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1. Γενικά 

Στη παρούσα 1η ενότητα παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικά στοιχεία του έργου και οι εφαρμοζόμενες 
διατάξεις στον υπολογισμό των αμοιβών. 

Στην επόμενη 2η ενότητα, υπολογίζονται για όλες τις μελέτες οι ενιαίες αμοιβές για το σύνολο των σταδίων 
τους. 

Στη 3η ενότητα παρουσιάζονται τα στάδια που θα εκπονηθούν για κάθε μελέτη και υπολογίζεται η αντίστοιχη 
αμοιβή ως ποσοστό της συνολικής. Οι υπολογιζόμενες αμοιβές των προς εκπόνηση μελετών παρουσιάζονται 
και συγκεντρωτικά υπό μορφή πίνακα. 

Τέλος στη 4η ενότητα παρουσιάζονται δύο επιπλέον συγκεντρωτικοί πίνακες. Στον πρώτο υπολογίζονται οι 
συνολικές αμοιβές ανά κατηγορία μελέτης προσθέτοντας και τις αντίστοιχες αμοιβές για τη σύνταξη των 
τευχών δημοπράτησης και των ΣΑΥ-ΦΑΥ. Στο δεύτερο παρουσιάζονται οι απαιτούμενες τάξεις πτυχίων ανά 
κατηγορία. 

1.1. Έργο 

Το έργο αφορά την αποκατάσταση και επανάχρηση του κτιρίου του παλαιού σαπωνοποιείου Περάματος, 
όπως επίσης την κατασκευή ενός νέου μικρού κτιρίου στον υπάρχοντα ακάλυπτο χώρο.  

Αναλυτικότερα περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

1. Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου  παλαιού σαπωνοποιείου (κτίριο Κ1): 

• Πρόκειται για υφιστάμενο διώροφο, λιθόκτιστο βιομηχανικό κτίριο με σημαντικές φθορές. Το 
εμβαδό καθενός ορόφου είναι 282,89 τ.μ. ενώ προβλέπεται και η κατασκευή παταριού εμβαδού 
40,97 τ.μ. Επομένως το συνολικό εμβαδό του κτιρίου θα είναι 606,75 τ.μ. 

• Η αποκατάσταση του θα γίνει με κατασκευή νέου μεταλλικού φορέα ο οποίος θα φέρει τα μεταλλικά 
ή σύμμικτα δάπεδα και τη ξύλινη στέγη. Οι λίθινες τοιχοποιίες θα αποκασταθούν  

2. Κατασκευή νέου διώροφου κτιρίου (κτίριο Κ2). Πρόκειται για νέο διώροφο κτιρίο με φορέα από 
οπλισμένο σκυρόδεμα με χρήσεις: αποθήκης, λεβητοστασίου και ξενώνα στο ισόγειο και  ξενώνα στον 
όροφο. Το εμβαδό του ισογείου θα είναι 65,74 τ.μ. και του ορόφου 32,13 τ.μ. Επομένως το συνολικό 
εμβαδό του νέου κτιρίου θα είναι 97,87τ.μ. 

3. Διαμόρφωση  περιβάλλοντος  χώρου (Π.Χ.). Θα διαμορφωθούν ακάλυπτοι χώροι συνολικού εμβαδού 
1,100.00 μ2. Ο μεγάλος αύλειος χώρος (πλατεία) στην ανατολική πλευρά του κτιρίου (προς τη μεριά της 
θάλασσας) θα διαμορφωθεί σε ανοικτό χώρο εκδηλώσεων. Ο δε μικρότερος χώρος της πίσω αυλής θα 
διαμορφωθεί κατάλληλα.  

1.2. Αντικείμενο μελετών 

Για το έργο έχουν εκπονηθεί κατά το παρελθόν (περίοδος 2002-2009) Αρχιτεκτονική, Στατική και Η/Μ μελέτη. 
Η Αρχιτεκτονική μελέτη ήταν σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής και είχε εγκριθεί από την αρμόδια Υπηρεσία 
Νεοτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Β. Αιγαίου του ΥΠ.ΠΟ. Η Στατική και η Η/Μ μελέτη ήταν σε 
προγενέστερα στάδια. 

Εξαιτίας του χρονικού διαστήματος το οποίο έχει παρέλθει από την ολοκλήρωση των παραπάνω μελετών, 
έχουν προκύψει σημαντικές αλλαγές. Ενδεικτικά: 

1. Νέες απαιτήσεις στον ενεργειακό σχεδιασμό των κτιρίων (υποχρεωτική εκπόνηση ενεργειακή μελέτης 
στις ριζικές ανακαινίσεις κτιρίων) 

2. Αλλαγές στους εφαρμοζόμενους κανονισμούς (υποχρεωτική χρήση των ευρωκωδίκων για τις στατικές 
μελέτες μεταλλικών φορέων) 

3. Αλλαγές στο σχεδιασμό των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 
4. Νέο business plan με μερική αλλαγή χρήσεων για το συγκρότημα του σαπωνοποιείου στα πλαίσια της 

ένταξης του έργου για χρηματοδότηση από το ΕΠ.ΑΝ.Ε.Κ.  
5. Σημαντικές περεταίρω βλάβες και φθορές στο υφιστάμενο κτίριο στο ενδιάμεσο διάστημα λόγω και του 
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σεισμού του 2017. 

Επομένως υπάρχει ανάγκη για συμπλήρωση, επικαιροποίηση και σε ορισμένα σημεία τροποποίηση των 
υφιστάμενων μελετών και για εκπόνηση των υπολειπόμενων σταδίων. 

1.3. Εφαρμοζόμενες διατάξεις 

Η προεκτίμηση της αμοιβής της μελέτης πραγματοποιήθηκε αφού λήφθηκαν υπόψη τα παρακάτω: 

1. Ο νόμος 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” 

2. Ο Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών (Απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16.05.2017 
(ΦΕΚ 2519/20.07.2017 τεύχος Β'). 

3. Η τρέχουσα ισχύουσα τιμή του συντελεστή αναθεώρησης τκ  για το έτος 2020:  τκ = 1.227  βάσει της 
εγκυκλίου 2 του 2020 (Αρ. Πρωτ.  ΔΝΣ/οικ20641/ΦΝ439.6/19-3-20) 

4. Η Απόφαση με α.π. ΔΕΠΕΑ/ΟΙΚ/178581/ (ΦΕΚ 2367/Β/12-7-17) «Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής 
απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)»  

5. Οι υπάρχουσες μελέτες όπως αποτυπώνονται και στο τεύχος Τεχνικών Δεδομένων 
6. Τα λοιπά στοιχεία του τεύχους Τεχνικών Δεδομένων του έργου. 

1.4. Εφαρμοζόμενοι συντελεστές στον υπολογισμό των αμοιβών 

Οι συντελεστές οι οποίοι εφαρμόζονται για τον προσδιορισμό των προεκτιμώμενων αμοιβών εξαρτώνται από 
τη κατηγορία της μελέτης και το είδος του κτιρίου και ορίζονται ως εξής: 

1. Για τις Αρχιτεκτονικές μελέτες στο πίνακα Ια του άρθρου ΟΙΚ. 1 (συντελεστές κ & μ, ΣΒν) 
2. Για τις Στατικές στους πίνακες του άρθρου ΟΙΚ. 2.1,  Ιβ (οι ΣΒν, Σστ)  και Ιγ (οι κ & μ)   
3. Για τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες στους πίνακες Ιδ (οι ΣΒν, Σημ),  Ιδ’ (οι Σημ για τις επιμέρους 

εγκαταστάσεις) και Ιε (οι κ & μ). 

Αναλυτικότερα εφαρμόζονται οι παρακάτω συντελεστές ανάλογα με το είδος της μελέτης και τη χρήση του 
κτιρίου: 

Α. Αρχιτεκτονικές μελέτες 

Η αρχιτεκτονική μελέτη του κτιρίου Κ1 ως αποκατάσταση διατηρητέου εντάσσεται στη κατηγορία V 
«Εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης ή επέμβασης σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως μνημεία διατηρητέα 
παραδοσιακά» επομένως κ=2.90 και μ=63. 

Όσο αφορά το συντελεστή ΣΒν (καθώς δεν υπάρχει για τα διατηρητέα) λαμβάνεται ο αντίστοιχος για 
Πνευματικά κέντρα που είναι η χρήση του κτιρίου οπότε ΣΒν=1.40 

Η αρχιτεκτονική μελέτη του κτιρίου  Κ2 εντάσσεται στη κατηγορία μελέτης ΙΙΙ και η χρήση του 
προσομοιάζει με αυτή κτιρίου κατοικιών επομένως κ=2.10 &  μ=50 ενώ ΣΒν=1.00. 

Η αρχιτεκτονική μελέτη του Περιβάλλοντος Χώρου εντάσσεται στη κατηγορία μελέτης V επομένως κ=2.90 
&  μ=63. Ο συντελεστής λαμβάνεται ΣΒν=0.20  καθώς αντιστοιχεί στο είδος έργου: Διαμόρφωση 
ελεύθερων χώρων (πλατειών, περ. χώρου κτιρίων κλπ) με αυξημένες απαιτήσεις σε σκληρές επιφάνειες».  

Β. Στατικές μελέτες 

Η στατική μελέτη του κτιρίου Κ1 εντάσσεται στη κατηγορία IV, επομένως  κ=3.70 &  μ=35  ενώ όσον 
αφορά το είδος κτιρίου ως πνευματικό κέντρο προκύπτει ΣΒν=1.40 και Σστ=0.30 

Η στατική μελέτη του κτιρίου Κ2 εντάσσεται στη κατηγορία ΙΙΙ καθώς πρόκειται για συνηθισμένο κτιριακό 
έργο  επομένως κ=3 &  μ=37. Όσον αφορά το είδος κτιρίου καθώς δεν υπάρχει στο πίνακα ξενώνας 
λαμβάνονται  οι συντελεστές ΣΒν και  Σστ για το είδος «κατοικίες» και επομένως ΣΒν=1.00 και Σστ=0.35.    

Γ. Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες 
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Οι μελέτες και των δύο κτιρίων  Κ1 & Κ2 εντάσσεται στη κατηγορία IΙ των «συνήθων εγκαταστάσεων 
εξυπηρετικών του έργου που περιλαμβάνουν τα μηχανήματα, τα εξαρτήματα και τα δίκτυα»  επομένως  
κ=2.00 &  μ=35.  

Ο συντελεστής ΣΒν λαμβάνεται από το πίνακα Ιδ ανάλογα με το είδος του κτιρίου. Επίσης ο συντελεστής 
Σημ  λαμβάνεται από το πίνακα Ιδ της πλέον συγγενούς κατηγορίας και αφορά τη μελέτη όλων των Η/Μ 
εγκαταστάσεων.  

Ανάλογα με το είδος του κτιρίου για το μεν Κ1 που αντιστοιχεί στο  είδος κτιρίου «πνευματικό κέντρο» 
λαμβάνονται ΣΒν=1.40 και Σημ=0.40  

Αντίστοιχα για το Κ2 που προσομοιάζει περισσότερο στο είδος «κατοικία» προκύπτουν  ΣΒν=1.00 και 
Σημ=0.30 

1.5. Λοιπές παραδοχές στον υπολογισμό των αμοιβών 

Περαιτέρω, σύμφωνα με τον Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών, γίνονται οι ακόλουθες 
παραδοχές για τον υπολογισμό των αμοιβών: 

1. Η αμοιβή των στατικών μελετών προσαυξάνεται κατά 80% λόγω της απαίτησης αντισεισμικού 
υπολογισμού. (άρθρο ΟΙΚ 2.2.) 

2. Η αμοιβή για την Η/Μ μελέτη του κτιρίου Κ1 προσαυξάνεται κατά 20% λόγω του ότι η αρχιτεκτονική 
μελέτη υπάγεται σε κατηγορία μεγαλύτερη της ΙΙΙ (ΟΙΚ 3.1. παραγρ. 5) 

3. Η αμοιβή της μελέτης ενεργειακής απόδοσης υπολογίζεται με προεκτίμηση του χρόνου απασχόλησης του 
μελετητή σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ 4.1.  Αυτό καθώς η υπουργική απόφαση Αποφ.-Δ6/Β/5825/30-3-10 η 
οποία στο άρθρο 12 προέβλεπε την αμοιβή της ως ποσοστό των Αρχιτεκτονικών και Η/Μ μελετών έχει 
καταργηθεί.  

4. Η προεκτιμώμενη αμοιβή των προς ανάθεση μελετών που αφορούν συμπλήρωση ή επικαιροποίηση ή 
μερική τροποποίηση παλαιοτέρων μελετών υπολογίζεται ώς ποσοστό της προεκτιμώμενης αμοιβής του 
αντίστοιχου σταδίου. Το ποσοστό αυτό ανάλογα με το βαθμό αναμόρφωσης μπορεί να ανέρχεται μέχρι 
το 50% της προεκτιμώμενης αμοιβής του αντίστοιχου σταδίου. (Αρθρο Γεν 8) 

2. Υπολογισμός προεκτιμώμενων αμοιβών 

2.1. Αρχιτεκτονικές μελέτες  

2.1.1. Αρχιτεκτονική μελέτη κτιρίου Κ1  (άρθρο ΟΙΚ. 1) 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή Α για την εκπόνηση των Αρχιτεκτονικών μελετών σύμφωνα με το άρθρο ΟΙΚ. 1 του 
κανονισμού αμοιβών υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο: 

 

Όπου: 

• Ε = 606.75 μ2.  Επιφάνεια Κτιρίου ή Έργου σε τετραγωνικά μέτρα 

• ΤΑο: Βασική ενιαία τιμή Αφετηρίας αμοιβών ανά μ2 κτιρίου ή έργου (ΤΑο = 9.75) 

• ΣΒν: Συντελεστής Βαρύτητας επί της ενιαίας ΤΑο, (λαμβάνεται ο συντελεστής που αντιστοιχεί σε 
πνευματικά κέντρα ΣΒν = 1,40) 

• ΣΑ = 1.00 Συντελεστής Αρχιτεκτονικής μελέτης 

• κ & μ: Συντελεστές ανάλογα  με την κατηγορία της μελέτης  

• Το κτίριο εντάσσεται στην κατηγορία μελέτης V – Εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης ή επέμβασης 
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σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως μνημεία διατηρητέα παραδοσιακά, συνεπώς κ = 2.90 και μ=63 

• τκ = 1.227 συντελεστής αναπροσαρμογής αμοιβών (άρθρο ΓΕΝ. 3) 

 Σύμφωνα με τα ανωτέρω και με εφαρμογή του τύπου η προεκτιμώμενη αμοιβή της Αρχιτεκτονικής μελέτης 
για το σύνολο των σταδίων υπολογίζεται ως: 

ΑΑρχ_Κ1 = 74,781.51 € 

2.1.2. Αρχιτεκτονική μελέτη κτιρίου Κ2  (άρθρο ΟΙΚ. 1) 

Όσον αφορά την Αρχιτεκτονική μελέτη του κτιρίου Κ2 η προεκτιμώμενη αμοιβή Α υπολογίζεται με τον ίδιο 
τύπο όπου όμως οι τιμές των παραμέτρων είναι οι ακόλουθες.  

• Ε = 97.87 μ2, η επιφάνεια Κτιρίου ή Έργου σε τετραγωνικά μέτρα 

• ΤΑο: Βασική ενιαία τιμή Αφετηρίας αμοιβών ανά μ2 κτιρίου ή έργου (ΤΑο = 9.75) 

• ΣΒν: Συντελεστής Βαρύτητας επί της ενιαίας ΤΑο, λαμβάνεται ο συντελεστής που αντιστοιχεί σε κτίρια 
κατοικιών, καταστημάτων  ΣΒν = 1,00 

• ΣΑ = 1.00 Συντελεστής Αρχιτεκτονικής μελέτης 

• κ & μ: Συντελεστές ανάλογα  με την κατηγορία της μελέτης, για μελέτη κατηγορίας ΙΙΙ, κ = 2.10 και μ=50 

• τκ = 1.227 συντελεστής αναπροσαρμογής αμοιβών (άρθρο ΓΕΝ. 3) 

Επομένως η προεκτιμώμενη αμοιβή της Αρχιτεκτονικής μελέτης του κτιρίου Κ2  για το σύνολο των σταδίων 
υπολογίζεται ως: 

ΑΑρχ_Κ2 = 10,788.84 € 

2.1.3. Αρχιτεκτονική μελέτη Περιβάλλοντος Χώρου  (άρθρο ΟΙΚ. 1) 

Όσον αφορά την διαμόρφωση του Περιβάλλοντος Χώρου η προεκτιμώμενη αμοιβή Α υπολογίζεται με τον 
ίδιο τύπο όπου όμως οι τιμές των παραμέτρων είναι οι ακόλουθες.  

Ε = 1,300.00 μ2.  Επιφάνεια του Έργου σε τετραγωνικά μέτρα. 

σε αυτή την επιφάνεια συμπεριλαμβάνεται η μπροστινή πλατεία (1,100.00 μ2) και η πίσω αυλή (περίπου 100 
μ2). Στη πίσω αυλή δεν συμπεριλαμβάνεται  ο χώρος όπου υπήρχε το στέγαστρο και ο οποίος αποτελεί 
διαφορετική ιδιοκτησία. 

• ΤΑο: Βασική ενιαία τιμή Αφετηρίας αμοιβών ανά μ2 κτιρίου ή έργου (ΤΑο = 9.75) 

• ΣΒν: Συντελεστής Βαρύτητας επί της ενιαίας ΤΑο, λαμβάνεται ο συντελεστής που αντιστοιχεί σε 
«Διαμορφώσεις ελεύθερων χώρων (πλατειών, περιβάλλοντος χώρου κτιρίων κλπ)….με αυξημένες 
απαιτήσεις σε σκληρές επιφάνειες (πλακοστρώσεις, επικαλύψεις κλπ)»  ΣΒν = 0.20 

• ΣΑ = 1.00 Συντελεστής Αρχιτεκτονικής μελέτης 

• κ & μ: Συντελεστές ανάλογα  με την κατηγορία της μελέτης, για μελέτη κατηγορίας V, είναι κ = 2.90 και 
μ=63 

• τκ = 1.227 συντελεστής αναπροσαρμογής αμοιβών (άρθρο ΓΕΝ. 3) 

Επομένως η προεκτιμώμενη αμοιβή της Αρχιτεκτονικής μελέτης nτου κτιρίου Κ2  για το σύνολο των σταδίων 
υπολογίζεται ως: 

ΑΑρχΠΧ = 25,782.41 € 

2.1.4. Αμοιβή Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων Κ1 & Κ2  

Η αμοιβή της μελέτης ενεργειακής απόδοσης υπολογίζεται με προεκτίμηση του χρόνου απασχόλησης του 
μελετητή σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ 4.1.  Αυτό καθώς η υπουργική απόφαση Αποφ.-Δ6/Β/5825/30-3-10 η 
οποία στο άρθρο 12 προέβλεπε την αμοιβή της μελέτης αυτής ως ποσοστό των Αρχιτεκτονικών και Η/Μ 
μελετών έχει καταργηθεί.  

Το αντικείμενο της αφορά τόσο απασχόληση Αρχιτέκτονα όσο και Η/Μ μελετητή. 
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Εκτιμάται ότι όσον αφορά το Αρχιτεκτονικό κομμάτι απαιτούνται πέντε (5) ανθρωποημέρες επιστήμονα με 
εμπειρία έως 10 έτη.  

 

Σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ 4.1: 

Αντικείμενο Ανθρωποημέρες 
Αμοιβή επιστήμονα 

εμπειρίας έως 10 ετών 
τκ Αμοιβή 

Ενεργειακή μελέτη 
(Αρχιτεκτονικά) 

5 300 1.227 1,840.50 € 

  

Άρα ΑΑρχΕΝΑΚ = 1,840.50 € 

2.1.5. Παθητική πυροπροστασία κτιρίου Κ1  (άρθρο ΟΙΚ. 1.2) 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή Α για την εκπόνηση της μελέτης αυτής υπολογίζεται σύμφωνα με τον ίδιο γενικό 
τύπο της παραγράφου 2.1.1, με διαφοροποίηση μόνο της τιμής του ΤΑο, η οποία πολλαπλασιάζεται επί 2%, και 
των  συντελεστών κ & μ που είναι 2.00 και 35 αντίστοιχα, για όλες τις κατηγορίες μελέτης. 

 

Όλες οι λοιπές παράμετροι παραμένουν ίδιες με την αρχιτεκτονική αμοιβή της ενότητας 2.1.1. Επομένως:  
Ε=606.75 μ32, ΣΒν=1.40, ΣΑ=1.00, τκ=1.227, κ=2.00 & μ=35, ΤΑο=9.75*2%=0.195 

Η αμοιβή της μελέτης τελικά με εφαρμογή των παραπάνω συντελεστών στο τύπο προκύπτει  

ΑΑρχ_Πυρ_Κ1  = 2,213.25 € 

2.1.6. Παθητική πυροπροστασία κτιρίου Κ2  (άρθρο ΟΙΚ. 1.2) 

Με παρόμοιο τρόπο υπολογίζεται και η αμοιβή της μελέτη της παθητικής πυροπροστασίας για το κτίριο Κ2.  
Ισχύουν οι παρακάτω συντελεστές: 

Ε=97.87 μ2, ΣΒν=1.00, ΣΑ=1.00, τκ=1.227, κ=2.00 & μ=35, ΤΑο=9.75*2%=0.195 

Η αμοιβή της μελέτης τελικά με εφαρμογή των παραπάνω συντελεστών στο τύπο προκύπτει  

ΑΑρχ_Πυρ_Κ2  = 471.67 € 

2.2. Στατικές μελέτες 

2.2.1. Αποτίμηση υφιστάμενης κατάστασης παλαιών τοιχοποιών 

Η συγκεκριμένη εργασία αφορά την αποτύπωση των υφιστάμενων τοιχοποιιών, την αποτίμηση  της 
κατάστασης τους και την εκτίμηση των μηχανικών ιδιοτήτων τους είτε με επί τόπου είτε με εργαστηριακές 
μεθόδους. Σε αυτή την εργασία θα πρέπει να επισημανθούν τμήματα τα οποία δε δύναται να 
αποκατασταθούν και τα οποία θα πρέπει να επανακατασκευαστούν. Επίσης να υποδειχθούν τρόποι 
αποκατάστασης των τοιχοποιών ανάλογα με τις βλάβες.   

Η εργασία αυτή δεν περιλαμβάνεται στον κανονισμό αμοιβών. Σημειώνεται ο ακόμη και προσδιορισμός της 
αμοιβής για απλή αποτύπωση του Φέροντος Οργανισμού σύμφωνα με το άρθρο ΟΙΚ 2.1 παρ. 5 δεν αφορά  
διατηρητέα κτίρια. 

Επομένως η αμοιβή της προσδιορίζεται με προεκτίμηση του χρόνου απασχόλησης του μελετητή σύμφωνα με 
το άρθρο ΓΕΝ 4.1.  

Εκτιμάται ότι  απαιτούνται 10 ανθρωποημέρες επιστήμονα με εμπειρία άνω των 20 ετών. Σύμφωνα με το 
άρθρο ΓΕΝ 4.1: 
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Αντικείμενο Ανθρωποημέρες 
Αμοιβή επιστήμονα 
εμπειρίας άνω των 

20 ετών 
τκ Αμοιβή 

Αποτίμηση 
υπάρχοντος φορέα 

10 600.00 € 1.227 7,362.00 € 

 

Άρα ΑΣτατ_Αποτ= 7,362.00 € 

2.2.2. Στατική μελέτη κτιρίου Κ1  (άρθρο ΟΙΚ. 2.1) 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή Α για την εκπόνηση της Στατικής μελέτης του κτιρίου Κ1 σύμφωνα με το άρθρο 2.1 
υπολογίζεται από τον ακόλουθο τύπο: 

 

Όπου: 

• Ε = 606.75 μ2, Επιφάνεια Κτιρίου ή Έργου σε τετραγωνικά μέτρα 

• ΤΑο: Βασική ενιαία τιμή Αφετηρίας αμοιβών ανά m2 κτιρίου ή έργου (ΤΑο = 9.75) 

• ΣΒν: Συντελεστής Βαρύτητας επί της ενιαίας ΤΑο, λαμβάνεται ο συντελεστής που αντιστοιχεί σε 
πνευματικά κέντρα ΣΒν = 1.40 

• Σστ = 0.30 Συντελεστής Στατικής μελέτης για κατηγορία κτηρίου πνευματικά κέντρα  

• κ & μ: Συντελεστές ανάλογα  με την κατηγορία της μελέτης, για κατηγορία μελέτης: IV, κ = 3.70 και μ=35 

• τκ = 1.227 συντελεστής αναπροσαρμογής αμοιβών (άρθρο ΓΕΝ. 3) 

Επιπλέον λόγω της απαίτησης και για αντισεισμικό υπολογισμό το κτιρίου η παραπάνω αμοιβή 
προσαυξάνεται κατά 80% σύμφωνα με το άρθρο ΟΙΚ 2.2. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και με εφαρμογή του τύπου η προεκτιμώμενη αμοιβή της Στατικής  μελέτης για το 
σύνολο των σταδίων υπολογίζεται ως: 

ΑΣτατ_Κ1=41,035.64 € 

2.2.3. Στατική μελέτη κτιρίου Κ2  (άρθρο ΟΙΚ. 2.1) 

Όσον αφορά την Στατική  μελέτη του κτιρίου Κ2 η προεκτιμώμενη αμοιβή Α υπολογίζεται με τον ίδιο τύπο 
όπου όμως οι τιμές των παραμέτρων είναι οι ακόλουθες.  

• Ε = 97.87 μ2, Επιφάνεια Κτιρίου ή Έργου σε τετραγωνικά μέτρα 

• ΤΑο: Βασική ενιαία τιμή Αφετηρίας αμοιβών ανά m2 κτιρίου ή έργου (ΤΑο = 9.75) 

• ΣΒν: Συντελεστής Βαρύτητας επί της ενιαίας ΤΑο, λαμβάνεται ο συντελεστής που αντιστοιχεί σε κτίρια 
κατοικιών, καταστημάτων, κ.α.  ΣΒν = 1.00) 

• Σστ = 0.35 Συντελεστής Στατικής μελέτης για κατηγορία κτηρίου: κατοικίες  

• κ & μ: Συντελεστές ανάλογα  με την κατηγορία της μελέτης, για μελέτη κατηγορίας ΙΙΙ, είναι κ = 2.10 και 
μ=50 

• τκ = 1.227 συντελεστής αναπροσαρμογής αμοιβών (άρθρο ΓΕΝ. 3) 

Επιπλέον,όπως και προηγουμένως, λόγω της απαίτησης και για αντισεισμικό υπολογισμό το κτιρίου η 
παραπάνω αμοιβή προσαυξάνεται κατά 80% σύμφωνα με το άρθρο ΟΙΚ 2.2. 

Επομένως η προεκτιμώμενη αμοιβή της Στατικής μελέτης του κτιρίου Κ2  για το σύνολο των σταδίων 
υπολογίζεται ως:  
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ΑΣτατ_Κ2 = 7,758.67 € 

2.3. Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες 

Οι Μελέτες των Ηλεκτρικών και Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων για κτίρια εντάσσονται στην Κατηγορία - 
Μελέτες Ηλεκτρολογικών, Μηχανολογικών και Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων και οι κατηγορίες των μελετών 
των επιμέρους εγκαταστάσεων δίνονται στον πίνακα Ιε της παρ.3.1.9 του άρθρου ΟΙΚ.3, του κανονισμού 
προεκτιμώμενων αμοιβών (Απόφ ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/20.07.17 απόφασης του Υ.ΜΕ. (ΦΕΚ 
2519/Β/20.07.2017). 

Ο προσδιορισμός του συντελεστή ΣΗΜ για τον υπολογισμό των αμοιβών τους γίνεται σύμφωνα με τους 
πίνακες Ιδ και Ιδ’ της παρ.3.1.8 του άρθρου ΟΙΚ.3, της με αριθμό ΔΝΣγ /32129/ΦΝ 466/16.05.17 απόφασης 
του Υ.ΜΕ. (ΦΕΚ 2519/τ.β/20.07.2017). 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την εκπόνηση της κάθε επί μέρους μελέτης Η/Μ εγκατάστασης, σύμφωνα με 
την παρ. 3.1.1 του άρθρου ΟΙΚ.3 της παραπάνω απόφασης, υπολογίζεται από τον τύπο: 

 

Ειδικά για το κτίριο Κ1 οι αμοιβές των Ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, σύμφωνα με την παρ. 3.1.5 του 
άρθρου ΟΙΚ.3 του Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών (Υ.Α. ΔΝΣγ /32129/ΦΝ 466/16.05.17, ΦΕΚ 
2519/Β/20.07.2017) προσαυξάνονται κατά 20% επειδή η κατηγορία των αρχιτεκτονικών στην οποία 
εντάσσεται το έργο είναι η V (μεγαλύτερη της κατηγορίας ΙΙΙ). 

Οι αμοιβές υπολογίζονται θεωρώντας ότι θα εκπονηθούν οι επιμέρους μελέτες για το σύνολο των 
εγκαταστάσεων. Επομένως ο συντελεστής Σημ λαμβάνεται από τον πίνακα Ιδ 

2.3.1. Η/Μ μελέτη κτιρίου Κ1  (άρθρο ΟΙΚ. 3.1) 

Εφαρμόζεται ο τύπος της προηγούμενης παραγράφου όπου: 

• Ε = 606.75 τ.μ.  Επιφάνεια Κτιρίου ή Έργου σε τετραγωνικά μέτρα 

• ΤΑο: Βασική ενιαία τιμή Αφετηρίας αμοιβών ανά μ2 κτιρίου ή έργου (ΤΑο = 9.75) 

• ΣΒν: Συντελεστής Βαρύτητας επί της ενιαίας ΤΑο, λαμβάνεται ο συντελεστής που αντιστοιχεί σε 
πνευματικά κέντρα ΣΒν = 1.40 

• Σημ = 0.40 Συντελεστής ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης για κατηγορία κτηρίου πνευματικά κέντρα  

• κ & μ: Συντελεστές ανάλογα  με την κατηγορία της μελέτης, για κατηγορία μελέτης ΙΙ κ = 2.00 και μ=35 

• τκ = 1.227 συντελεστής αναπροσαρμογής αμοιβών (άρθρο ΓΕΝ. 3) 

Επίσης, λόγω του ότι η αντίστοιχη Αρχιτεκτονική μελέτη υπάγεται σε κατηγορία μεγαλύτερη της ΙΙΙ η αμοιβή 
αυτή προσαυξάνεται κατά 20% (ΟΙΚ 3.1.5). 

Επομένως η τελική αμοιβή είναι ΑΗΜ_Κ1 = 26,100.21 € 

2.3.2. Η/Μ μελέτη κτιρίου Κ2  (άρθρο ΟΙΚ. 3.1) 

Όσον αφορά την Η/Μ μελέτη του κτιρίου Κ2 η προεκτιμώμενη αμοιβή Α υπολογίζεται με τον ίδιο τύπο όπου 
όμως οι τιμές των παραμέτρων είναι οι ακόλουθες.  

• Ε = 97.87 μ2, Επιφάνεια Κτιρίου ή Έργου σε τετραγωνικά μέτρα 

• ΤΑο: Βασική ενιαία τιμή Αφετηρίας αμοιβών ανά m2 κτιρίου ή έργου (ΤΑο = 9,75) 

• ΣΒν: Συντελεστής Βαρύτητας επί της ενιαίας ΤΑο, λαμβάνεται ο συντελεστής που αντιστοιχεί σε κτίρια 
κατοικιών, καταστημάτων  ΣΒν = 1.00 

• Σημ = 0.30 Συντελεστής ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης για κτίρια κατοικιών στα οποία προσομοιάζει το 
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κτίριο του ξενώνα. 

• κ & μ: Συντελεστές ανάλογα  με την κατηγορία της μελέτης, για μελέτη κατηγορίας ΙΙ, κ = 2.00 και μ=35 

• τκ = 1.227 συντελεστής αναπροσαρμογής αμοιβών (άρθρο ΓΕΝ. 3) 

Δεν υπάρχει ανάγκη προσαύξησης της υπολογιζόμενης από το τύπο αμοιβής  

Επομένως η προεκτιμώμενη αμοιβή της Αρχιτεκτονικής μελέτης του κτιρίου Κ2  για το σύνολο των σταδίων 
υπολογίζεται ως: 

ΑΗΜ_Κ2 = 3,311.51 € 

2.3.3. Αμοιβή Η/Μ μελέτης Περιβάλλοντος χώρου Κ1 & Κ2  

Όσον αφορά την διαμόρφωση του Περιβάλλοντος Χώρου η προεκτιμώμενη αμοιβή Α δε μπορεί να 
υπολογιστεί με το τύπο καθώς στους πίνακες Ιδ και Ιδ’ δεν υπάρχουν τιμές για διαμόρφωση ελεύθερων 
χώρων ούτε υπάρχει κάποια άλλη κατηγορία που να προσομοιάζει καθώς όλες αφορούν κτίρια.  

Επομένως αμοιβή της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης του Περιβάλλοντος χώρου  υπολογίζεται με 
προεκτίμηση του χρόνου απασχόλησης του μελετητή σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ 4.1.   

Εκτιμάται ότι απαιτούνται 5 ανθρωποημέρες επιστήμονα με εμπειρία έως 10 έτη.  

Σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ 4.1: 

Αντικείμενο Ανθρωποημέρες 
Ημερήσια Αμοιβή 

επιστήμονα εμπειρίας 
έως 10 ετών 

τκ Αμοιβή 

Η/Μ μελέτη 
Περιβάλλοντος 

Χώρου 
5 300.00 € 1.227 1,840.50 € 

 

Άρα ΑΗΜ_ΠΧ = 1,840.50 € 

2.3.4. Αμοιβή Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων Κ1 & Κ2  

Η αμοιβή της μελέτης ενεργειακής απόδοσης υπολογίζεται με προεκτίμηση του χρόνου απασχόλησης του 
μελετητή σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ 4.1.  Αυτό καθώς η υπουργική απόφαση Αποφ.-Δ6/Β/5825/30-3-10 η 
οποία στο άρθρο 12 προέβλεπε την αμοιβή της μελέτης αυτής ως ποσοστό των Αρχιτεκτονικών και Η/Μ 
μελετών έχει καταργηθεί.  

Το αντικείμενο της αφορά τόσο απηασχόληση Αρχιτέκτονα όσο και Η/Μ μελετητή. 

Εκτιμάται ότι όσον αφορά το Η/Μ αντικείμενο απαιτούνται 10 ανθρωποημέρες επιστήμονα με εμπειρία έως 
10 έτη.  

Σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ 4.1: 

Αντικείμενο Ανθρωποημέρες 
Αμοιβή επιστήμονα 

εμπειρίας έως 10 ετών 
τκ Αμοιβή 

Ενεργειακή απόδοση   
(Η/Μ) 

10 300.00 € 1.227 3,681.00 € 

 

 Άρα ΑΗΜ_ΚΕΝΑΚ = 3,681.00 € 
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2.3.5. Ενεργητική  πυροπροστασία κτιρίου Κ1 (άρθρο ΟΙΚ. 3.2) 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή Α για την εκπόνηση της μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας (έκδοση άδειας από 
Πυροσβεστική Υπηρεσία) υπολογίζεται από τον ίδιο τύπο του άρθρου 3.1 με διαφοροποίηση της τιμής του ΤΑο 
και τους συντελεστές κ & μ που είναι 2,3 και 45 αντίστοιχα, για όλες τις κατηγορίες μελέτης. 

Όλες οι λοιπές παράμετροι παραμένουν ίδιες με την μελέτη των η/μ εγκαταστάσεων του ίδιου κτιρίου (βλ  
ενότητα 2.3.1) 

Επομένως  Ε=606.75       ΣΒν=1.40    Σημ=0.40 τκ=1.227 

και     κ=2.30 & μ=45  ΤΑο=9.75*3%=0.2925 

Η αμοιβή της μελέτης τελικά με εφαρμογή των παραπάνω συντελεστών στο τύπο προκύπτει  

ΑΗΜ_Πυρ_Κ1  = 1,927.52 € 

2.3.6. Ενεργητική πυροπροστασία κτιρίου Κ2  (άρθρο ΟΙΚ. 3.2) 

Με παρόμοιο τρόπο υπολογίζεται και η αμοιβή της μελέτη της ενεργητικής πυροπροστασίας (έκδοση άδειας 
από Πυροσβεστική Υπηρεσία)  για το κτίριο Κ2 

Ισχύουν οι παρακάτω συντελεστές: 

 Ε=97.87     ΣΒν=1.00  Σημ=0.30 τκ=1.227 

και     κ=2.30 & μ=45  ΤΑο=9.75*3%=0.2925 

Η αμοιβή της μελέτης τελικά με εφαρμογή των παραπάνων συντελεστών στο τύπο προκύπτει  

ΑΗΜ_Πυρ_Κ2 = 531.02 € 

3. Αμοιβή σύνταξης τευχών δημοπράτησης 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης ορίζεται σε ποσοστό 8% της συνολικής 
προεκτιμώμενης αμοιβής των κατηγοριών μελετών για τις οποίες συντάσσονται τεύχη δημοπράτησης 
(ΑΡΘΡΟ ΓΕΝ. 7), ήτοι: 

Α = 8% • ΣΑi, όπου: 

ΣΑi : το σύνολο των αμοιβών των κατηγοριών μελετών  

Από τα επιμέρους τέυχη, δεν θα συνταχθούν τα ακόλουθα: 

• Τιμολόγιο προσφοράς, με αμοιβή 1% επί της αμοιβής σύνταξης του συνόλου των τευχών δημοπράτησης 

• Προϋπολογισμό προσφοράς, 1%. 

• Διακήρυξη δημοπρασίας, 5%. 
Τελικά θα συνταχθούν τεύχη δημοπράτησης των οποίων η αμοιβή θα είναι το 93% της αμοιβής σύνταξης του 
συνόλου των τευχών δημοπράτησης. Τελικά η αμοιβή για την σύνταξη των ζητούμενων τευχών 
δημοπράτησης, ανά κατηγορία μελέτης, είναι: 

Από το σύνολο των εκπονούμενων μελετών αυτές για τις οποίες συντάσσονται τεύχη παρουσιάζονται στο 
παρακάτω πίνακα: 

αα Μελέτη Επιμέρους μελέτη 
Αμοιβές 

Αμοιβή Τευχών 
Δημοπράτησης Επιμέρους 

μελέτης 
Σύνολο 

κατηγορίας 

[1] [2] [3] [4] [5] [6]=8%*93%*[5] 

Α.1 

Α
ρ

χι
τ

εκ
το

ν

ικ
ά

 Αρχιτεκτονική υφιστάμενου 
κτιρίου  (Κ1) 

74,781.51 € 115,878.18 € 8,621.34 € 
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Α.2 
Αρχιτεκτονική νέου κτιρίου ξενώνα 

(Κ2) 
10,788.84 € 

Α.3 
Αρχιτεκτονική Διαμόρφωσης 

Περιβάλλοντος χώρου 
25,782.41 € 

Α.4 
Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης 

κτιρίων Κ1 & Κ2  
1,840.50 € 

Α.5 
Παθητική πυροπροστασία κτιρίου 

Κ1 
2,213.25 € 

Α.6 
Παθητική πυροπροστασία κτιρίου 

Κ2 
471.67 € 

ΣΤ. 2 

Στ
α

τι
κά

 

Στατική υφιστάμενου κτιρίου  (Κ1) 41,035.64 € 

48,794.31 € 3,630.30 € 
ΣΤ. 3 Στατική νέου κτιρίου ξενώνα (Κ2) 7,758.67 € 

ΗΜ.1 

Η
λε

κτ
ρ

ο
μ

η
χα

νο
λο

γι
κά

 

Η/Μ  υφιστάμενου κτιρίου  (Κ1) 26,100.21 € 

37,391.76 € 2,781.95 € 

ΗΜ.2 Η/Μ  νέου κτιρίου ξενώνα (Κ2) 3,311.51 € 

ΗΜ.3 
Η/Μ  Διαμόρφωσης 

Περιβάλλοντος χώρου 
1,840.50 € 

ΗΜ.4 
Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης 

κτιρίων Κ1 & Κ2  
3,681.00 € 

ΗΜ.5 
Ενεργητική  πυροπροστασία 

κτιρίου Κ1  
1,927.52 € 

ΗΜ.6 
Ενεργητική  πυροπροστασία 

κτιρίου Κ2 
531.02 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ (ΣΑi) 202,064.25 € 202,064.25 € 15,033.59 € 

4. Αμοιβή Σύνταξης ΣΑΥ - ΦΑΥ 

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

Α = ΣΑi • β • τκ, όπου: 

ΣΑi: το σύνολο των προεκτιμώμενων αμοιβών των προς εκπόνηση μελετών για συγκεκριμένο έργο και για 
όλες τις κατηγορίες μελετών.  

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

 

3

*175 




i
+=  

Όπου κ=0.40 & μ=8.00, συντελεστές ανεξαρτήτως κατηγορίας έργου. 

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

Για τη συγκεκριμένη μελέτη, το ΣΑi προκύπτει σύμφωνα και με την προηγούμενη παράγραφο είναι: 

ΣΑi =202,064.25 € 

και επομένως ο συντελεστής β= 1.20%  
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Με βάση τη παραπάνω τιμή του συντελεστή  β και το συντελεστή τκ  η αμοιβή της μελέτης ΣΑΥ – ΦΑΥ για 
κάθε αντικείμενο προκύπτει σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα 

Κατηγορία 
μελέτης 

 Αμοιβή  Αμοιβή 

μελετών  ΣΑΥ-ΦΑΥ 

Αρχιτεκτονικά 115,878.18 
€ 

1734.63 

Στατικά: 48,794.31 
€ 

730.42 

Η/Μ: 37,391.76 
€ 

559.73 

Σύνολο 202,064.25 
€ 

3,024.78 € 

5. Αμοιβές για τα εκπονούμενα στάδια μελέτης 

5.1. Γενικά 

Σύμφωνα με το άρθρο ΟΙΚ.5 στα κτιριακά έργα και για όλες τις κατηγορίες μελετών (Αρχιτεκτονικά, Στατικά, 
Η/Μ)  η συνολική αμοιβή κατανέμεται στα επιμέρους στάδια ως εξής: 

• 35% για τη Προμελέτη 

• 25% για την Οριστική 

• 40% για τη Μελέτη Εφαρμογής 

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ. 8 η προεκτιμώμενη αμοιβή των προς ανάθεση μελετών που αφορούν 
συμπλήρωση ή επικαιροποίηση ή μερική τροποποίηση παλαιότερων μελετών υπολογίζεται ως ποσοστό της 
αμοιβής του αντίστοιχου σταδίου. Το δε ποσοστό αυτό ανάλογα με το βαθμό αναμόρφωσης μπορεί να 
ανέρχεται μέχρι το 50% της προεκτιμώμενης αμοιβής του αντίστοιχου σταδίου.  

Στη παρούσα σύμβαση ζητείται: 

• η επικαιροποίηση και μερική τροποποίηση της υπάρχουσας Αρχιτεκτονικής μελέτης η οποία ήταν σε 
επίπεδο μελέτης εφαρμογής. Επομένως ως αμοιβή της, λαμβάνεται ένα ποσοστό ίσο με το 50% της 
αμοιβής της μελέτης εφαρμογής. 

• Η εκπόνηση της οριστικής και μελέτης εφαρμογής με προ υπάρχουσα τη προμελέτη. 

• Η τροποποίηση της υφιστάμενης οριστικής μελέτης Η/Μ και η εκπόνηση ως νέας μελέτης της μελέτης 
εφαρμογής. 

5.2. Προσδιορισμός αμοιβών μελετών σύμβασης 

Με βάση τα παραπάνω και τις συνολικές (για όλα τα στάδια)  αμοιβές που υπολογίστηκαν στην Ενότητα 2   
υπολογίζονται οι αμοιβές για τις προς εκπόνηση μελέτες. 

5.2.1. Αρχιτεκτονικά 

Οι μελέτες για τα δύο κτίρια και το Περιβάλλοντα Χώρο αφορούν τροποποίηση υπάρχουσας μελέτης 
εφαρμογής. Το ποσοστό αμοιβής της τροποποίησης λαμβάνεται ίσο με 50%. 

Οι υπόλοιπες μελέτες είναι σε ένα στάδιο και λαμβάνεται το σύνολο της αμοιβής. Επομένως οι συνολικές 
αμοιβές για αρχιτεκτονικές μελέτες της προς ανάθεσης σύμβασης, δίνονται στον ακόλουθο πίνακα:    

Α/Α Επιμέρους μελέτη 
Αρχικά υπολογιζόμενη 

αμοιβή 
Ποσοστό 

Τελική αμοιβή 
επιμέρους μελέτης 

[1] [2] [3] [4] [5]=[3]*[4] 

1 
Αρχιτεκτονική 

υφιστάμενου κτιρίου  
(Κ1) 

74,781.51 € 50%*40% 14,956.30 € 
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2 
Αρχιτεκτονική νέου 
κτιρίου ξενώνα (Κ2) 

10,788.84 € 50%*40% 2,157.77 € 

3 
Αρχιτεκτονική 
Διαμόρφωσης 

Περιβάλλοντος χώρου 
25,782.41 € 50%*40% 5,156.48 € 

4 
Μελέτη Ενεργειακής 
Απόδοσης κτιρίων Κ1 

& Κ2  
1,840.50 € 100 1,840.50 € 

5 
Παθητική 

πυροπροστασία 
κτιρίου Κ1 

2,213.25 € 100% 2,213.25 € 

6 
Παθητική 

πυροπροστασία 
κτιρίου Κ2 

471.67 € 100% 471.67 € 

7 Τεύχη δημοπράτησης 8,621.34 € 100% 8,621.34 € 

8 ΣΑΥ-ΦΑΥ 1,734.63 € 100% 1,734.63 € 

Σύνολο αμοιβών Αρχιτεκτονικών Μελετων 37,151.94 € 

5.2.2. Στατικά 

Για τα δύο κτίρια θα εκπονηθούν Οριστική Μελέτη και Μελέτη Εφαρμογής με προ υπάρχουσα την 
Προμελέτη. Επομένως η αμοιβή των εκπονούμενων σταδίων θα είναι ίση με 25% + 40% = 65% της ολικής. 

Η αμοιβή για την αποτίμηση υφιστάμενης κατάστασης έχει υπολογιστεί με χρόνο απασχόλησης και 
λαμβάνεται πλήρης. Οι υπόλοιπες μελέτες είναι σε ένα στάδιο και λαμβάνεται το σύνολο της αμοιβής. 
Επομένως οι συνολικές αμοιβές για στατικές μελέτες της προς ανάθεσης σύμβασης, δίνονται στον ακόλουθο 
πίνακα:    

Α/Α Επιμέρους μελέτη 
Αρχικά 

υπολογιζόμενη 
αμοιβή 

Ποσοστό 
Τελική αμοιβή 

επιμέρους μελέτης 

[1] [2] [3] [4] [5]=[3]*[4] 

1 

Αποτίμηση 
υφιστάμενης 
κατάστασης 

7,362.00 € 100% 7,362.00 € 

2 
Στατική υφιστάμενου 

κτιρίου  (Κ1) 
41,035.64 € 25%+40% 26,673.17 € 

3 
Στατική νέου κτιρίου 

ξενώνα (Κ2) 
7,758.67 € 25%+40% 5,043.14 € 

4 Τεύχη δημοπράτησης 3,630.30 € 100% 3,630.30 € 

5 ΣΑΥ-ΦΑΥ 730.42 € 100% 730.42 € 

Σύνολο αμοιβών Στατικών Μελετών 43,439.03 € 

5.2.3. Ηλεκτρομηχανολογικά  

Η υφιστάμενη μελέτη θεωρείται ότι είναι σε επίπεδο οριστικής μελέτης αλλά χρήζει τροποποίησης λόγω των 
νέων συνθηκών. Το ποσοστό αμοιβής για τη  τροποποίηση λαμβάνεται 50% επί της αμοιβής της οριστικής 
μελέτης. Επίσης θα εκπονηθεί εκ νέου και η μελέτη εφαρμογής. Επομένως το συνολικό ποσοστό αμοιβής για 

τις εκπονούμενες μελέτες θα είναι ίσο με το 52,50% της συνολικής αμοιβής. (50% • 25% +40% = 52,50%) 
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Η αμοιβή για τη μελέτη του Περ. Χώρου υπολογίστηκε με το χρόνο απασχόλησης ενώ οι υπόλοιπες μελέτες 
είναι σε ένα στάδιο, επομένως για αυτές λαμβάνεται το σύνολο της αμοιβής. Επομένως οι συνολικές αμοιβές 
για ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες της προς ανάθεσης σύμβασης, δίνονται στον ακόλουθο πίνακα:    

Α/Α Επιμέρους μελέτη 
Αρχικά 

υπολογιζόμενη 
αμοιβή 

Ποσοστό 
Τελική αμοιβή 

επιμέρους μελέτης 

[1] [2] [3] [4] [5]=[3]*[4] 

1 
Η/Μ  υφιστάμενου 

κτιρίου  (Κ1) 
26,100.21 € 50%*25%+40% 16,965.14 € 

2 
Η/Μ  νέου κτιρίου 

ξενώνα (Κ2) 
3,311.51 € 50%*25%+40% 2,152.48 € 

3 
Η/Μ  Διαμόρφωσης 

Περιβάλλοντος χώρου 
1,840.50 € 100% 1,840.50 € 

4 
Μελέτη Ενεργειακής 
Απόδοσης κτιρίων Κ1 

& Κ2  
3,681.00 € 100% 3,681.00 € 

5 
Ενεργητική  

πυροπροστασία 
κτιρίου Κ1  

1,927.52 € 100% 1,927.52 € 

6 
Ενεργητική  

πυροπροστασία 
κτιρίου Κ2 

531.02 € 100% 531.02 € 

7 Τεύχη δημοπράτησης 2,781.95 € 100% 2,781.95 € 

8 ΣΑΥ-ΦΑΥ 559.73 € 100% 559.73 € 

Σύνολο αμοιβών Η/Μ Μελετών 30,439.34 € 

6. Συνολική αμοιβή της προς ανάθεση σύμβασης 

Στον ακόλουθο πίνακα δίνεται η συνολική αποζημίωση της προς ανάθεση σύμβασης. 

Σύνολα αμοιβών εκπόνησης μελετών 

α/α Μελέτη Αποζημίωση 

1 Αρχιτεκτονική 37,151.94 € 

2 Στατική 43,439.03 € 

3 Ηλεκτρομηχανολογική 30,439.34 € 

Σύνολο 111,030.31 € 

Απρόβλεπτα 15% 16,654.55 € 

Σύνολο 127,684.86 € 

ΦΠΑ 24% 30,644.37 € 

Τελικό σύνολο 158,329.23 € 

7. Καλούμενες τάξεις μελετητικών πτυχίων 

Σύμφωνα με το Π.Δ. 798/1978 (ΦΕΚ 185Α/6-11-1978) περί «Καθορισμού ορίων προεκτιμώμενης αμοιβής 
μελετών κατά τάξη πτυχίου» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει  σήμερα καθώς και σύμφωνα με την Εγκύκλιο 
2 του ΥΠΟΜΕΔΙ με υπ’αριθμ. ΔΝΣ//οικ20641/ΦΝ439.6/19.03.2020 (ΑΔΑ:62Π4465ΧΘΞ-Τ73) καθορίζονται οι 
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απαιτούμενες τάξεις πτυχίων ανά κατηγορία μελέτης. Επειδή το κτίριο έχει κηρυχθεί ως διατηρητέο, οι 
απαιτούμενες αρχιτεκτονικές μελέτες συντάσσονται από κατόχους μελετητικών πτυχίων στην κατηγορία 7 
των Ειδικών Αρχιτεκτονικών Μελετών. Τελικά καθορίζονται οι απαιτούμενες τάξεις πτυχίων ανά κατηγορία 
μελέτης, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 

 

α/α Κατηγορία μελέτης Αποζημίωση Απρόβλεπτα 
Σύνολο (με 

απρόβλεπτα 15%) 
Τάξη πτυχίου 

1 
7. Ειδικές 

Αρχιτεκτονικές 
Μελέτες 

37,151.94 € 5,572.79 € 42,724.73 € 
Σύμφωνα με 

ΥΠΟΜΕΔΙ 
Εγκύκλιο 2/2020  

2 8. Στατικές Μελέτες 43,439.03 € 6,515.86 € 49,954.89 € 
Σύμφωνα με 

ΥΠΟΜΕΔΙ 
Εγκύκλιο 2/2020  

3 

9. Μηχανολογικές, 
Ηλεκτρολογικές και 

Ηλεκτρονικές 
Μελέτες 

30,439.34 € 4,565.90 € 35,005.24 € 
Σύμφωνα με 

ΥΠΟΜΕΔΙ 
Εγκύκλιο 2/2021 

 

 

 

Μυτιλήνη Δεκέμβριος 2020 

Ο Συντάξας Η αναπληρώτρια Προϊστάμενη 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

Δήμου Μυτιλήνης 
 
 

Διονύσιος Παναγόπουλος 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

 
 

Δέσποινα Μακρή 
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ 
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