταναλωτή του Δεκεμβρίου του έτους 2004  που 

έχει τιμή 119,5 και περιλήφθηκε στον υπολογισμό των επί μέρους αμοιβών μελετών και 

υπηρεσιών.  

Για τις αμοιβές του έτους 2017 ο συντελεστής (τκ) έχει τιμή (τκ) = 1,203 

(Βάσει της εγκυκλίου 5 ΔΝΣγ/12298/ΦΝ439.6/14-3-2017) 
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Άρθρο  ΓΕΝ.4 Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων 
ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης 

1. Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών 
μηχανικού ή άλλου επιστήμονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης 
αμειβόμενης βάσει ειδικών προβλέψεων του παρόντος υπολογίζεται ανάλογα με το 
χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας ως εξής: 

 α- Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300*τκ 

 β- Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ 

 γ- Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ, 

 όπου τκ είναι ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ 3. 

2. Οι αποζημιώσεις της παραγράφου 1 νοούνται για απασχόληση  εντός ή εκτός έδρας 
(στο εσωτερικό) περισσότερων της μιας ημερών, ή, σε περίπτωση μίας μόνο ημέρας 
για απασχόληση πέντε (5) τουλάχιστον ωρών. Για απασχόληση μικρότερη των 5 
ωρών, η ωριαία απασχόληση ορίζεται ίση προς το 0,20 των παραπάνω ημερήσιων 
αποζημιώσεων με ελάχιστη αμοιβή όχι μικρότερη των 150*τκ.  Στην ανωτέρω 
αμοιβή νοείται ότι περιλαμβάνεται το σύνολο των άμεσων και έμμεσων, γενικών και 
ειδικών υποστηρικτικών και λειτουργικών δαπανών του.  

3.     Η αποζημίωση ανθρωπομήνα νοείται ως αποζημίωση 22 ανθρωποημερών. 

4.    H προεκτιμώμενη αμοιβή σε ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού 
ή άλλου επιστήμονα, εγνωσμένου κύρους και με αποδεδειγμένα  εξειδικευμένες 
γνώσεις στην οργάνωση ή σε μεθόδους κατασκευής ειδικών,  σύνθετων ή 
πολύπλοκων έργων μπορεί να εκτιμηθεί έως το διπλάσιο των προεκτιμώμενων 
αμοιβών που ορίζονται στην παραγρ. 1, πάντα ανάλογα του χρόνου της 
αποδεδειγμένης εμπειρίας και εφόσον η απασχόληση είναι περιορισμένης διάρκειας. 

 Ως τέτοιες εξειδικευμένες γνώσεις ενδεικτικά αναφέρονται, η εμπειρία σε γραμμές 
και σταθμούς μετρό, σήραγγες, ειδικές αντιστηρίξεις σε αστικές και  δομημένες 
περιοχές, γέφυρες με προβλήματα θεμελίωσης, ή γέφυρες ειδικής μορφής όπως 
κρεμαστές, καλωδιωτές, προβολοδομήσεις, με προώθηση, ειδικά λιμενικά έργα με 
προβλήματα έδρασης, υποθαλάσσια έργα, μεγάλα ή με ειδικά προβλήματα 
θεμελίωσης φράγματα, διάδρομοι , τροχόδρομοι ή δάπεδα στάθμευσης αερολιμένων 
θεμελιούμενοι σε θαλάσσιες εκτάσεις, ειδικά οικοδομικά έργα με ιδιαίτερες 
αρχιτεκτονικές απαιτήσεις όπως διατηρητέα νεοκλασικά κτίρια, μνημεία κλπ.  

 Για την ένταξη σε διακήρυξη παρεχόμενων υπηρεσιών των προεκτιμώμενων 
αμοιβών της παραγράφου αυτής, απαιτείται γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημ. 
Έργων (Τμ. Μελετών) της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και 
Δικτύων. 

 

Άρθρο ΓΕΝ.5    Αμοιβή γενικού μελετητή   

1. Σε περίπτωση ιδιαίτερα σύνθετης μελέτης όταν με την προκήρυξη ζητείται ο ορισμός 
γενικού μελετητή, η αμοιβή αυτού προεκτιμάται σε ποσοστό 10% της συνολικής 
προεκτιμώμενης αμοιβής των μελετών του έργου και δεν επιβαρύνει την αμοιβή των 
λοιπών μελετητών. Τα καθήκοντα του γενικού μελετητή αφορούν κύρια στην 
υπηρεσία εξασφάλισης της επαλληλίας και συμβατότητας των επί μέρους μελετών. 
Προκειμένου περί μελέτης σηράγγων, οι αμοιβές της παραγράφου 1 ορίζονται σε 
ποσοστό 5%. 

2. Ως ιδιαίτερα σύνθετη μελέτη νοείται η μελέτη που περιλαμβάνει τουλάχιστον 5 
κατηγορίες μελετών (όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 2 του Ν3316/2005) και 
ο συνολικός προϋπολογισμός των προεκτιμώμενων αμοιβών  είναι μεγαλύτερος του 
1.000.000 * τκ.     Δεν απαιτείται 



 19 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ, ΣΤΑΤΙΚΩΝ, 
Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ) 
 ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ 
 
Άρθρο ΟΙΚ. 1    Αρχιτεκτονικές Μελέτες 

 
Άρθρο ΟΙΚ.1.1  Αρχιτεκτονικές  Μελέτες Κτιριακών Έργων και 

Έργων Διαμόρφωσης Ελευθέρων Χώρων. 
 

 1. 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. 

 ΣΑ= Συντελεστής Αρχιτεκτονικής Μελέτης 

  κ και μ = συντελεστές σύμφωνα με την κατηγορία της μελέτης  

 τκ = ο συντελεστής του άρθρου του ΓΕΝ.3 του παρόντος κανονισμού  

 Οι συντελεστές ΣΒν, ΣΑ, κ και μ ορίζονται στον πίνακα Ι α της παρ.7.  

2.  Τα κτιριακά έργα εντάσσονται σε πέντε (5) βασικές κατηγορίες, σύμφωνα με το 
Πίνακα Ια της παρ. 7 του άρθρου αυτού. Τα έργα διαμόρφωσης ελευθέρων χώρων 
εντάσσονται στην κατηγορία V του ως άνω πίνακα. 

3.  Η βασική ενιαία Τιμή Αφετηρίας αμοιβών (ΤΑ0) δηλαδή η αμοιβή ανά μονάδα 
φυσικού αντικειμένου, Ε ως παραπάνω, ορίζεται για όλες τις κατηγορίες σε 9,75 €/μ2. 

4.  Ο Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒν) για κάθε είδος κτιρίου ή έργου ορίζεται 
λαμβάνοντας ως μονάδα (1) τον συντελεστή των κατοικιών μέσης κατηγορίας του 
πίνακα Ια. 

5.  Η κατηγοριοποίηση των έργων και ο καθορισμός του ΣΒν γίνεται με βάση τους 
αντικειμενικούς παράγοντες που καθορίζουν τον βαθμό δυσκολίας κάθε μελέτης 
(μέγεθος κτιρίου, κατηγορία, είδος ανά κατηγορία, ποιότητα).  

6. Ο συντελεστής ΣΑ ορίζεται στον πίνακα Ια της παρ. 7. 

7. Πίνακας Ια Υπολογισμού Αμοιβών Αρχιτεκτονικών Μελετών 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  Ια 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΑο, ΣΒν και ΣΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ 
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΙΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ή ΧΡΗΣΗ ΤΑο  ΣΒν ΣΑ 
[1] [2] [3] [4]  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι      

 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ 

ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

 ΚΤΙΡΙΑ ΜΟΝΟΡΟΦΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΑΤΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΟΥΣ. 

κ = 0,80 

μ = 29,00 

    

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΠΟΓΕΙΕΣ 9,75€ 0,50 1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ      

 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ 
ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΑΠΛΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ,ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΟΥΣ.:  
κ = 1,00 

μ = 36,00 

•ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΠΕΡΓΕΙΕΣ 9,75€ 0,51 1 

    

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ      

 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ 

ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ,  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΟΥΣ. 

κ = 2,10 

μ = 50,00 

•ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (ΜΕΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) 9,75 € 1,00 1 

•ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 9,75 € 1,40 1 

•ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 9,75 € 1,00 1 

•ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 9,75 € 1,00 1 
•ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ   

9,75 € 1,00 1 

•ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

9,75 € 1,00 1 

•ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  9,75 € 1,71 1 

•ΣΤΑΘΜΟΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ  9,75 € 1,32 1 

•ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 9,75 € 0,71 1 
•ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ  9,75 € 0,90 1 

•ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 9,75 € 0,85 1 

•ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ 9,75 € 0,65 1 

•ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΙ  9,75 € 3,50 1 
•ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ Β' ΤΑΞΗΣ  9,75 € 1,27 1 

•ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ  9,75 € 2,4 1 

•ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ      9,75 € - 1 

 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΕ ΦΥΣΕΩΣ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ. 

9,75€ - 1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV     

 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ 
ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
 ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ 
ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Η΄ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. 
κ = 2,40 

μ = 52,00 

•ΚΤΙΡΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  9,75 € 1,71 1 

•ΘΕΑΤΡΑ ΚΛΕΙΣΤΑ-  9,75 € 3,25 1 

•ΧΩΡΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 9,75 € 3,25 1 
•ΘΕΑΤΡΑ ΑΝΟΙΧΤΑ 9,75 € - 1 

•ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ  9,75 € - 1 

•ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ  9,75 € 3,13 1 

•ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ 9,75 € 3,37 1 
•ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΑ ΙΚΑ - ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 9,75 € 1,45 1 

•ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 9,75 € 1,54 1 

•ΜΟΥΣΕΙΑ  9,75 € 2,75 1 

•ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 9,75 € 1,4 1 
•ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ  9,75 € 1,4 1 

•ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 9,75 € 1,64 1 

•ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ  9,75 € 1,32 1 
 •ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ  9,75 € 1,32 1 

•ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 9,75 € 1,13 1 

•ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  9,75 € 1,60 1 

•ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ 9,75 € 1,60 1 

•ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΙ  9,75 € 2,20 1 

•ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΛΙΜΕΝΩΝ  9,75 € 1,77 1 
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•ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α' ΤΑΞΗΣ  9,75 € 1,70 1 

•ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ  9,75 € 2,17 1 

     

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ V      

 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ 
ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
ΕΡΓΟ Η ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ 
ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ, 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ Η ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ 
ΔΥΣΑΝΑΛΟΓΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Η΄ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥΣ. 
κ = 2,90 

μ = 63,00 

•ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ  9,75 €  1 
•ΕΠΙΠΛΩΣΗ Η ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ 9,75 €  1 

•ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ  9,75 €  1 

•ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΩΝ Ως ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ 
Η΄ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ    

•ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η 
ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΑ ΩΣ 
ΜΝΗΜΕΙΑ, ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ. 
 

   

•ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ 
(ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΚΗΠΩΝ, ΠΑΡΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΧΩΡΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ) ΑΝΑ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΧΩΡΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

9,75 € 0,10 1 

• ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ 
(ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΚΗΠΩΝ, ΠΑΡΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΧΩΡΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ) ΑΝΑ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΚΛΗΡΕΣ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ (ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ, 
ΔΙΑΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΧΥΤΕΥΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.) 

9,75 € 0,14 1 

• ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η’ 
ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ Η’ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΚΑΘΩΣ 
ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η’ 
ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

9,75 € 0,20 1 

• ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η’ 
ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ Η’ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΚΑΘΩΣ 
ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η’ 
ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ 
ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ (ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, 
ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ, ΔΙΑΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΧΥΤΕΥΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.) 

9,75 € 0,25 1 

Εμβαδόν επιφανείας θα λαμβάνεται αυτής στην οποία 

γίνονται επεμβάσεις, θεωρουμένης ως αυτοτελούς 

ενότητας. 

   

 
Στην προκειμένη περίπτωση η προεκτιμώμενη αμοιβή αρχιτεκτονικών αποτελείται από δύο 
επιμέρους αμοιβές μια Α1 για την διαμόρφωση Πάρκου, πλατείας και περιβάλλοντος χώρου κτιρίων 
και μια Α2 για την αρχιτεκτονική μελέτη κτιρίων με πολλαπλές χρήσεις στον υπό διαμόρφωση χώρο/ 
Οι αμοιβές αναλύονται παρακάτω ως εξής : 

 
 

 

Άρθρο ΟΙΚ.1.2 Διαμόρφωση τοπίου και ελεύθερων χώρων 
 

Προεκτιμώμενη αμοιβή κατηγορίας V για «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 
ΧΩΡΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΚΗΠΩΝ, ΠΑΡΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ) ΑΝΑ 
ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» 
 
Η προεκτιμώμενη αμοιβή Α1 για την εκπόνηση των Αρχιτεκτονικών Μελετών τοπίου και 
ελεύθερων χώρων, υπολογίζεται από τον τύπο:  

 

Α1=   

3

3,178

100)(








•

•••
    1,06  ••••• )(  

 

όπου: Ε = 23.000,00 Επιφάνεια Κτιρίου ή Έργου σε τετραγωνικά μέτρα (μ2) που 
εκφράζει το φυσικό αντικείμενο 
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 ΤΑο = 9,75€ Βασική ενιαία Τιμή Αφετηρίας αμοιβών ανά μ2 κτιρίου ή έργου. 

 ΣΒν = 0,10 Συντελεστής Βαρύτητας επί της ενιαίας Τιμής Αφετηρίας Αμοιβών 
ανά μ2 συγκεκριμένου κτιρίου ή έργου. 

 ΣΑ= 1,0 Συντελεστής Αρχιτεκτονικής Μελέτης 

  κ= 2,90 

  μ = 63,00 

 τκ = 1,203 ο συντελεστής του άρθρου του ΓΕΝ.3 του παρόντος κανονισμού  

Άρα η αμοιβή Αρχιτεκτονικής μελέτης Α1 
 
 

Α1=     

3

203,13,178

10010,0)75,9(00,000.23

00,63
90,2

•

•••
       1,06 203,1115,0)75,9(00,000.23 •••••  

Α1 = 165.317,80 € 

 

Άρθρο ΟΙΚ.1.3 Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων χώρων 
 
Προεκτιμώμενη αμοιβή κατηγορίας ΙV για «ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ» 
 
Η προεκτιμώμενη αμοιβή Α2 για την εκπόνηση των Αρχιτεκτονικών Μελετών κτιριακών 
έργων  υπολογίζεται από τον τύπο:  

 

Α2=   

3

3,178

100)(








•

•••
    1,06  ••••• )(  

 

όπου: Ε = 536,00 Επιφάνεια Κτιρίου ή Έργου σε τετραγωνικά μέτρα (μ2) που 
εκφράζει το φυσικό αντικείμενο 

 ΤΑο = 9,75€ Βασική ενιαία Τιμή Αφετηρίας αμοιβών ανά μ2 κτιρίου ή έργου. 

 ΣΒν = 1,32 Συντελεστής Βαρύτητας επί της ενιαίας Τιμής Αφετηρίας Αμοιβών 
ανά μ2 συγκεκριμένου κτιρίου ή έργου. 

 ΣΑ= 1,0 Συντελεστής Αρχιτεκτονικής Μελέτης 

  κ= 2,40 

  μ = 52,00 

 τκ = 1,203 ο συντελεστής του άρθρου του ΓΕΝ.3 του παρόντος κανονισμού  

Άρα η αμοιβή Αρχιτεκτονικής μελέτης Α2 
 
 

Α2=     

3

203,13,178

10032,1)75,9(00,536

00,52
40,2

•

•••
       1,06 203,1132,1)75,9(00,536 •••••  

Α2 = 52.100,97 € 
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Άρθρο ΟΙΚ.1.4  Παθητική Πυροπροστασία 

Όπου απαιτείται Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας, η προεκτιμώμενη αμοιβή της 
υπολογίζεται σύμφωνα με τον γενικό τύπο, της παρ. ΟΙΚ.Ι.Ι.Ι. στον οποίο η ΤΑο 
πολλαπλασιάζεται επί 2%. Οι συντελεστές κ & μ ορίζονται αντίστοιχα σε 2,0 και 35 για 
όλες τις κατηγορίες μελετών. 

 

 

Α3=                                                                                   1,06 203,1132,1)02,0*75,9(00,536 •••••  

 

 

Α3 = 1.888,70 € 

 

Άρθρο ΟΙΚ.1.5  Αποτύπωση Κτιρίου  

Όπου απαιτείται αποτύπωση υφισταμένου κτιρίου, το οποίο δεν είναι χαρακτηρισμένο ως 
μνημείο ή διατηρητέο ή παραδοσιακό, η προεκτιμώμενη αμοιβή της, είναι ίση με το 75% 
της αμοιβής προμελέτης που αντιστοιχεί στο υπόψη κτίριο, θεωρουμένου ως νέου.  

 

Δεν απαιτείται  

 

Το σύνολο των αμοιβών Αρχιτεκτονικών Μελετών συνοψίζεται:  

Α1+Α2+Α3 = 165.317,80 + 52.100,97 + 1.888,70  =219.307,46€ 

(Το ποσό 52.100,97+1.888,70=53.989,67 αφορά μελέτες κτιριακών που υπολογίζονται 

στον ΚΕΝΑΚ κτηριακών) 

 

 

 

3

203,13,178

10032,1)02,0*75,9(00,536

00,35
00,2

•

•••




 24 

Άρθρο ΟΙΚ. 2       Στατικές Μελέτες 

 
Άρθρο ΟΙΚ.2.1   Στατικές Μελέτες Κτιριακών Έργων 
 
1.  Η προεκτιμώμενη αμοιβή Α4 για την εκπόνηση των Στατικών Μελετών υπολογίζεται 

από τον τύπο: 
  

Α4=   

3

3,178

100)(








•

••••
  1,06  ••••• )(  

  

Α4 =

3

203,13,178

10032,132,0)75,9(00,455

35
7,3

•

••••
 1,06 203,132,032,175,900,455 •••••  

Άρα Α4 = 17.589,84€  

Προσαύξηση λόγω αντισεισμικού υπολογισμού 80% βάσει του 2.2.1 του παρόντος. 

 

Α4 = 17.589,84 * 1,80 = 31.661,71 € 

 

2.  Στον τύπο της προηγούμενης παρ.1 έχει εισαχθεί ο συντελεστής Σστ, ο οποίος είναι 
ο συντελεστής Στατικής Μελέτης και είναι το ποσοστό συμμετοχής του φέροντα 
οργανισμού στην τιμή μονάδας του φυσικού αντικειμένου (ΤΑ0), που έχει ορισθεί 
στην παρ. 3 του άρθρου ΟΙΚ.1. Ο Συντελεστής Σστ, ορίζεται στον Πίνακα Ιβ.  (Σστ = 
0,32) 

3.  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. (κ=3,7 μ=35) 

4. Οι συντελεστές ΣΒν, Ε, τκ και ΤΑ0 είναι οι ίδιοι του Πίνακα Ια και ορίζονται στη παρ. 
ΟΙΚ 1.1.1. 

5. Όπου απαιτείται αποτύπωση του Φέροντος Οργανισμού υφισταμένου κτιρίου, το 

οποίο δεν είναι χαρακτηρισμένο ως μνημείο ή διατηρητέο ή παραδοσιακό, η 

προεκτιμώμενη αμοιβή της, είναι ίση με το 75% της αμοιβής προμελέτης που 

αντιστοιχεί στο υπόψη κτίριο, θεωρουμένου ως νέου.  

6. Πίνακας Ι β Υπολογισμού Αμοιβών Στατικών Μελετών. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  Ιβ 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΑ0, ΣΒν και Σστ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ  ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 
 

 
 

ΕΙΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΤΑο = 

ΒΑΣΙΚΗ 

ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ 

ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ 

ΑΜΟΙΒΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 
 

ΣΒν 

 

Σστ = 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΣΤΑΤΙΚΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 
 [2] [3] [5] [4] 

 •ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΠΟΓΕΙΕΣ 9,75 € 0,50 0,70 

 •ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΠΕΡΓΕΙΕΣ 9,75 € 0,51 0,70 

 •ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (ΜΕΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) 9,75 € 1,00 0,35 

 •ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 9,75 € 1,40 0,30 

 •ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 9,75 € 1,00 0,30 

 •ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 9,75 € 1,00 0,30 

 •ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 9,75 € 1,00 0,30 

 •ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 9,75 € 1,00 0,30 

 •ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 9,75 € 1,71 0,35 

 •ΣΤΑΘΜΟΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 9,75 € 1,32 0,30 

 •ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 9,75 € 0,71 0,55 

 •ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 9,75 € 0,90 0,35 

 •ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 9,75 € 0,85 0,35 

 •ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ 9,75 € 0,65 0,40 

 •ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΙ 9,75 € 3,50 0,70 

 •ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ Β' ΤΑΞΗΣ 9,75 € 1,27 0,28 

 •ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ 9,75 € 2,4 0,28 

 •ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 9,75 € - - 

 •ΚΤΙΡΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 9,75 € 1,71 0,27 

 •ΘΕΑΤΡΑ ΚΛΕΙΣΤΑ-ΧΩΡΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 9,75 € 3,25 0,28 

 •ΘΕΑΤΡΑ ΑΝΟΙΧΤΑ - - - 

 •ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ - - - 

 •ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 9,75 € 3,13 0,24 

 •ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ 9,75 € 3,37 0,30 

 •ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΑ ΙΚΑ - ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 9,75 € 1,45 0,30 

 •ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 9,75 € 1,54 0,27 

 •ΜΟΥΣΕΙΑ 9,75 € 2,75 0,30 

 •ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 9,75 € 1,40 0,30 

 •ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 9,75 € 1,40 0,30 

 •ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 9,75 € 1,64 0,28 

 •ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 9,75 € 1,32 0,32 

 •ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 9,75 € 1,32 0,30 

 •ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 9,75 € 1,13 0,30 

 •ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 9,75 € 1,60 0,32 

 •ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ 9,75 € 1,60 0,32 

 •ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΙ 9,75 € 2,20 0,30 

 •ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΛΙΜΕΝΩΝ 9,75 € 1,77 0,30 

 •ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α' ΤΑΞΗΣ 9,75 € 1,70 0,28 

 •ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 9,75 € 2,17 0,28 

 •ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Ή ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΑ ΩΣ ΜΝΗΜΕΙΑ, ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ 
  - 

 • ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΟΜΗΜΑΤΩΝ 9,75 €  - 
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7.  Πίνακας Ι γ Κατηγορίες Μελετών Φέρουσας Κατασκευής Κτιρίων  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ιγ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΕΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ κ μ 

Ι 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι μελέτες απλών φερουσών κατασκευών που 
απαιτούν στοιχειώδεις μόνον υπολογισμούς, όπως μελέτες κατασκευών μέχρι 
διωρόφου από τοιχοποιία και οποιασδήποτε φέρουσας κατασκευής δαπέδων και 
στεγών, ελαφρές ξύλινες κατασκευές, βοηθητικές κατασκευές εργοταξίου (συνήθη 
ικριώματα, προστατευτικά προστεγάσματα κ.λ.π.) 

2 26 

ΙΙ 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι μελέτες φερουσών κατασκευών που απαιτούν 
απλούς υπολογισμούς αλλά ακριβέστερους της προηγουμένης κατηγορίας, 
καθορισμό και απεικόνιση των φερόντων στοιχείων όπως μελέτες κατασκευών 
μέχρι διωρόφου μικτής κατασκευής από υποστυλώματα από οπλισμένο 
σκυρόδεμα και τοιχοποιίες, δοκούς και πλάκες απλής διάταξης, σιδηρές 
κατασκευές απλών κτιρίων των οποίων οι κύριοι φορείς (δοκοί και υποστυλώματα) 
προβλέπονται αποκλειστικά από πρότυπα ελάσματα, απλές μεταλλικές στέγες 
ανοίγματος μέχρι 10 μ. 
 

2,4 28 

ΙΙΙ 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι μελέτες φερουσών κατασκευών  που απαιτούν 
πλήρη στατικό υπολογισμό όλων των φερόντων στοιχείων βάσει των 
χρησιμοποιούμενων μεθόδων και βοηθημάτων, όπως μελέτες σκελετών από 
οπλισμένο σκυρόδεμα, που υπολογίζονται ως επίπεδοι φορείς, πλαισίων από 
ευθύγραμμες ράβδους, σιδηρές κατασκευές, τοίχοι αντιστήριξης από οπλισμένο 
σκυρόδεμα, έργων αντιστήριξης γειτονικών κτιρίων, ξύλινων κατασκευών με 
ιδιάζουσα μορφή και γενικά κάθε φύσης  στατικές μελέτες των έργων που δεν 
εμπίπτουν στις λοιπές κατηγορίες. 
 

3 37 

IV 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι μελέτες φερουσών κατασκευών που απαιτούν 
ιδιάζοντες στατικούς υπολογισμούς (εξαιρουμένων των αντισεισμικών μελετών 
των έργων των προηγούμενων κατηγοριών), όπως μελέτες σκελετών από 
οποιοδήποτε υλικό που υπολογίζονται σαν φορείς στο χώρο κελυφών, πτυχωτών 
φορέων, και εν γένει φορέων ειδικής μορφής προεντεταμένων κατασκευών, σιλό, 
υδατοπύργων, ιστών τρούλων, ειδικών θεμελιώσεων, τόξων, αναρτημένων 
στεγών, σύμμεικτων φορέων και σιδηρών κατασκευών. 

3,7 35 

 

Άρθρο ΟΙΚ.2.2   Αντισεισμικός υπολογισμός  

Σε περίπτωση έργων για τα οποία απαιτούνται υπολογισμοί σε δυναμικές ενέργειες, όπως 
αντισεισμικών και άλλων ανάλογων:  

1. Η αμοιβή της μελέτης του άρθρου ΟΙΚ.2.1 προσαυξάνεται κατά 80%.  

2. Η αμοιβή μελέτης των κατηγοριών Ι & ΙΙ υπάγεται στην κατηγορία ΙΙΙ  
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Άρθρο ΟΙΚ. 3      Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες 

Άρθρο ΟΙΚ.3.1   Ηλεκτρικές και Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις 
Κτιριακών Έργων 

 

Α. Προεκτιμώμενη Αμοιβή Μελέτης 
1. Η προεκτιμώμενη αμοιβή Α για την εκπόνηση της κάθε επί μέρους μελέτης Η/Μ 

Εγκατάστασης υπολογίζεται από τον τύπο: 
 

Α= 

3

3,178

100)(








•

••••


HM
1,06  ••••• HM)(  

2. Οι συντελεστές ΣΒν, Ε, τκ και ΤΑ 0  είναι οι ίδιοι του πίνακα Ια και  

ορίζονται στην παρ. ΟΙΚ.1.1.1. 
 
3. Ο συντελεστής ΣΗΜ είναι συντελεστής κάθε επί μέρους μελέτης εγκατάστασης 

και είναι το ποσοστό συμμετοχής της εγκατάστασης αυτής στη τιμή μονάδας 

του φυσικού αντικειμένου (ΤΑ 0 ) που έχει ορισθεί στη παρ. 3 του άρθρου ΟΙΚ.1. 

Οι συντελεστές ΣΗΜ ορίζονται στον πίνακα Ιδ’. Στον ΠΙΝΑΚΑ Ιδ έχει ορισθεί το 
άθροισμα των επί μέρους συντελεστών του ΠΙΝΑΚΑ Ιδ’, που είναι το μέγιστο 
ποσοστό συμμετοχής των Η/Μ εγκαταστάσεων στην τιμή ΤΑο εφ’ όσον 
μελετώνται όλες. 

 
4. Οι μελέτες ΗΜ εγκαταστάσεων κατατάσσονται σε κατηγορίες, αναλόγως του 

είδους κάθε επί μέρους εγκατάστασης σύμφωνα με τον πίνακα Ιε για τον ορισμό 
των συντελεστών κ και μ.  

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

εγκαταστάσεων προσαυξάνεται κατά 20%. 
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6. Πίνακας Ιδ, Υπολογισμός Αμοιβών Η/Μ Εγκαταστάσεων Κτιρίων  
 

 
 
Ο Συντελεστής κάθε επί μέρους Η/Μ μελέτης φαίνεται στον ΠΙΝΑΚΑ Ιδ’.  
Η στήλη «ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ» του ΠΙΝΑΚΑ Ιδ’ είναι το μέγιστο ποσοστό 
συμμετοχής των Η/Μ εγκαταστάσεων για κάθε είδος κτιρίου όπως φαίνεται στον Πίνακα 
Ιδ εφ’ όσον μελετώνται όλες, δεδομένου ότι η θέρμανση εμπεριέχεται στον ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ 
και το ποσοστό της θα αφαιρείται από το συνολικό άθροισμα των ποσοστών των επί 
μέρους Η/Μ μελετών. 

ΠΙΝΑΚΑΣ  Ιδ 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ ΣΗΜ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Ο Συντελεστής ΣΗΜ είναι ο μέγιστος στην περίπτωση που μελετούνται όλες οι επί 

μέρους μελέτες εγκαταστάσεων του Πίνακα Ιδ΄ 
 

ΕΙΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΤΑο = 
ΒΑΣΙΚΗ 

ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ 
ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ 

ΑΜΟΙΒΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΣΒν 

ΣΗΜ = 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Η/Μ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

% 

 [2] [3] [5] [4] 

 •ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΠΟΓΕΙΕΣ 9,75 € 0,50 30,00 

 •ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΠΕΡΓΕΙΕΣ  9,75 € 0,51 30,00 

 •ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (ΜΕΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) 9,75 € 1,00 30,00 

 •ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 9,75 € 1,40 37,00 

 •ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 9,75 € 1,00 40,00 

 •ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 9,75 € 1,00 28,00 

 •ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ   9,75 € 1,00 28,00 

 •ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 9,75 € 1,00 35,00 

 •ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  9,75 € 1,71 34,00 

 •ΣΤΑΘΜΟΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ  9,75 € 1,32 30,00 

 •ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 9,75 € 0,71 30,00 

 •ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ  9,75 € 0,90 35,00 

 •ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 9,75 € 0,85 35,00 

 •ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ 9,75 € 0,65 25,00 

 •ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΙ  9,75 € 3,50 30,00 

 •ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ Β' ΤΑΞΗΣ  9,75 € 1,27 38,00 

 •ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ  9,75 € 2,4 42,00 

 •ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  9,75 € - - 

 •ΚΤΙΡΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  9,75 € 1,71 39,00 

 •ΘΕΑΤΡΑ ΚΛΕΙΣΤΑ-ΧΩΡΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ  9,75 € 3,25 42,00 

 •ΘΕΑΤΡΑ ΑΝΟΙΧΤΑ - - - 

 •ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ  - - - 

 •ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ  9,75 € 3,13 46,00 

 •ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ 9,75 € 3,37 40,00 

 •ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΑ ΙΚΑ - ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 9,75 € 1,45 36,00 

 •ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 9,75 € 1,54 37,00 

 •ΜΟΥΣΕΙΑ  9,75 € 2,75 38,00 

 •ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 9,75 € 1,40 40,00 

 •ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ  9,75 € 1,40 38,00 

 •ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 9,75 € 1,64 42,00 

 •ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ  9,75 € 1,32 38,00 

 •ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ  9,75 € 1,32 40,00 

 •ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 9,75 € 1,13 40,00 

 •ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  9,75 € 1,60 38,00 

 •ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ 9,75 € 1,60 38,00 

 •ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΙ  9,75 € 2,20 40,00 

 •ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΛΙΜΕΝΩΝ  9,75 € 1,77 40,00 

 •ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α' ΤΑΞΗΣ  9,75 € 1,70 40,00 

 •ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ  9,75 € 2,17 42,00 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ιδ’ 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΗΜ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ 

  

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ  ΣΗΜ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ % 
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ΚΤΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ  2,00 2,00 2,00 1.50 0,00 7,00 11,00 7,00 2,00 2,00 0,50 0,50 1,00 3,50 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 37,00 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 2,50 2,50 2,50 1,50 0,00 6,00 10,00 6,00 0,00 1,00 0,50 0,00 0,00 0,00 1,00 0,50 0,00 0,00 0,00 28,00 

ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 
ΚΤΙΡΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2,50 2,50 2,50 1,50 0,00 6,00 10,00 6,00 0,00 1,00 0,50 0,00 0,00 0,00 1,00 0,50 0,00 0,00 0,00 28,00 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ - ΓΥΜΝΑΣΙΑ - 
ΛΥΚΕΙΑ  - ΤΕΕ 2,50 2,50 2,00 1,50 0,00 6,00 10,00 6,00 2,00 1,00 0,50 0,50 0,00 3,00 1,00 0,50 0,00 0,00 0,00 33,00 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ - ΤΕΙ - 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ - 
ΚΤΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 3,50 3,50 2,00 1,50 1,50 8,00 10,00 6,00 2,00 2,00 0,50 0,50 1,00 3,50 1,00 0,50 0,00 0,00 0,00 39,00 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 

ΜΟΥΣΕΙΑ - ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΙ 
ΧΩΡΟΙ 2,00 2,00 2,00 1,50 0,50 8,00 12,0 6,00 2,00 1,00 0,50 0,50 1,50 3,00 1,00 1,50 0,00 0,00 1,00 38,00 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 2,50 2,50 2,50 1,50 0,00 8,00 12,00 6,00 2,00 1,00 0,50 0,50 1,00 3,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 38,00 

ΘΕΑΤΡΑ ΚΛΕΙΣΤΑ – 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ 
ΚΛΕΙΣΤΟΙ 2,50 2,50 2,50 1,50 0,50 9,00 13,00 8,00 2,00 1,00 0,50 2,00 1,00 3,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 42,00 

ΘΕΑΤΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 2,50 2,50 2,50 1,50 0,50 9,00 13,00 7,00 2,00 1,00 0,50 1,50 1,00 3,00 1,00 0,50 0,00 0,00 0,00 40,00 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 2,50 2,50 2,50 1,50 0,50 9,00 13,00 7,00 2,00 1,00 0,50 1,50 1,00 4,00 1,00 1,50 0,00 0,00 0,00 42,00 
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ   

 2,00 2,00 2,50 1,50 1,00 7,00 11,00 7,00 2,00 1,50 0,50 1,00 1,50 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,50 38,00 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ  2,00 2,00 2,00 1,00 0,00 8,00 12,00 7,00 0,00 1,00 0,50 0,50 2,00 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 34,00 

ΣΤΑΘΜΟΙ ΥΠΕΡΑΣΤ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 2,00 2,00 2,00 1,00 0,00 8,00 12,00 6,50 0,00 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 

ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΙ-
ΛΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 2,50 2,50 2,00 1,50 1,50 9,00 13,00 7,00 2,00 0,50 0,50 0,50 1,00 4,00 1,00 0,50 0,00 0,00 0,00 40,00 

ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2,00 2,00 2,50 2,50 0,00 0,00 8,00 5,00 2,00 0,50 0,00 0,50 1,00 3,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 

ΚΤΙΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΕΓΚ/ΣΕΩΝ 

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2,50 2,00 2,00 1,00 1,50 9,00 13,00 7,00 2,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,50 1,00 0,50 0,00 0,00 1,00 38,00 

ΚΛΕΙΣΤΑ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ 3,50 2,00 2,00 1,00 1,50 8,00 12,00 7,00 2,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,50 1,00 0,50 0,00 0,00 1,00 38,00 

ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ – 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ  

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ  3,00 3,00 2,50 1,50 1,50 9,00 12,00 7,00 2,00 1,00 0,50 0,50 1,50 4,00 1,00 1,50 3,00 0,50 0,00 46,00 

ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ 4,00 3,50 2,00 1,00 1,00 8,00 11,00 7,00 2,00 0,50 0,50 0,00 1,50 3,00 1,00 0,50 0,00 0,00 1,50 40,00 

ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ  ΜΕΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  2,50 2,50 1,50 0,50 0,00 6,00 10,00 6,00 0,00 1,00 0,50 0,00 0,00 4,00 1,00 0,50 0,00 0,00 0,00 30,00 

ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΓΚ/ΣΕΩΝ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 
Β' ΤΑΞΗΣ 3,00 3,00 1,50 1,50 1,50 6,00 10,00 6,00 2,00 1,00 1,00 0,50 1,00 4,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 38,00 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α 
ΤΑΞΗΣ 3,50 3,00 1,50 1,50 1,50 7,00 11,00 6,50 2,00 1,00 1,00 0,50 1,00 4,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 40,00 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ --
ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 3,50 3,00 1,50 1,50 1,50 8,00 12,00 7,00 2,00 1,00 1,00 0,50 1,50 4,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 42,00 

ΚΤΙΡΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ – 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ – 
ΕΜΠΟΡΙΚΑ  

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ - 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΣ 2,00 2,00 2,50 1,50 0,00 0,00 3,00 4,00 0,00 1,50 0,50 0,50 1,50 4,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 25,00 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 3,00 3,00 2,50 1,50 1,50 5,00 5,00 7,00 2,00 0,50 0,00 0,50 0,50 4,00 1,00 1,00 0,00 2,00 0,00 35,00 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ  3,00 3,00 2,50 1,50 2,00 5,00 5,00 6,50 2,00 0,50 0,00 0,50 0,50 4,00 1,00 1,00 0,00 2,00 0,00 35,00 

ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ  2,00 2,00 2,50 1,50 1,00 7,00 11,00 7,00 2,00 1,50 0,50 1,00 1,50 4,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,50 40,00 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 2,00 2,00 2,50 1,50 1,00 7,00 11,00 7,00 2,00 1,50 0,50 1,00 1,50 4,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,50 40,00 

ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 2,00 2,00 2,00 1,50 1,50 0,00 12,00 8,00 2,00 2,00 0,50 1,00 1,50 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 40,00 
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ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2,00 2,00 3,00 3,00 0,00 9,00 14,00 10,00 0,00 2,00 0,50 1,50 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 40,00 

ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΚΑΙ 
ΥΠΕΡΓΕΙΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 20,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 

ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΙ 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 
ΚΤΙΡΙΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΑ ΩΣ 
ΜΝΗΜΕΙΑ, ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ, 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ 
ΑΣΤΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 



9.  Πίνακας Ιε, Κατηγορίες Μελετών Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων 
Κτιρίων  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ιε 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ κ μ 

Ι 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται μελέτες εκλογής είδους, μεγέθους και διατάξεως 
μηχανημάτων εξυπηρετούντων τη λειτουργία του κτιρίου άνευ μελέτης των τροφοδοτούντων 
τα μηχανήματα ταύτα παντός είδους δικτύων, ήτοι μελέται συνιστάμεναι εξ ενιαίων 
μηχανημάτων σημαντικής αξίας ή τυποποιημένης συνήθους κατασκευής ως και τοιαύται 
περιλαμβάνουσαι σύνολον μηχανημάτων απάντων επιλεγομένων προς ολοκλήρωσιν των 
εγκαταστάσεων βάσει απλών συλλογισμών ή σχετικής επιλογής. Ενδεικτικώς ως ανήκουσαι 
στην κατηγορία αυτή αναφέρονται οι κάτωθι μελέτες εγκαταστάσεων: 

• Εξοπλισμός μαγειρείου ή κυλικείου (μαγειρικές συσκευές, ψυκτικές συσκευές, 
βραστήρες, φούρνοι, θερματοτράπεζες, μηχανές πλύσεως σκευών, μηχανές 
αποφλοιώσεως γεωμήλων, φορητά ψυγεία, ψύκτες ύδατος κ.λπ.)  

• Εξοπλισμός πλυντηρίου (πλυντικές μηχανές, στυπτικές μηχανές, στεγνωτικές 
μηχανές, αποσκληρυντικές μηχανές κ.λπ.) 

• Εγκαταστάσεις πυροσβέσεως με φορητούς πυροσβεστήρες (όχι με νερό).  

• Καπνοσυλλέκτες 

• Αποτεφρωτικοί κλίβανοι 

• Συγκροτήματα εξοπλισμού ιατρείων ή νοσοκομείων (βραστήρες, αποστειρωτήρες, 
μηχανήματα ακτίνων κ.λπ.) συγκροτήματα συσκευών τυποποιημένης συνήθους 
κατασκευής που εξυπηρετούν συγκεκριμένη χρήση. . 

1,50 20,00 

ΙΙ 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται μελέτες συνήθων εγκαταστάσεων εξυπηρετικών του έργου 
που περιλαμβάνουν τα μηχανήματα, τα εξαρτήματα, τις συσκευές και τα δίκτυα, εφ’ όσον 
αυτά αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο εγκαταστάσεως. Ενδεικτικώς ως ανήκουσες στην 
κατηγορία αυτή αναφέρονται οι κάτωθι μελέτες εγκαταστάσεων  

• Ανυψωτικά και μεταφορικά συστήματα συνήθους τυποποιημένης κατασκευής 
(ανελκυστήρες ευθύγραμμοι, γερανογέφυρες, κυλιόμενες κλίμακες, συγκροτήματα 
μεταφορικών ταινιών, κυλιόμενοι τάπητες κ.λπ.) 

• Συγκροτήματα επεξεργασίας ύδατος  

• Παροχή και διανομή ύδατος πόλεως και θερμού τοιούτου (πιεστικά δοχεία, 
δεξαμενές αντλίες, θερμαντήρες, δίκτυο διανομής θερμού – ψυχρού ύδατος, 
υδραυλικοί υποδοχείς κ.λ.π.) 

• Εγκαταστάσεις αποχετεύσεως, συνήθεις μετά των ειδών υγιεινής (δίκτυον 
αποχετεύσεως, βόθροι, δεξαμενές καθιζήσεως, λιποσυλλέκτες κ.λπ.) 

• Πυροσβεστικές εγκαταστάσεις με νερό μη αυτόματο, ως δεξαμενές, αντλ ίες, 
πυροσβεστικές φωλεές, διάφορα εξαρτήματα κ.λπ.  

• Εγκαταστάσεις τηλεφωνικού δικτύου μετά ή άνευ τηλεφωνικού κέντρου  

• Εγκαταστάσεις ενδοσυνεννοήσεως 

• Εγκαταστάσεις ηλεκτρικών σημάνσεων (κώδωνες, εγκαταστάσεις συναγερμού, 
ανιχνεύσεως πυρκαγιάς κ.λπ.)  

• Εγκαταστάσεις παροχής οξυγόνου, πεπιεσμένου αέρα, υγραερίου, φωταερίου και 
αερίων εν γένει (συσκευές παραγωγής ή αποθηκεύσεως αερίου, δίκτυο διανομής 
μετρητές εξαρτήματα παροχής, στόμια κ.λπ.) 

• Εγκαταστάσεις αντλητικών συγκροτημάτων 

• Εγκαταστάσεις αναρροφήσεως (κενού) 

• Συνήθεις εγκαταστάσεις φωτισμού ανοικτών χώρων (οδοί μέσα σε συγκροτήματα 
οικοδομών, περιβάλλων χώρος κτιρίων, γυμναστήρια, στάδια, χώροι 
αποθηκεύσεων κ.λπ.). 

• Εγκαταστάσεις μεταφοράς με πεπιεσμένο αέρα 

• Εγκαταστάσεις θερμομονώσεων  

• Εγκαταστάσεις ηχομονώσεων 

• Διατάξεις αναζητήσεως προσώπων. Διατάξεις ελέγχου πορείας νυχτοφυλάκων  

• Μεγαφωνικές εγκαταστάσεις 

• Εγκαταστάσεις φωτοσημάνσεως 

• Εγκαταστάσεις ηλεκτροακουστικές (μετάδοση ήχου μουσικής) 

• Εγκαταστάσεις τηλεόρασης, ως εσωτερικά ανοικτά ή κλειστά κυκλώματα 
τηλεοράσεως 

• Εγκαταστάσεις αλεξικέραυνων. Εγκαταστάσεις που δεν περιλαμβάνονται στις 
υπόλοιπες κατηγορίες. 

• Εγκαταστάσεις θερμάνσεως με νερό ή ατμό. 

• Κεντρικό Σύστημα- ελέγχου και παρακολούθησης. 
 
 
 

2,00 35,00 
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ΙΙΙ 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται μελέται ειδικών εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν το 
έργο και περιλαμβάνουν τα μηχανήματα, τα εξαρτήματα, τις συσκευές και τα δίκτυα 
εφόσον αυτά αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο εγκαταστάσεως. Έτσι στην κατηγορία αυτή  
περιλαμβάνονται μελέτες εγκαταστάσεων που απαιτούν εμπεριστατωμένη 
αντιμετώπιση, μελέτες που απαιτούν ειδικές τεχνικές γνώσεις.  

• Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις φωτισμού (μετά φωτιστικών σωμάτων) και 
κινήσεως (υποσταθμός, πίνακες διανομής, δίκτυα, συσκευές, όργανα, 
εξαρτήματα, γειώσεις κλπ). 

• Λεβητοστάσια παραγωγής υπέρθερμου νερού υπό πίεση και δίκτυα διανομής 
του. 

• Εγκαταστάσεις φωτισμού ειδικών απαιτήσεων (π.χ. εκθέσεων, αρχαιολογικών 
χώρων και μνημείων, σκηνών θεάτρου, πινακοθηκών, διακοσμητικοί φωτισμοί  

• Ειδικές εγκαταστάσεις εργαστηρίων, ινστιτούτων και βιομηχανιών.  

• Εγκαταστάσεις με μη συνήθη υλικά ή προοριζόμενες για πειραματικούς 
σκοπούς. 

• Εγκαταστάσεις αυτομάτων δικτύων κατασβέσεως πυρκαγιάς με νερό ή 
διοξείδιο του άνθρακα. 

• Εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνίας και τηλεσημάνσεως που απαιτούν ειδικές  

• γνώσεις. 

• Εγκαταστάσεις αλεξικέραυνων με ειδική προστασία. 

• Εγκαταστάσεις γειώσεων υψηλής στάθμης για εργαστηριακούς σκοπούς.  

2,30 45,00 

IV 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται μελέτες υπολογισμού και σχεδίασης εγκαταστάσεων, 
μηχανημάτων, συσκευών εξαρτημάτων και δικτύων εξυπηρετικών του κτιρίου που 
απαιτούν ειδικό σχεδιασμό. 
Ενδεικτικά στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:  

• Εγκαταστάσεις κλιματισμού και αερισμού. 

• Λεβητοστάσια παραγωγής ατμού και δίκτυα διανομής του. 

2,50 45,00 

 

 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ  
  

Ο υπολογισμός της αμοιβής πραγματοποιείται με ημέρες απασχόλησης μελετητή (με 

πτυχίο στην κατηγορία 09 Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες) εμπειρίας μεταξύ 10 και 20 

ετών σύμφωνα με το  ΓΕΝ 4 παράγραφος 1 και 1β:  

«…Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών 
μηχανικού ή άλλου επιστήμονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης 
αμειβόμενης βάσει ειδικών προβλέψεων του παρόντος υπολογίζεται ανάλογα με το 
χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας ως εξής:…» 

«…για μελετητή εμπειρίας μεταξύ 10 και 20 ετών: 

Εκτίμηση  χρόνου απασχόλησης : 25 ημέρες 

 

Α5 = t * 450 * τκ = 25 * 450 * 1,203 = 13.533,75 

 

Α5 = 13.533,75€  

 
 
 
Οι παρακάτω αμοιβές υπολογίζονται βάσει του ΟΙΚ 3.1 δηλαδή με βάση τον τύπο   
 

Α=    

3

3,178

100)(








•

••••


HM
1,06  ••••• HM)(  
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Τα κ και μ ορίζονται κατά το είδος της μελέτης από τον πίνακα Ιε  

Ο ΣΒν από τον πίνακα Ιδ ενώ οι ΣΗΜ από τον πίνακα Ιδ’ και ανάλογα το είδος της 

μελέτης. Στην προκειμένη περίπτωση τα κτήρια υπολογίζονται ως αίθουσες πολλαπλών 

χρήσεων. 

 

 
ΥΔΡΕΥΣΗ ( ΣΗΜ = 2,00% , ΣΒν =1,32 Κατηγορία ΙΙ κ=2,00 μ=35 )  

 
  

Α6 = 

3

203,13,178

10032,102,0)75,9(00,455

35
0,2

•

••••
  1,06 203,102,032,175,900,455 •••••  

Α6 = 1.676,51€   

 

 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ( ΣΗΜ = 2,00% , ΣΒν =1,32 Κατηγορία ΙΙ κ=2,00 μ=35 )  

 
  

Α7 = 

3

203,13,178

10032,102,0)75,9(00,455

35
0,2

•

••••
  1,06 203,102,032,175,900,455 •••••  

Α7 = 1.676,51€ 

 

 

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ( ΣΗΜ = 1,50% , ΣΒν =1,32 Κατηγορία ΙΙ κ=2,00 μ=35 )  

 

Α8 =   

3

203,13,178

10032,1015,0)75,9(00,455

35
0,2

•

••••
  1,06 203,1015,032,175,900,455 •••••  

Α8 = 1.361,38€  

 

 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΣ( ΣΗΜ = 11,00% , ΣΒν =1,32 Κατηγορία ΙV κ=2,50 μ=45 )  

 
 

Α9 =   

3

203,13,178

10032,111,0)75,9(00,455

45
5,2

•

••••
  1,06 203,111,032,175,900,455 •••••  

Α9 = 7.573,15€  
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΗΜ = 7,00% , ΣΒν =1,32 Κατηγορία ΙΙΙ κ=2,30 μ=45)  

 
 

Α10=   

3

203,13,178

10032,107,0)75,9(00,455

45
3,2

•

••••
  1,06 203,107,032,175,900,455 •••••  

Α10 = 5.285,88€  

 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ - DATA ( ΣΗΜ = 1,50% , ΣΒν =1,32 Κατηγορία ΙΙΙ κ=2,30 μ=45 )  

 
 

Α11=   

3

203,13,178

100015,0)75,9(00,455

45
3,2

•

•••
  1,06 203,1015,032,175,900,455 •••••  

Α11 = 1.719,95€  

 

 

 

ΜΕΓΑΦΩΝΑ ( ΣΗΜ = 1,00% , ΣΒν =1,32 Κατηγορία ΙΙ κ=2,00 μ=35 )  

 

 

Α12=   

3

203,13,178

10001,0)75,9(00,455

35
0,2

•

•••
  1,06 203,101,032,175,900,455 •••••  

Α12 = 1.017,32€  

 

 

BMS ( ΣΗΜ = 1,50% , ΣΒν =1,32 Κατηγορία ΙV κ=2,50 μ=45 )  

 

 

Α13 =   

3

203,13,178

10032,1015,0)75,9(00,455

45
5,2

•

••••
       1,06 

203,1015,032,175,900,455 •••••  

Α13 = 1.742,35€  
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ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ-ΓΕΙΩΣΕΙΣ ( ΣΗΜ = 1,00% , ΣΒν =1,32 Κατηγορία ΙΙ κ=2,00 μ=35 )  

 

 

Α14=   

3

203,13,178

10001,0)75,9(00,536

35
0,2

•

•••
  1,06 203,101,032,175,900,536 •••••  

Α14 = 1.144,08€  

 

 

 

ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ ( ΣΗΜ = 1,00% , ΣΒν =1,32 Κατηγορία ΙI κ=2,00 μ=35 )  

 

 

Α15=   

3

203,13,178

10001,0)75,9(00,455

35
0,2

•

•••
  1,06 203,101,032,175,900,455 •••••  

Α15 = 1.017,32€  

 

 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ) 

 

΄Όπου απαιτείται Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας, η προεκτιμώμενη αμοιβή της 

υπολογίζεται σύμφωνα με τον γενικό τύπο, της παρ. ΟΙΚ.1.1.1 στον οποίο η ΤΑ0 

πολλαπλασιάζεται επί 3%. Οι συντελεστές κ & μ ορίζονται αντίστοιχα σε 2,3 και 45 για 

όλες τις κατηγορίες μελέτης. 

 

Α16=   

3

3,178

100%)3*(








•

•••
    1,06  ••••• %)3*(  

 

 

Α16=                                                                    1,06  

 

 

Α16 = 1.861,41€ 

3

203,13,178

10032,1)03,0*75,9(00,254

45
3,2

•

•••


203,1132,1)03,0*75,9(00,254 •••••
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Το σύνολο των αμοιβών των συνοψίζεται: 

Α5+Α6+Α7+Α8+Α9+Α10+Α11+Α12+Α13+Α14+Α15+Α16 = 

13.533,75+1.676,51+1.676,51+1.361,38+7.573,15+5.285,88+1.719,95+1.017,32+  

1.742,35+1.144,08+1.017,32+1.861,41= 39.609,59€ 

 

Η/Μ Μελετών Ελευθέρων Χώρων 13.533,75€ 

Η/Μ Μελετών Κτιριακών Έργων 26. 075,84€  

Συνολική Αμοιβή των Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών 13.533,75 + 26.075,84 = 

39.609,59 €  

 

Βάσει του ΟΙΚ 3.1.Α.5 «..Για κατηγορίες έργων αρχιτεκτονικών μεγαλύτερες της ΙΙΙ η 

αμοιβή μελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων προσαυξάνεται κατά 20%...» 

 

Με την προσαύξηση 20% λόγω κατηγορίας αρχιτεκτονικής μελέτης οι αμοιβές 

διαμορφώνονται ως εξής: 

Η/Μ Μελετών Ελευθέρων Χώρων 16.240,50€ (ΗΜΕ) 

Η/Μ Μελετών Κτιριακών Έργων 31.291,01€ (ΗΜΚ) (υπολογίζεται ΚΕΝΑΚ) 

Άρα η Συνολική Αμοιβή των Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών διαμορφώνεται σε:  

16.240,50+31.291,01 = 47.531,51€  

 

 

 

Άρθρο ΟΙΚ.4       Λοιπές Μελέτες 

Άρθρο ΟΙΚ.4.1  Μελέτη Θερμομόνωσης (ΚΕΝΑΚ) 
Η μελέτη θερμομόνωσης έχει αντικατασταθεί από την μελέτη ενεργειακής απόδοσης 

κτιρίων (ΚΕΝΑΚ – ΦΕΚ 407/Β/9-4-2010). Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την μελέτη 

ενεργειακής απόδοσης κτιρίων υπολογίζεται βάσει του άρθρου 12 πίνακα Δ1 ως εξής: 

 

Επιφάνεια δαπέδου κτιρίου (Α)  Ποσοστό επί συνολικής αμοιβής  
αρχιτεκτονικής και Η/Μ μελέτης  

Α ≤ 5000 τ.μ.  20% 

Α > 5000 τ.μ  18% 

 

Άρα αμοιβή [Α2+Α3 (Αμοιβή Αρχ.κτιρίου  και Αμοιβή Παθ.πυροπρ.) +  ΗΜΚ 

(Ηλεκτρομηχανολογικών κτιριακών)] * 20% (52.100,97 + 1.888,70 + 31.291,01) * 

20% = 85.280,68 * 20 % = 17.056,14€  

 

Α17 = 17.056,14€ 
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Άρθρο ΟΙΚ.4.2 Μελέτη χρονικού προγραμματισμού 
Όπου απαιτείται μελέτη χρονικού προγραμματισμού η προεκτιμώμενη αμοιβή της  
υπολογίζεται με τον γενικό τύπο της παρ. ΟΙΚ.Ι.Ι.Ι. στον οποίο η ΤΑο πολλαπλασιάζεται 
επί 20%. Οι συντελεστές κ και μ ορίζονται αντίστοιχα σε 2,3 και 45 για όλες τις κατηγορίες 
μελετών. 
 
Δεν απαιτείται 

 
Άρθρο ΟΙΚ.4.3  Μελέτη Διοίκησης Έργου 
Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τη Διοίκηση Έργου, υπολογίζεται για όλες τις κατηγορίες 
με τον γενικό τύπο της ΟΙΚ.Ι.Ι.Ι, και συντελεστές κ=2,3 & μ=45.  

 
Δεν απαιτείται 

Άρθρο ΟΙΚ.4.4  Φυτοτεχνική Μελέτη 
Ο υπολογισμός της αμοιβής πραγματοποιείται με ημέρες απασχόλησης μελετητή (με 

πτυχίο στην κατηγορία 25 Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης) εμπειρίας μεταξύ 10 και 

20 ετών σύμφωνα με το  ΓΕΝ 4 παράγραφος 1 και 1β:  

«…Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών 
μηχανικού ή άλλου επιστήμονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης 
αμειβόμενης βάσει ειδικών προβλέψεων του παρόντος  υπολογίζεται ανάλογα με το 
χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας ως εξής:…» 

«…για μελετητή εμπειρίας μεταξύ 10 και 20 ετών: 

 

Α20 = t * 450 * τκ 

 

Και με την παραδοχή της απαίτησης 15 ημερών για την μελέτη  

 

Α18 = 15 * 450 * 1,203 = 8.120,25€ 

 
 
Άρθρο ΟΙΚ.5A  Γενικές & Ειδικές Διατάξεις 

1. Οι κατά τα προηγούμενα υπολογιζόμενες αμοιβές αφορούν σε κτίρια αμιγούς 

χρήσεως και η προεκτιμώμενη αμοιβή υπολογίζεται κατά είδος κτιρίου. Όπου 

στις   επόμενες   παραγράφους   αναφέρονται   προεκτιμώμενες   αμοιβές   επί 

μέρους μελετών, σαν ποσοστό του συνόλου των αμοιβών, το ποσοστό αυτό 

θα υπολογίζεται επί των προεκτιμώμενων αμοιβών, όπως προκύπτουν από 

τους σχετικούς τύπους, χωρίς προσαυξήσεις. 
 

2. Στην περίπτωση που ένα κτίριο περιλαμβάνει περισσότερες της μιας χρήσεις 

(όπως  κατοικία,  πολυκαταστήματα,  γραφεία  κ.λ.π.),  τότε  οι  αμοιβές  των 

μελετών υπολογίζονται με βάση το ποσοστό συμμετοχής κάθε χρήσης στη 

συνολική δόμηση, με τον αντίστοιχο ΣΒν με αναλογική κατανομή των 

κοινοχρήστων σε κάθε χρήση. Αν η μελέτη κάποιας από τις χρήσεις επηρεάζει 
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τις μελέτες των λοιπών χρήσεων, τότε η αμοιβή της μελέτης αυτής θα 

υπολογίζεται με το μεγαλύτερο  ΣΒν. 
 

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 ΤΑ 0. Η διάταξη αυτή ισχύει και στις περιπτώσεις 

επισκευών, διαρρυθμίσεων ή μεταρρυθμίσεων υφισταμένων κτηρίων. 
 

4. Η βασική ενιαία Τιμή Αφετηρίας ΤΑ 0 αναπροσαρμόζεται, με το συντελεστή (τκ) 

του άρθρου ΓΕΝ.3 του παρόντος κανονισμού. 
 

5. Η κατανομή, κατά στάδιο, των αμοιβών των Μελετών, γίνεται ως ακολούθως: 
 

 

 

Στάδιο μελέτης 

Προμελέτη          

Οριστική μελέτη   

Μελέτη εφαρμογής 

(χωρίς τεύχη δημοπράτησης) 

Μελέτες 

Αρχιτεκτονική 

35% 

25% 

40% 

Στατική 

35% 

25% 

40% 

Η/Μ 

35% 

25% 

40% 

 

Στο στάδιο της προμελέτης των αρχιτεκτονικών περιλαμβάνεται και το 

προσχέδιο, το οποίο αποτιμάται σε ποσοστό 20% της ολικής αμοιβής. 
 

Όπου απαιτείται Προκαταρκτική Μελέτη, η οποία αποτελεί ιδιαίτερο στάδιο, η 

αμοιβή της υπολογίζεται στο 15% του συνόλου των αμοιβών των μελετών του 

Έργου. 
 

Όπου απαιτείται Μελέτη Σκοπιμότητας ή Μελέτη Κόστους - Οφέλους, η 

προεκτιμώμενη αμοιβή της υπολογίζεται στο 5% του συνόλου των αμοιβών 

των μελετών του Έργου. 
 

6. Για συγκροτήματα κτιρίων η αμοιβή κάθε επί μέρους Μελέτης υπολογίζεται 

για κάθε κτίριο ξεχωριστά. 
 

7. Για  μελέτες  πολλαπλής  εφαρμογής  οι  αμοιβές  κάθε  επί  μέρους  Μελέτης 

υπολογίζονται ως ακολούθως: 
 

 

1. Η αμοιβή της μελέτης νοείται για μια εφαρμογή της. Σε περίπτωση επανάληψης 

εφαρμογής της ίδιας μελέτης, η αμοιβή υπολογίζεται για κάθε επανάληψη σε 

ποσοστό επί της πλήρους αμοιβής ως εξής: 
 

1η   Εφαρμογή 100/100 της αμοιβής πλήρους μελέτης 
 

2η   Εφαρμογή 50/100 της αμοιβής πλήρους μελέτης 
 

3η   Εφαρμογή 30/100 της αμοιβής πλήρους μελέτης 
 

4η   Εφαρμογή 20/100 της αμοιβής πλήρους μελέτης 
 

5η      Εφαρμογή  και  οι  πέραν  αυτής  10/100  της  αμοιβής  της  πλήρους 

μελέτης   για κάθε εφαρμογή. 
 

2. Στην περίπτωση μελετών που αναφέρονται σε  τύπους οικοδομών 

οιασδήποτε  χρήσης,  που  κατασκευάζονται  με  την  ίδια  μελέτη  σε 

σειρά, με οποιαδήποτε μέθοδο, εκτός της προκατασκευής, σε 
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οποιαδήποτε  θέση,  τα  ποσοστά  της  αμοιβής  της   επανάληψης 

υπολογίζονται ως εξής: 
 

α) Για την 1η και μέχρι την 4η εφαρμογή της μελέτης ισχύουν τα αντίστοιχα 

ποσοστά της προηγουμένης παραγράφου, 
 

β)  Για  την  5η   και  μέχρι  τις  χίλιες  πεντακόσιες  (1500)  εφαρμογές  της 

μελέτης  ισχύουν  τα  ποσοστά  της  5 ης   εφαρμογής της  μελέτης  της 

προηγουμένης παραγράφου. 
 

γ) Για καθεμιά, πέρα από τις χίλιες πεντακόσιες και μέχρι τις τρεις χιλιάδες 

εφαρμογές καταβάλλεται στους δικαιούχους ποσοστό 0,5% επί της 

προεκτιμώμενης  αμοιβής  κάθε  κτίσματος  κατοικίας  ή  οικοδομής 

άλλης χρήσης. Για τις πέρα από τις τρεις χιλιάδες εφαρμογές της μελέτης 

δεν καταβάλλεται αμοιβή. 
 

8. Για επεκτάσεις κτιρίων (προσθήκες κατ’ επέκταση ή καθ’ ύψος) οι αμοιβές 

κάθε επί μέρους Μελέτης προσαυξάνονται κατά 30%. 
 

9. Για διαρρυθμίσεις ή μεταρρυθμίσεις υφισταμένων κτιρί ων οι αμοιβές κάθε επί 

μέρους Μελέτης προσαυξάνονται κατά 50%. 
 

10. Η  προεκτιμώμενη  αμοιβή  για  την  τροποποίηση  μελέτης  κατά  το  χρόνο 

εκπόνησής  της,  χωρίς  υπαιτιότητα  του  Αναδόχου  αλλά  με  εντολή  του 

Εργοδότη, υπολογίζεται με την εφαρμογή των τύπων των παρ. ΟΙΚ.1 .1.1, 

ΟΙΚ.2.1.1 και ΟΙΚ.3.1.1. όπου ως Ε λαμβάνεται το εμβαδόν της τροποποιούμενης 

επιφάνειας. 
 

11. Η  προεκτιμώμενη αμοιβή για  τον έλεγχο  Μελέτης ανέρχεται στο  20%  της 

αντίστοιχης προεκτιμώμενης αμοιβής για την εκπόνηση της μελέτης, 

επικαιροποιημένη. 
 

12. Στην  αμοιβή  των  μελετών  κτιριακών  έργων  δεν  περιλαμβάνεται η  αμοιβή 

σύνταξης των τευχών δημοπράτησης. 
 

13. Δεν περιλαμβάνονται στις κατά τα ανωτέρω αμοιβές των μελετών οι δαπάνες και 

η αμοιβή για τις εξής εργασίες ή επί μέρους μελέτες: 
 

α) Η εκτέλεση οποιωνδήποτε τοπογραφικών εργασιών, οι οποίες αμείβονται 

ιδιαίτερα σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί αμοιβών. 
 

β) Οι γεωλογικές χαρτογραφήσεις και η σύνταξη γεωλογικών εκθέσεων κάθε 

μορφής ή έκτασης και η εκτέλεση κάθε φύσης ερευνητικών γεωλογικών 

εργασιών. 

 
γ) Οι γεωτεχνικές εκθέσεις και οι συναφείς ερευνητικές και εργαστηριακές εργασίες 

και η αξιολόγηση των συμπερασμάτων. 

 

δ) Οι κάθε φύσεως εδαφολογικές εργασίες, έρευνες και μελέτες. 
 

ε) Οι κάθε φύσης δαπάνες και αμοιβές, που απαιτούνται για την έκδοση 

γνωμοδοτήσεων ειδικών συμβούλων, οι οποίοι μετακαλούνται από τον 

Μελετητή μετά από εντολή του Εργοδότη. 
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στ) Οι εργασίες για τη κατασκευή προπλασμάτων και φωτορεαλιστικών 

απεικονίσεων. 

 

η)  Τα  σχέδια  μηχανημάτων  και  συσκευών  που  διατίθενται  ως  αυτούσιες 

μονάδες στο εμπόριο. 

 

θ) Οι πάσης φύσεως δαπάνες τυχόν μεταφράσεων της μελέτης. 
 

ι) Η αμοιβή μελετών έργων υποδομής και περιβάλλοντα χώρου και γενικώς οι 

αμοιβές μελετών που αμείβονται με άλλες διατάξεις αμοιβών 

 

ια) Οι μελέτες ΣΑΥ – ΦΑΥ 
 

ιβ) Οι μελέτες για το Πρόγραμμα Ποιότητας 
 

ιγ)  Η  παράδοση   των  Μελετών   σε  ηλεκτρονική   μορφή.   Αν  απαιτείται   η 

παράδοση των μελετών σε ηλεκτρονική μορφή, η παράδοση κατά 

τροποποίηση  των  προδιαγραφών   του  Κεφαλαίου  Β  του  ΠΔ  696/74 

γίνεται   σε   ένα   αντίγραφο   σε   ηλεκτρονική   μορφή   και   δύο   συνήθη 

αντίγραφα. 

 

ιδ) Η αμοιβή μελέτης αντιστήριξης όμορων κατασκευών κατά τη διάρκεια εκσκαφών 
 

14.  Οι  αμοιβές  για  τις  παρακάτω  μελέτες,  οι  οποίες  θα  εκπονούνται  όταν 

απαιτούνται  για το συγκεκριμένο  κτίριο, θα αμείβονται  σύμφωνα με   τις διατάξεις του 

εδαφίου  β) της παραγρ.8 του άρθρ. 53 του Ν.4412/2016 . 

 
xΗ αμοιβή Μελέτης Ειδικού Φωτισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων για την 

ανάδειξη Κτιρίων και Ελεύθερων Χώρων. 
 

x Η αμοιβή Μελέτης Φωτισμού σκηνής θεάτρου 
 

x Η αμοιβή Μελέτης Εγκατάστασης σκηνής θεάτρου 
 

xΗ αμοιβή Ακουστικής  Μελέτης των χώρων των κτιρίων μεταξύ τους και ως 

προς το περιβάλλον 
 

 

x Η αμοιβή Ηχομόνωσης – Ηχοπροστασίας μεταξύ των χώρων των κτιρίων 

μεταξύ τους και ως προς το περιβάλλον 
 

x Η αμοιβή Ακουστικών Μετρήσεων και Μετρήσεων Θορύβου 

Περιβάλλοντος. 
 

x Η αμοιβή Μελέτης Υγρομόνωσης. 
 

x Η αμοιβή Μελέτης Προγράμματος Ποιότητας Έργου. 
 

x Η αμοιβή Μελέτης Κατεδάφισης Κτιρίου. 
 

x Η αμοιβή Μελέτης Εγκατάστασης Φυσικού Αερίου. 
 

x Η αμοιβή για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και τη σύνταξη των 

απαραίτητων εγγράφων και του Τεχνικού Δελτ ίου για την υποβολή της

 αίτησης     χρηματοδότησης     καθώς     και     αναθεώρηση     και 



 42 

επικαιροποίηση Τεχνικού Δελτίου Έργου, για τη σύνταξη Μηνιαίων Δελτίων 

Δαπανών και για τη σύνταξη Τριμηνιαίων Δελτίων Παρακολούθησης. 
 

x Η αμοιβή μελέτης Μεταφορικών ταινιών, και ανυψωτικ ών συστημάτων, η 

αμοιβή  μελέτης  πνευματικών  συστημάτων  και  πεπιεσμένου  αέρα,  η 

αμοιβή  μελέτης  συστημάτων ασφαλείας,  η  αμοιβή  μελέτης 

αποτεφρωτικού κλιβάνου, η αμοιβή μελέτης κεντρικής αποστείρωσης, η 

αμοιβή μελέτης μαγειρείου – κυλικείου, η αμοιβή μελέτης πλυντηρίου 

ρούχων, η αμοιβή μελέτης λοιπών εξοπλισμών που δεν περιγράφονται 

στα προηγούμενα 
 

15. Σε  περίπτωση  που,  με  απόφαση  του  Εργοδότη,  παραλειφθούν  ένα  ή 

περισσότερα στάδια μελέτης, η μελέτη του εκπονούμενου σταδίου θα 

προσαυξάνεται κατά το 50% του/των παραλειπομένου/ων σταδίου/ων. 
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Άρθρο ΓΕΝ.6Α     Αμοιβή σύνταξης μελέτης ΣΑΥ – ΦΑΥ 

1.  Η μελέτη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας 

(ΦΑΥ) του έργου συντάσσεται από τους μελετητές του κυρίως έργου ανά κατηγορία 

μελέτης με βάση τα οριζόμενα στο Π. Δ. 305/96 και τα εκάστοτε ισχύοντα.  

2. Η αμοιβή Α, για την σύνταξη μελέτης (ΣΑΥ) και (ΦΑΥ) ορίζεται από τον τύπο :  

  Α = ΣΑi * β * τκ   όπου: 

  ΣAi= Το σύνολο των προεκτιμώμενων αμοιβών των προς εκπόνηση μελετών για 

συγκεκριμένο έργο και για όλες τις κατηγορίες μελετών.  

 ΣΑi=230.105.40+31.661.71+16.240.50+37.549.21+8120.25=323.677,06 

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

 

                                      

3

*175 




i
  

 κ, μ συντελεστές, που ανεξαρτήτων κατηγορίας έργου ορίζονται οι  ακόλουθοι:  κ= 

0,40    και    μ= 8,00. 

 Ο συντελεστής β (%) στρογγυλεύεται πάντα στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.  

 

3

203,1*175

06,677.323

00,8
4,0  =1.01% 

Α19=323.677.06 * 1,01/100 * 1,203 = 3.943,63 € 

 

Α19= 3.943,63 € 
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Άρθρο ΓΕΝ.7    Αμοιβή σύνταξης τευχών δημοπράτησης 

1. Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης ορίζεται σε 
ποσοστό 8% της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής των κατηγοριών μελετών για 
τις οποίες συνάσσονται τεύχη δημοπράτησης.  

2. Η παραπάνω αμοιβή επιμερίζεται στα επιμέρους τεύχη με τα ακόλουθα ποσοστά: 

 Για την τεχνική περιγραφή 10% (Για το έργο λαμβάνεται ποσοστό ½*10%=5%) 
 Για τις τεχνικές προδιαγραφές 30% (Για το έργο λαμβάνεται ποσοστό ½*30%=15%) 
 Για την ανάλυση τιμών 25%    (Δεν απαιτείται) 
 Για το τιμολόγιο μελέτης 13%  
 Για το τιμολόγιο προσφοράς 1%   (Δεν απαιτείται) 
 Για τη συγγραφή υποχρεώσεων 10%  (Δεν απαιτείται) 
 Για τον προϋπολογισμό μελέτης 5%  
 Για τον προϋπολογισμό προσφοράς 1%  (Δεν απαιτείται) 
 Για τη διακήρυξη δημοπρασίας 5%  (Δεν απαιτείται) 
 
 

Σύνολο ποσοστού προεκτιμώμενης αμοιβής για τον υπολογισμό της αμοιβής των τευχών 
δημοπράτησης ( 5+15+13+5 ) = 38%  
 
 
3. Για την αμοιβή σύνταξης Τευχών για κάθε κατηγορία μελέτης 

 
3.1 Αμοιβή επί Αρχιτεκτονικής μελέτης  
 

38%*8%* 230.105.40 €= 6.995,20 €  
 
 
3.2 Αμοιβή επί της Στατικής μελέτης  
 

38%*8%* 31.661.71 € = 962.52 €  
 
 
3.3 Αμοιβή επί της Η/Μ  μελέτης  
 

38%*8%*53.789,71 €= 1.635,21 €  

 
 
3.4 Αμοιβή επί της Φυτοτεχνικής  Μελέτης 
 

38%*8%*8.120,25 €= 246,86 €  

 
Συνολικά για την σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 
 

Α20 = 9.839,78 € 

 
 
  



 45 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ  
 

1 Αρχιτεκτονικές Μελέτες  Αμοιβές 

      

1.1 Αρχιτεκτονική μελέτη (Ελεύθεροι χώροι)  165.317,80 € 

  ΣΥΝΟΛΟ Α1 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7) 165.317,80 € 

      

1.2 Αρχιτεκτονική μελέτη (κτιριακά)  52.100,97 € 

1.3 Παθητική Πυροπροστασία  1.888,70 € 

1.4 ΚΕΝΑΚ Αρχιτεκτονικών  (κτιριακά) 10.797,93 € 

  ΣΥΝΟΛΟ Α2 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6) 64.787,60 € 

      

  ΣΥΝΟΛΟ 1 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 7 και 6) 230.105,40 € 

2 Στατική Μελέτη   

      

2.1 Στατική Μελέτη κτιρίων 31.661,71 € 

  ΣΥΝΟΛΟ 2 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8) 31.661,71 € 

3 
Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη                                                                
(με επαύξηση 20% λόγω κατ. αρχιτεκτονικής μελέτης)   

      

3.1 Η/Μ Εγκαταστάσεις Ελευθέρων Χώρων 16.240,50 € 

3.2 Η/Μ Εγκαταστάσεις κτιριακών - ύδρευσης 2.011,81 € 

3.3 Η/Μ Εγκαταστάσεις κτιριακών - αποχέτευσης 2.011,81 € 

3.4 Η/Μ Εγκαταστάσεις κτιριακών - πυρανίχνευσης 1.633,66 € 

3.5 Η/Μ Εγκαταστάσεις κτιριακών - κλιματισμού/αερισμού 9.087,77 € 

3.6 Η/Μ Εγκαταστάσεις κτιριακών - ισχυρών ρευμάτων 6.343,05 € 

3.7 Η/Μ Εγκαταστάσεις κτιριακών - τηλεφώνων/data 2.063,93 € 

3.8 Η/Μ Εγκαταστάσεις κτιριακών - μεγάφωνων 1.220,78 € 

3.9 Η/Μ Εγκαταστάσεις κτιριακών - BMS 2.090,82 € 

3.10 Η/Μ Εγκαταστάσεις κτιριακών - Αλεξικέραυνου/γειώσεων 1.372,89 € 

3.11 Η/Μ Εγκαταστάσεις κτιριακών - ασθενών ρευμάτων 1.220,78 € 

3.12 Η/Μ Εγκαταστάσεις κτιριακών - ενεργητικής πυροπροστασίας 2.233,70 € 

3.13 ΚΕΝΑΚ Η/Μ Εγκαταστάσεων 6.258,20 € 

  ΣΥΝΟΛΟ 3 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9) 53.789,71 € 

4 Φυτοτεχνική Μελέτη   

      

4.1 Φυτοτεχνική Μελέτη Ελεύθερων Χώρων 8.120,25 € 

  ΣΥΝΟΛΟ 4 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 25) 8.120,25 € 

      

5 ΣΑΥ ΦΑΥ   

      

  Σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ 3.943,63 € 

  ΣΥΝΟΛΟ 5 3.943,63 € 

6 Τεύχη Δημοπράτησης   

      

6.1 Αρχιτεκτονική μελέτη (κτιριακά)  6.995,20 € 

6.2 Στατική Μελέτη κτιρίων 962,52 € 

6.3 Ηλεκτρικές και Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιριακών Έργων. 1.635,21 € 

6.4 Φυτοτεχνική Μελέτη Ελεύθερων Χώρων 246,86 € 

  ΣΥΝΟΛΟ 6 9.839,78 € 

  ΣΥΝΟΛΟ 337.460,47 € 
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ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΩΝ 
 

α/α Μελέτη Κατηγορία 
μελέτης 

Συνολική 
Προεκτιμώμενη 

Αμοιβή (€) 

Τάξη 
πτυχίου 

1 Αρχιτεκτονική ελευθέρων χώρων 
(ειδικές αρχ. μελετ.) 

7 165.317,80 Δ’ και άνω 

2 Αρχιτεκτονική μελέτες κτιριακών 
έργων  

6 64.787,60 Β’ και άνω 

2 Στατική  8 31.661.71 Β’ και άνω 

3 Η/Μ 9 53.789,71 Γ΄και άνω 

4 Φυτοτεχνική 25 8.120,25 Α’ και άνω 

 
 
ΙV. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 9.6 της προκήρυξης η αμοιβή της μελέτης που πρόκειται να ανατεθεί 
καθορίζεται σε ποσοστό 60% της προεκτιμώμενης αμοιβής όπως αυτή υπολογίζεται στην 
παρούσα.   
Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τον υπολογισμό βραβείων του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού 
ορίζεται από το άρθρο 7.1 της προκήρυξης σε ποσοστό 20% της προεκτιμώμενης αμοιβής ως 
εξής: 
 
 

1 Αρχιτεκτονική Μελέτη  
Προεκτιμώμενη 

αμοιβή 

Ποσό αμοιβής για 
υπολογισμό 
ανάθεσης (60% 
της 
προεκτιμώμενης) 

Ποσό για 
υπολογισμό 
βραβείων (20% 
της 
προεκτιμώμενης 
αμοιβής) 

1.1 
Αρχιτεκτονική μελέτη (Ελεύθεροι 

χώροι)  
165.317,80 €     

1.2 Αρχιτεκτονική μελέτη (κτιριακά) 52.100,97 €     

1.3 Παθητική Πυροπροστασία 1.888,70 €     

1.4 ΚΕΝΑΚ Αρχιτεκτονικών (κτιριακά) 10.797,93 €     

1.5 Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 6.995,20 €     

Σ1 ΣΥΝΟΛΟ 1 237.100,60 € 142.260,36 € 28.452,07 € 

2 Στατική Μελέτη 31.661,71 € 
    

    

2.2 Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 962,52 €     

Σ2 ΣΥΝΟΛΟ 2 32.624,22 € 19.574,53 € 3.914,91 € 

3 Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη   
    

    

3.1 
Ηλεκτρικές και Μηχανολογικές 

Εγκαταστάσεις Ελεύθερων Χώρων  
16.240,50 €     

3.2 

Ηλεκτρικές και Μηχανολογικές 

Εγκαταστάσεις Κτιριακών Έργων με 
ενεργητική πυροπροστασία 

31.291,01 €     
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3.3 ΚΕΝΑΚ Η/Μ Εγκαταστάσεων 6.258,206 €     

3.4 Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 1.635,21 €     

  ΣΥΝΟΛΟ 3 55.424,91 € 33.254,95 € 6.650,99 € 

4 Φυτοτεχνική Μελέτη       

4.1 Φυτοτεχνική Μελέτη 8.120,25 €     

4.2 Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 246,86 €     

  ΣΥΝΟΛΟ 4 8.367,11 € 5.020,27 € 1.004,05 € 

5 ΣΑΥ ΦΑΥ       

5.1 Σύνταξη ΣΑΥ ΦΑΥ 3.943,63 €     

  ΣΥΝΟΛΟ 5 3.943,63€ 2.366,18 € 473,24 € 

  ΣΥΝΟΛΟ 337.460,47 € 202.476,28 € 40.495,26 € 

 

 
 
V. ΔΑΠΑΝΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ 
 
Η δαπάνη των βραβείων ορίζεται ανά κατηγορία μελέτης και με ποσοστά 45%, 33% και 
22% για τα Α’,Β’ και Γ’ βραβεία αντίστοιχα: 
 

Κατηγορία μελέτης 

Σύνολο 
βραβείων 

ανά είδος 

μελέτης 

Α' ΒΡΑΒΕΙΟ 

(45%) 

Β' ΒΡΑΒΕΙΟ 

(33%) 

Γ' ΒΡΑΒΕΙΟ 

(22%) 

Αρχιτεκτονική Μελέτη  28.452,07 € 12.803,43 € 9.389,18 € 6.259,46 € 

Στατική Μελέτη 3.914,91 € 1.761,71 € 1.291,92 € 861,28 € 

Ηλεκτρομηχανολογική 
μελέτη 6.650,99 € 2.992,95 € 2.194,83 € 1.463,22 € 

Φυτοτεχνική Μελέτη 1.004,05 € 451,82 € 331,34 € 220,89 € 

ΣΑΥ ΦΑΥ 473,24 € 212,96 € 156,17 € 104,11 € 

ΣΥΝΟΛΟ  40.495,26 € 18.222,87 € 13.363,43 € 8.908,96 € 

Στρογγύλευση 69,26 € 27,13 € 23,67 € 18,46 € 

ΦΠΑ Βραβείων 24% 9.735,48 € 4.380,00 € 3.212,91 € 2.142,58 € 

ΣΥΝΟΛΟ Βραβείων 50.300,00 € 22.629,99 € 16.600,01 € 11.070,00 € 
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VI. ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

1 Αρχιτεκτονική Μελέτη  
 60% ΤΗΣ 

ΑΡΧ.ΠΡΟΕΚΤ. 
Α' ΒΡΑΒΕΙΟ  

ΑΞΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

1 Αρχιτεκτονική Μελέτη        

1.1 Αρχιτεκτονική μελέτη (Ελεύθεροι χώροι)  99.190,68 €     

1.2 Αρχιτεκτονική μελέτη (κτιριακά) 31.260,58 €     

1.3 Παθητική Πυροπροστασία 1.133,22 €     

1.4 ΚΕΝΑΚ Αρχιτεκτονικών (κτιριακά) 6.478,76 €     

1.5 Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 4.197,12 €     

Σ1 ΣΥΝΟΛΟ 1 142.260,36 € 12.803,43 € 129.456,93 € 

2 Στατική Μελέτη      

2.1 Στατική Μελέτη κτιρίων 18.997,02 €     

2.2 Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 577,51 €     

Σ2 ΣΥΝΟΛΟ 2 19.574,53 € 1.761,71 € 17.812,83 € 

3 Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη      

3.1 
Ηλεκτρικές και Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις 

Ελεύθερων Χώρων  
9.744,30 €     

3.2 
Ηλεκτρικές και Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις 

Κτιριακών Έργων. 
18.774,60 €     

3.3 ΚΕΝΑΚ Η/Μ Εγκαταστάσεων 3.754,92 €     

3.4 Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 981,12 €     

Σ3 ΣΥΝΟΛΟ 3 33.254,95 € 2.992,95 € 30.262,00 € 

4 Φυτοτεχνική Μελέτη      

4.1 Φυτοτεχνική Μελέτη 4.872,15 €     

4.2 Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 148,11 €     

Σ4 ΣΥΝΟΛΟ 4 5.020,26 € 451,82 € 4.568,44 € 

5 ΣΑΥ ΦΑΥ      

4.1 Σύνταξη ΣΑΥ ΦΑΥ 2.366,18 €     

Σ5 ΣΥΝΟΛΟ 5 2.366,18 € 212,96 € 2.153,22 € 

          

  ΣΥΝΟΛΟ 202.476,28 € 18.222,87 € 184.253,42 € 

  ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%     27.638,01 € 

ΣΑ ΣΥΝΟΛΟ με απρόβλεπτα     211.891,43 € 

  Στρογγύλευση     205,34 € 

ΣΣ ΣΥΝΟΛΟ με στρογγύλευση προ ΦΠΑ     212.096,77 € 

  ΦΠΑ 24%     50.903,23 € 

  ΣΥΝΟΛΟ     263.000,00 € 
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VII ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 
 
Με βάση τα παραπάνω η δαπάνη του σύνθετου αρχιτεκτονικού διαγωνσιμού και η ανάθεσης 
των μελετών προϋπολογίζεται σε 320.800,00 € με ΦΠΑ και στρογγύλευση και αναλύεται 
στον ακόλουθο πίνακα: 
 

α/α Περιγραφή Δαπάνης Κόστος Παρατηρήσεις 

1 Α Βραβείο διαγωνισμού 18.222,87 €   

2 Β' Βραβείο διαγωνισμού 13.363,43 €   

3 Γ' Βραβείο διαγωνισμού 8.908,96 €   

  Σύνολο Α (βραβεία χωρίς ΦΠΑ) 40.495,26 €   

  Ποσό στρογγύλευσης βραβείων 69,26 €   

  ΦΠΑ Βραβείων 9.735,48 €   

  Σύνολο βραβείων με ΦΠΑ 50.300,00 €   

        

4 Α' Εξαγορά 2.000,00 € Προαιρετικά 

5 Β' Εξαγορά 2.000,00 € Προαιρετικά 

6 Γ' Εξαγορά 2.000,00 € Προαιρετικά 

  Σύνολο Β (εξαγορές χωρίς ΦΠΑ) 6.000,00 €   

  Ποσό στρογγύλευσης εξαγορών 48,39 €   

  ΦΠΑ Εξαγορών 1.451,61 €   

  Σύνολο Εξαγορών με ΦΠΑ 7.500,00 €   

        

7 Αμοιβές μελετών 211.891,43 €   

8 Ποσό στρογγύλευσης μελετών 205,34 €   

9 ΦΠΑ Μελετών 50.903,23 €   

  Σύνολο Μελετών με ΦΠΑ 263.000,00 €   

        

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 320.800,00 €   

 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

 

Τσουκανέλης Ελευθέριος 

Αρχιτέκτων μηχανικός 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

 

Η Προϊσταμένη 

τμήματος μελετών και εκτέλεσης έργων 

 

 

Χατζηαντωνίου Μαρία 

Αρχιτέκτων μηχανικός 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

Ο Αν/της Προϊστάμενος 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ιωαννιτών 

 

 

Μπρίκος Ορέστης 

Πολιτικός μηχανικός 


