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Α. ΣΕΤΧΟ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 

Α1. ΓΕΝΙΚΑ – ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΜΕΛΕΣΗ 

Θ Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Μακεδονίασ – Θράκθσ, όπωσ προκφπτει από τθν 

κείμενθ Νομοκεςία, είναι αρμόδια για τθν διοίκθςθ των χερςαίων υνοριακϊν 

τακμϊν ςτθν περιοχι αρμοδιότθτάσ τθσ, μεριμνά για τθν άρτια λειτουργία τουσ, 

διαχειρίηεται και εκμεταλλεφεται το ςφνολο των περιουςιακϊν τουσ ςτοιχείων. Σα 

ζςοδα που προκφπτουν από τθν παραπάνω διαχείριςθ μποροφν, ςφμφωνα με τθν 

παρ. 3 του άρκρου 9 του Ν. 2647/98 (ΦΕΚ 237/Αϋ/1998), να διατεκοφν για τθ 

βελτίωςθ των εγκαταςτάςεων και των λειτουργικϊν των υνοριακϊν τακμϊν. 

το υνοριακό τακμό Κιπων Ν. Ζβρου υφίςτανται προβλιματα που αφοροφν 

ςτον φυτοχγειονομικό ζλεγχο των ειςαγόμενων προϊόντων ςτθν Ελλάδα και θ 

αρμόδια Ευρωπαικι επιτροπι, κατά τθν ςχετικι αξιολόγθςθ, ζχει αποςτείλει 

παρατθριςεισ – ςυςτάςεισ. 

Πιο ςυγκεκριμζνα, οι εγκαταςτάςεισ όπου φιλοξενείται ςιμερα ο 

φυτοχγειονομικόσ και ο κτθνιατρικόσ ζλεγχοσ βρίςκονται ςτο ρεφμα εξόδου από 

τθ χϊρα, δθλαδι ςτο αντίκετο ρεφμα από ότι κα ζπρεπε. Σο πρόβλθμα αυτό 

εντείνεται λόγω τθσ γενικισ ςτενότθτασ του χϊρου και του τρόπου ανάπτυξθσ του 

.. (δθλ. ςε λωρίδεσ παράλλθλεσ του οδικοφ άξονα), αλλά και λόγω του φυςικοφ 

αναγλφφου τθσ περιοχισ (με ζντονα πρανι, ρζματα κλπ). 

Μετά από επιτόπια επίςκεψθ τεχνικοφ κλιμακίου του Σμιματοσ ςτο χϊρο του .. 

Κιπων, διαπιςτϊκθκε ότι υφίςταται αντικειμενικι αδυναμία επίλυςθσ των 

προβλθμάτων αυτϊν άμεςα και κατά τρόπο οριςτικό και ςφμφωνο με τουσ 

ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ ελζγχου. Θ τελικι επίλυςθ του ηθτιματοσ κα επζλκει με τθ 

δθμιουργία των νζων κτιριακϊν εγκαταςτάςεων του ..  

Κφριο αντικείμενο τθσ μελζτθσ/ζργου αποτελεί θ χωροκζτθςθ για τθν τοποκζτθςθ 

προκαταςκευαςμζνου οικίςκου ςτο πίςω μζροσ του υφιςτάμενου κτιρίου (το 

οποίο βρίςκεται ςτο δεξιό κλάδο, ςτθν ζξοδο από τθ χϊρα), με τα αναγκαία 

ςυνοδά ζργα για τθ λειτουργία του. 

Ειδικότερα, ο προκαταςκευαςμζνοσ οικίςκοσ, όπωσ προκφπτει μετά από 

ςυνεννόθςθ τθσ υπθρεςίασ μασ με το αρμόδιο Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ, 

κα είναι τθσ τάξθσ των 100 τ.μ.. (ζχει κατατεκεί ςτθ ΔΣΕ ςκαρίφθμα του χϊρου το 
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οποίο και επιςυνάπτεται). Θ τελικι χωροκζτθςθ του οικίςκου, το μζγεκόσ του, οι 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ, ο τρόποσ κεμελίωςθσ κλπ. που αποτελοφν και αντικείμενο 

τθσ εν λόγω μελζτθσ κα εγκρικοφν μετά απο διατφπωςθ γνϊμθσ του αρμοδίου 

Τπουργείου. 

Σα κυκλοφοριακά προβλιματα, όπωσ ιδθ ζχει αναφερκεί, δεν μποροφν να 

επιλυκοφν οριςτικά ςε αυτό το ςτάδιο. Θ ελάφρυνςθ του κυκλοφοριακοφ φόρτου 

δφναται να επιτευχκεί με τθν υλοποιιςθ οδοφ πρόςβαςθσ ςτον οικίςκο του 

φυτοχγειονομικοφ ελζγχου που να ςυμβάλει με τθν Εγνατία οδό. Ωςτόςο, 

εκτιμοφμε πωσ θ υλοποίθςθ ενόσ τζτοιου ςχεδιαςμοφ κα πρζπει να αποτελζςει 

αντικείμενο του ευρφτερου αναςχεδιαςμοφ του .., εργαςία που ζχουν αναλάβει 

τα ςυναρμόδια Τπουργεία ςε ςυνεργαςία με τθν Εγνατία Οδό Α.Ε. 

Όμωσ, για λόγουσ οικονομίασ πόρων του Δθμοςίου, ςε κάκε περίπτωςθ ςτο 

ςτάδιο αυτό, κα πρζπει να υπάρχει ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ πρόςβαςθσ για τθ 

λειτουργία του οικίςκου, που να βρίςκει ςφμφωνθ τθν Εγνατία Οδό Α.Ε. (διότι 

ςυμβάλει με τθν Εγνατία), ποφ κα πρζπει να λθφκεί υπόψθ και ςτο μελλοντικό 

αναςχεδιαςμό του .. Για το λόγο αυτό, τμιμα του αντικειμζνου τθσ μελζτθσ κα 

αποτελζςει και θ προμελζτθ τθσ οδοφ πρόςβαςθσ με τα ςυνοδά τθσ ζργα (π.χ. 

εργαςίεσ απορροισ ομβρίων οδοφ), θ οποία κα κοινοποιθκεί ςτθν Εγνατία Οδό 

Α.Ε. για τυχόν παρατθριςεισ κακϊσ και για τθν ενςωμάτωςι τθσ ςτον ευρφτερο 

ςχεδιαςμό του .. Οι παρατθριςεισ κα υλοποιθκοφν χωρίσ πρόςκετθ αμοιβι από 

τον ανάδοχο. 

Ειδικι μελζτθ απαιτείται επίςθσ και για τθ διαμόρφωςθ του περιβάλλοντοσ χϊρου 

του οικίςκου ϊςτε να καλφπτει τόςο τθσ ςθμερινζσ ανάγκεσ λειτουργίασ του 

οικίςκου όςο και τισ μελλοντικζσ που κα προκφπτουν από τθν υλοποίθςθ τθσ οδοφ 

πρόςβαςθσ. 

θμειϊνεται, ότι ςε περίπτωςθ τυχόν φπαρξθσ ςτθν περιοχι κεμελείωςθσ του 

οικίςκου, αλλά και ςτθν ευρφτερθ περιοχι επζμβαςθσ, δικτφων κοινισ ωφζλειασ ι 

εγκαταςτάςεων υποδομισ π.χ. φρζατια, αγωγοί, βόκροι, εγκαταςτάςεισ αςκενϊν 

ιςχυρϊν ρευμάτων κ.λ.π. κα πρζπει αυτά να αποτυπωκοφν αναλυτικά και να 

λθφκεί ειδικι μζριμνα για τθ διαςφάλιςθ τθσ απρόςκοπτθσ λειτουργίασ τουσ ι για 

τθν απομάκρυνςθ/ επαναχωροκζτθςι τουσ. 
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Επιπλζον ςτο πλαίςιο δθμοπράτθςθσ τθσ παροφςασ μελζτθσ ςυμπεριλαμβάνεται 

και  θ εκπόνθςθ ΑΤ- ΦΑΤ και των τευχϊν δθμοπράτθςθσ για τμιμα εκείνου του 

ζργου που κα είναι ϊριμο προσ δθμοπράτθςθ. 

 
Α2. ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΤ 

Σα ςτοιχεία που υποβοθκοφν ςτθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ που βρζκθκαν τοςο ςτο αρχείο 

τθσ υπθρεςία μασ όςο και μετά από διερεφνθςθ ςε άλλεσ ςχετικζσ υπθρεςίεσ είναι: 

1)Θ με αρικμ. ΦΕΚ 301/Δ/14-04-1986 απόφαςθ κακοριςμοφ του εκτόσ ςχεδίου χϊρου 

ςυνοριακοφ ςτακμοφ Κιπων. 

2) τοιχεία των απαλλοτριϊςεων για τισ εγκαταςτάςεισ του .., που όμωσ θ υπθρεςία μασ 

αδυνατεί να κρίνει τθν πλθρότθτα τουσ. 

3)Φωτοαντίγραφο τοπογραφικό ςκαριφιματοσ  του .. του 2003 κεωρθμζνο από τθν ΕΣΑ 

Α.Ε. και τοπογραφικι αποτφπωςθ του 2009 (τθσ Περιφζρειασ Ανατολικισ Μακεδονίασ – 

Θράκθσ), που όμωσ λόγω του χρονικοφ διαςτιματοσ που μεςολάβθςε από τθν ςφνταξθ του 

και τισ αλλαγζσ που ζχουν ςυντελεςτεί ςτο .. δεν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ υπόβακρο 

ςε ςθμερινζσ μελζτεσ. 

Β. ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΜΕΛΕΣΗ 

κοπόσ τθσ μελζτθσ είναι θ διαςφάλιςθ τθσ απρόςκοπτθσ λειτουργία του .. Κιπου και θ 

ικανοποιιςθ των παρατθριςεων – ςυςτάςεων τθσ αρμόδιασ για τον φυτουγειονομικό 

ζλεγχο Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ κατά τισ διεκνείσ πρακτικζσ, ορκισ λειτουργίασ των 

υνοριακϊν τακμϊν και των διενεργοφμενων ςε αυτοφσ ελζγχων. 

  
Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ  

υνοπτικά το πρόγραμμα μελετϊν που απαιτείται  είναι: 

1. Μελζτθ τοπογραφικισ αποτφπωςθσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ του ..  Κιπων, των 

εγκαταςτάςεων του (περιγραμμάτα κτιρίων,εγκαταςτάςεισ ι υποδομζσ δικτφων 

ΟΚΩ όρια και ακριβισ κζςθ οδϊν, Θ/Μ εξοπλιςμόσ, περιφράξεισ, τοιχεία, εμφανϊν 

απορροϊν υδάτων και λοιπζσ υπάρχουςεσ διαμορφϊςεισ και καταςκευζσ). Σα 

άρκρα του κανονιςμοφ προεκτιμιςθσ αμοιβϊν που αντιςτοίχουν ςτισ ανωτζρω 

εργαςίεσ είναι τα ΣΟΠ παρ.3, ΣΟΠ3 παρ.1&2 και ΣΟΠ6.  

Επιπρόςκετα κα εξακριβωκοφν τα ορίων των ιδιοκτθςιϊν, και κα προςδιοριςκεί θ 

κζςθ αυτϊν με ςφγχρονεσ τοπογραφικζσ μεκόδουσ και όργανα και ςφνταξθ 

αντίςτοιχου ςχεδίου ςε ψθφιακι μορφι, με ςφνδεςθ προσ το τρζχον κρατικό 
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ςφςτθμα αναφοράσ, αρίκμθςθσ και εμβαδομζτρθςθσ των ιδιοκτθςιϊν και κα  

κακορίςουν το είδοσ και τθ κατθγορία όλων των επικειμζνων των ιδιοκτθςιϊν. Για 

τθ ςυγκεκριμζνθ εργαςία επειδι δεν υπάρχει προβλζψθ ςτον ιςχφον κανονιςμό 

προεκτίμθςθσ, θ αμοιβι υπολογίςτθκε ανάλογα με το χρόνο απαςχόλθςθσ  και τα 

ζτθ εμπειρίασ με το άρκρο ΓΕΝ.4. 

2. Μελζτθ οδοποιίασ ςε επίπεδο προμελζτθσ τθσ οδοφ πρόςβαςθσ ςτον οικίςκο 

φυτοχγειονομικοφ ελζγχου και πρόταςθσ ςθμάνςεων τθσ ςυμβολισ τθσ οδοφ με 

τθν Εγνατία Οδο Α.Ε. Σα άρκρα του κανονιςμοφ προεκτίμθςθσ αμιβϊν που 

χρθςιμοποιικθκαν είναι το ΟΔΟ 1, ΟΔΟ 3 για τθν οδοποιίακαι το ΓΕΝ.1 για τθν 

πρόταςθ ςιμανςθσ τθσ ςυμβολισ. 

3. Μελζτθ αποχζτευςθσ - αποςτράγγιςθσ τθσ ανωτζρω οδοφ και οχετοφ 

ςυγκοινωνιακοφ ζργου ςε επίπεδο προμελζτθσ. τθν ανωτζρω μελζτθ 

ςυμπεριλαμβάνεται θ μελζτθ προςκικθσι τροποποίθςθσ αντίςτοιχα των 

υπάρχοντων υδραυλικϊν ζργων αποςτράγγιςθσ οδοφ. Σα άρκρα του κανονιςμοφ 

προεκτίμθςθσ αμοιβϊν που χρθςιμοποιικθκαν είναι τα ΤΔΡ1 παρ.1.2 και 1.3.5 και 

ΤΔΡ.2. 

4. Αρχιτεκτονικι Μελζτθ διαμόρφωςθσ του περιβάλλοντοσ χϊρου του οικίςκου 

φυτοχγειονομικοφ ελζγχου ςε επίπεδο μελζτθσ εφαρμογισ ϊςτε να καλυπτεί τόςο 

τθσ ςθμερινζσ ανάγκεσ λειτουργίασ του οικίςκου αλλά και ςτο μελλοντικζσ (μετά 

τθν υλοποίθςθ τθσ οδοφ πρόςβαςθσ). Σα άρκρα του κανονιςμοφ που 

χρθςιμοποιικθκαν είναι το ΟΙΚ.1 και το ΟΙΚ.5. 

5. τατικι μελζτθ κεμελίωςθσ του προκαταςκευαςμζνου οικίςκου ςε επίπεδο μελζτθσ 

εφαρμογισ, τεχνικζσ προδιαγραφζσ υλικϊν καταςκευισ και γεωμετρικϊν 

χαρακτθριςτικϊν των επιμζρουσ ςτοιχείων, περιγραφι τρόπου καταςκευισ και 

τεκμθρίωςθ χρθςτικότθτασ, απόδοςθσ και αςφάλειασ του κτιρίου ςε επίπεδο 

μελζτθσ εφαρμογισ. Για τθν κάλυψθ των ωσ άνω απαιτιςεων κα πρζπει να 

λθφκοφν υπόψθ και να ςυμπεριλθφκοφν κατά το ςχεδιαςμό του οικίςκου όλεσ οι 

απαραίτθτεσ υποδομζσ (π.χ. φδρευςθσ, αποχζτευςθσ, ψφξθσ – κζρμανςθσ, 

μεταφοράσ δικτφων ΟΚΩ, φωτιςμοφ κ.λπ), οι οποίεσ κα εξαςφαλίηουν τθν πλιρθ 

και αποτελεςματικι λειτουργία του οικίςκου και κα πλθροφν τισ επιταγζσ τθσ 

κείμενθσ νομοκεςίασ και των κατ’ εξουςιοδότθςιν τουσ εκδιδόμενων διατάξεων.Για 

τθν ςυγκεκριμζνθ εργαςία επειδι δεν υπάρχει προβλζψθ ςτον ιςχφον κανονιςμό 

προεκτίμθςθσ, θ αμοιβι υπολογίςτθκε ανάλογα με το χρόνο απαςχόλθςθσ  και τα 

ζτθ εμπειρίασ με το άρκρο ΓΕΝ.4. 
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6. Επίςθσ απαιτείται θ ςφνταξθ ΑΤ – ΦΑΤ ( χρθςιμοποιικθκε το Γεν.6) του ζργου 

κακϊσ και τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ του ζργου (ΓΕΝ.7) για το τμιμα εκείνο του 

ζργου που είναι ϊριμο προσ δθμοπράτθςθ. 

Δ. ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ - ΤΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΕΣΗ  
 

Σα παραδοτζα τθσ μελζτθσ, είναι το ςφνολο των απαιτοφμενων ςτοιχείων (ςχζδια, εκκζςεισ, 

τεφχθ κ.λπ) που απαιτοφνται δυνάμει των διατάξεων τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ 

προδιαγραφϊν μελετϊν, όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν. Ενδεικτικά και όχι εξαντλθτικά 

αναφζρονται τα ςχζδια για τθ γραφικι αποτφπωςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ και των 

προτεινόμενων ζργων, ςχζδια καταςκευαςτικϊν λεπτομερειϊν, τεχνικζσ εκκζςεισ, τεφχθ α) 

τεχνικϊν προδιαγραφϊν εργαςιϊν και υλικϊν, β) προμετριςεων, γ) ανάλυςθσ τιμϊν. Σα 

παραδοτζα τθσ μελζτθσ πρζπει να ανταποκρίνονται ςτισ προδιαγραφζσ όπωσ αυτζσ 

ορίηονται Π.Δ. 696/74 (ΦΕΚ 301/Α’/8-10-74) όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

Πιο ςυγκεκριμζνα για τισ μελζτεσ που εκπονοφνται ςε ςτάδιο προμελζτθσ, κα υποβλθκοφν 

όλα τα ςτοιχεία εκείνα που κεωροφνται προαπαιτοφμενα για τθ διαςφάλιςθ των 

απαραίτθτων εγκρίςεων, αφοφ προςαρμοςκοφν ςτισ υποδείξεισ των ςυναρμόδιων 

υπθρεςιϊν, ενϊ για τισ μελζτεσ που εκπονοφνται ςε ςτάδιο μελζτθσ εφαρμογισ, κα 

υποβλθκοφν τα ςτοιχεία εκείνα αφενόσ που απαιτοφνται για τθν ορκι και ςφνομθ  

δθμοπράτθςθ του ϊριμου ζργου και αφετζρου για τθ λεπτομερι απεικόνιςθ τθσ 

καταςκευαςτικισ δομισ του ζργου ϊςτε ςε κάκε περίπτωςθ να διαςφαλίηεται θ 

εμπρόκεςμθ  και καλι εκτζλεςι του κακϊσ και θ απρόςκοπτθ λειτουργία του.  

Σο ςφνολο των προσ υποβολι ςτοιχείων, κα παραδοκεί ςε πζντε αντίγραφα και ςε 

θλεκτρονικι μορφι, κατάλλθλθ για επεξεργαςία, αναπαραγωγι ι ανάγνωςθ (αρχεία 

κειμζνου, λογιςτικά φφλλα, αρχείο εικόνασ κειμζνου, ςχζδια ςυνταγμζνα με ςχεδιαςτικό 

πρόγραμμα). 

Ε.  ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΕΚΣΙΜΗΗ ΑΜΟΙΒΗ, ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΞΗ 
ΠΣΤΧΙΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ 

 

Ζχοντασ υπόψθ: 

α) Σισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Αϋ/08-08-2016) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, 

Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

υπολογίςτθκε θ προεκτίμθςθ αμοιβισ τθσ μελζτθσ. 

β) Σθν υπ’ αρικμ. ΔΝγ/32129/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 2519 Βϋ/22-07-2017) Απόφαςθ του Τπουργοφ 

Τποδομϊν και Μεταφορϊν με κζμα «Ζγκριςθ Κανονιςμοφ Προεκτιμϊμενων Αμοιβϊν 
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μελετϊν και και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν κατά τθ 

διαδικαςία τθσ παρ. 8 δ του άρκρου 53 του ν. 4412/2016 (Αϋ147)». 

γ)Σθν υπϋαρικμ.  ΔΝγ/οικ.56023/ΦΝ466/17 (ΦΕΚ 2724 Β/03-08-2017) Απόφαςθ του 

Τπουργοφ Τποδομϊν και Μεταφορϊν με κζμα «Σροποποίθςθ τθσ με αρικ. ΔΝγ/32129 

ΦΝ466/ 16-5-2017 (Βϋ2519) απόφαςθσ ζγκριςθσ του Κανονιςμοφ Προεκτιμϊμενων 

Αμοιβϊν μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν». 

δ) Σθν εγκφκλιο 5/2017 με Α.Π.: ΔΝγ/12298/ΦΝ 439.6/14-03-2017 με κζμα 

«Αναπροςαρμογι τιμισ ςυντελεςτι (τκ) του Κανονιςμοφ Προεκτιμϊμενων Αμοιβϊν 

Μελετϊν και Τπθρεςιϊν για το ζτοσ 2017»τθσ Διεφκυνςθσ Νομοκετικοφ υντονιςμοφ & 

Καλισ Νομοκζτθςθσ του Τπουργείου Τποδομϊν, Μεταφορϊν & Δικτφων. 

ε) Σθν εγκφκλιο 5/2016 με Α.Π.: ΔΝα/οικ. 10757/ΦΝ 439.6/15-02-2016 με κζμα 

«Αναπροςαρμογι τιμισ ςυντελεςτι (τκ) του Κανονιςμοφ Προεκτιμϊμενων Αμοιβϊν 

Μελετϊν και Τπθρεςιϊν για το ζτοσ 2017»τθσ Διεφκυνςθσ Νομοκετικοφ υντονιςμοφ & 

Καλισ Νομοκζτθςθσ του Τπουργείου Τποδομϊν και Μεταφορϊν. 

ςτ) Σθν εγκφκλιο 4/2018 με Α.Π.: ΔΝβ/οικ. 21613/ΦΝ 439.6/16-03-2018 με κζμα 

«Αναπροςαρμογι τιμισ ςυντελεςτι (τκ) του Κανονιςμοφ Προεκτιμϊμενων Αμοιβϊν 

Μελετϊν και Τπθρεςιϊν για το ζτοσ 20178 τθσ Διεφκυνςθσ Νομοκετικοφ υντονιςμοφ. 

Για τθν προεκτίμθςθ τθσ αμοιβισ και ζχοντασ υπόψθ το ανωτζρω πρόγραμμα μελετϊν, 

χρθςιμοποιικθκαν τα παρακάτω άρκρα του Κανονιςμοφ Προεκτιμϊμενων αμοιβϊν 

μελετϊν, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει: 

α. Για όλα τα άλλα παραδοτζα τθσ μελζτθσ χρθςιμοποιικθκαν τα εξισ άρκρα:  

1. Άρκρο ΓΕΝ.1 - Αντικείμενο (ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. ΔΝγ/32129/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 

2519 Βϋ/22-07-2017) Απόφαςθ του Τπουργοφ Τποδομϊν και Μεταφορϊν με κζμα 

«Ζγκριςθ Κανονιςμοφ Προεκτιμϊμενων Αμοιβϊν μελετϊν και και παροχισ τεχνικϊν 

και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν κατά τθ διαδικαςία τθσ παρ. 8 δ 

του άρκρου 53 του ν. 4412/2016 (Αϋ147)»). 

2. Άρκρο ΓΕΝ.2 - Τπολογιςμόσ Αμοιβισ Μελετϊν (ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. 

ΔΝγ/32129/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 2519 Βϋ/22-07-2017) Απόφαςθ του Τπουργοφ Τποδομϊν 

και Μεταφορϊν με κζμα «Ζγκριςθ Κανονιςμοφ Προεκτιμϊμενων Αμοιβϊν μελετϊν 

και και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν κατά τθ 

διαδικαςία τθσ παρ. 8 δ του άρκρου 53 του ν. 4412/2016 (Αϋ147)»). 
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3. Άρκρο ΓΕΝ.3 - υντελεςτισ (τκ) Σθν εγκφκλιο 5/2017 με Α.Π.: ΔΝγ/12298/ΦΝ 

439.6/14-03-2017 με κζμα «Αναπροςαρμογι τιμισ ςυντελεςτι (τκ) του Κανονιςμοφ 

Προεκτιμϊμενων Αμοιβϊν Μελετϊν και Τπθρεςιϊν για το ζτοσ 2017» τθσ 

Διεφκυνςθσ Νομοκετικοφ υντονιςμοφ & Καλισ Νομοκζτθςθσ του Τπουργείου 

Τποδομϊν, Μεταφορϊν & Δικτφων. 

Σονίηεται ότι για τθν προεκτίμθςθ αμοιβισ μελζτθσ που δεν προβλζπετε ςτα ειδικά 

άρκρα του ιςχφοντοσ κανονιςμοφ βάςει ειδικϊν προβλζψεων του παρόντοσ 

4. Άρκρο ΓΕΝ.4 - Αμοιβι μθχανικϊν ι άλλων επιςτθμόνων ανάλογα με τον χρόνο 

απαςχόλθςθσ (ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. ΔΝγ/32129/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 2519 Βϋ/22-

07-2017) Απόφαςθ του Τπουργοφ Τποδομϊν και Μεταφορϊν με κζμα «Ζγκριςθ 

Κανονιςμοφ Προεκτιμϊμενων Αμοιβϊν μελετϊν και και παροχισ τεχνικϊν και 

λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν κατά τθ διαδικαςία τθσ παρ. 8 δ του 

άρκρου 53 του ν. 4412/2016 (Αϋ147)»). 

Πιο ςυγκεκριμζνα και ςφμφωνα με το πρόγραμμα μελετϊν: 

Πίνακασ  1. Προμζτρθςθ εργαςιϊν 

Άρκρα Μόναδα 

μζτρθςθσ 

Ποςότθτα 

ΣΟΠ.2 παρ.3 Σεμ. 2 

ΣΟΠ.3 παρ.1&2 Σεμ. 6 

ΣΟΠ.6 τρζμματα 50 

Προεκτίμθςθ αμοιβισ μελζτθσ εξακρίβωςθ των ορίων των 

ιδιοκτθςιϊν, τον προςδιοριςμό τθσ κζςθσ αυτϊν με ςφγχρονεσ 

τοπογραφικζσ μεκόδουσ και όργανα και ςφνταξθ αντίςτοιχου 

ςχεδίου ςε ψθφιακι μορφι, με ςφνδεςθ προσ το τρζχον κρατικό 

ςφςτθμα αναφοράσ, αρίκμθςθσ και εμβαδομζτρθςθσ των 

ιδιοκτθςιϊν με τον κακοριςμό του είδουσ και τθσ κατθγορίασ 

όλων των επικειμζνων των ιδιοκτθςιϊν 

ανκρωποθμζρεσ 15 

ΟΔΟ.1 Μικοσ (Km) 0.40 

Προεκτίμθςθ αμοιβισ πρόταςθσ  ςθμάνςεων ςτθ ςυμβολι με τθν 

εγνατία ΓΕΝ.4 για επιςτιμονα από 10 μζχρ 20 χρόνια 450*τκ 
ανκρωποθμζρεσ 2 

ΤΔΡ.2 
Μήκος (Km) 0.40 

Προεκτίμθσ αμοιβισ μελζτθσ οχετϊν ςυγκοινωνιακϊν ζργων 
Διαζηάζεις L=12,H=3m 

Προεκτίμθςθ αμοιβισ Αρχιτεκτονικισ Μελζτθσ διαμόρφωςθσ του 

περιβάλλοντοσ χϊρου του οικίςκου φυτοχγειονομικοφ ελζγχου, 
Εμβαδόν (m2) 800 
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ΟΙΚ 1 

Προεκτίμθςθ αμοιβισ ςτατικισ μελζτθσ κεμελίωςθσ του 

προκαταςκευαςμζνου οικίςκου και λοιπων τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν οικίςκου όπωσ περιγράφονται ςτθν παρ. 5 του 

προγράμματοσ μελετϊν (Κεφ. Γ) του παρόντοσ. 

ανθρωποημέρες 7 

 

Προεκτίμθςθσ αμοιβισ μελζτθσ τοπογραφικισ αποτφπωςθσ 

Άρκρα  ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΟΠ.2 παρ.3 

Αναγνϊριςθ και χριςθ τριγωνομετρικοφ  65.00   

Πλικοσ  2.00 

Δαπάνθ αναπροςαρμοςμζνθ με τκ (ΓΕΝ.3) 157.43 157.43€ 

ΣΟΠ.3 παρ.1&2 

Αναγνϊριςθ και εγκατάςταςθ πολυγωνομετρικοφ Δικτφου εκτόσ 

κατοικθμζνων περιοχϊν 

50.00   

Σεμ. 6.00 

Δαπάνθ αναπροςαρμοςμζνθ με τκ (ΓΕΝ.3) 363.30 363.30€ 

Αναγνϊριςθ και εγκατάςταςθ πολυγωνομετρικοφ Δικτφου εντόσ 

κατοικθμζνων περιοχϊν 

65.00   

Σεμ. 6.00 

Δαπάνθ αναπροςαρμοςμζνθ με τκ (ΓΕΝ.3) 472.29 472.29€ 

ΣΟΠ.6 

Επίγειεσ τοπογραφικζσ αποτυπϊςεισ αραιοδομθμζνων εκτάςεων 

(60 - 200 ςθμεία), κλίςθ εδάφουσ 0-10%, κλίμακα 1:500. 

60.00   

τρζμματα 50.00 

Δαπάνθ αναπροςαρμοςμζνθ με τκ (ΓΕΝ.3) 3633.00 3,633.00€ 
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υνολικι Δαπάνθ 4626.02€ 

Προεκτίμθςθ αμοιβισ μελζτθσ εξακρίβωςθ των ορίων των ιδιοκτθςιϊν, τον 

προςδιοριςμό τθσ κζςθσ αυτϊν με ςφγχρονεσ τοπογραφικζσ μεκόδουσ και όργανα και 

ςφνταξθ αντίςτοιχου ςχεδίου ςε ψθφιακι μορφι, με ςφνδεςθ προσ το τρζχον κρατικό 

ςφςτθμα αναφοράσ, αρίκμθςθσ και εμβαδομζτρθςθσ των ιδιοκτθςιϊν με τον κακοριςμό 

του είδουσ και τθσ κατθγορίασ όλων των επικειμζνων των ιδιοκτθςιϊν 

Άρκρο ΓΕΝ 4 Επιςτιμων εμπειρίασ 

από 10 ζωσ 20 ζτθ 

τκ ΧΡΟΝΟ 

ΑΠΑΧΟΛΗΗ 

ΑΜΟΙΒΗ 

(€) 

450τκ 1.211  15 θμζρεσ 8,174.25€ 

Σο ςφνολο τθσ δαπάνθσ μελετϊν τθσ κατθγορίασ 16  (μελζτεσ τοπογραφίασ) ανζρχεται 

ςτο ποςό των 12,800.27€. 

Προεκτίμθςθ αμοιβισ μελζτθσ οδοποίασ (ςε επίπεδο προμελζτθσ) 

Άρκρα Δαπάνθ 

ΟΔΟ.1 Τπεραςτικοί οδοί Α=(8000*π*ρ*ς)*τκ/km   

π 1.60 

ρ 1.50 

ς 1.00 

μικοσ  0.4 

Δαπάνθ 9300.48 

Δαπάνθ ςε επίπεδο προμελζτθσ ςφμφωνα με άρκρο ΟΔΟ 3 

παρ.2 - 4 

3,720.19€ 

 

Προεκτίμθςθ αμοιβισ πρόταςθσ  ςθμάνςεων ςτθ ςυμβολι με τθν εγνατία ΓΕΝ.4 για 

επιςτιμονα από 10 μζχρ 20 χρόνια 450*τκ 

Άρκρο ΓΕΝ 4 Επιςτιμων εμπειρίασ 

από 10 ζωσ 20 ζτθ 

τκ ΧΡΟΝΟ 

ΑΠΑΧΟΛΗΗ 

ΑΜΟΙΒΗ 

(€) 

450τκ 1.211  2 θμζρεσ 1,089.90€ 

Σο ςφνολο τθσ δαπάνθσ μελετϊν τθσ κατθγορίασ 10 (μελζτεσ ςυγκοινωνιακϊν ζργων και 

κυκλοφοριακζσ ανζρχεται ςτο ποςό των 4810.09€. 
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Προεκτίμθςθ αμοιβισ υδραυλικϊν μελετϊν (ςε επίπεδο προμελζτθσ) 

Άρκρα Δαπάνθ 

ΤΔΡ.2 Mελζτθ αποχζτευςθσ - αποςτράγγιςθσ οδικοφ ζργου   

β 4500 

Κ1 1.80 

Κ2 1.5 

Κ3 1 

1<Κ4<1.5 (ΝΔ=0, ΝΑ=1)0.5*(ΝΔ/L)+1.5*(L/NA)=0.6 1 

L 0.40 

ςυντελεςτισ τθσ παρ. 1.35 25% του άρκρου ΤΔΡ1. 0.25 

Δαπάνθ 7,356.83€ 

Προεκτίμθσ αμοιβισ μελζτθσ οχετϊν ςυγκοινωνιακϊν ζργων    

Α=155*(10+0.15*L)*τκ   

L=12,H=3m 20.5 

Δαπάνθ 2454.24€ 

υνολικι Δαπάνθ ςε επίπεδο προμελζτθσ 

0,15*0.5*(7,356.83+2,454.24)+0.35*(7356.83+2454,24) 

4169.70€ 

Σο ςφνολο τθσ δαπάνθσ μελετϊν τθσ κατθγορίασ 13  (μελζτεσ υδραυλικϊν ζργων) 

ανζρχεται ςτο ποςό των 4,169,70€ . 

Προεκτίμθςθ αμοιβισ Αρχιτεκτονικισ Μελζτθσ διαμόρφωςθσ του περιβάλλοντοσ χϊρου 

του οικίςκου φυτοχγειονομικοφ ελζγχου, ΟΙΚ 1  

Κ μ Βν Σαο Α τκ Ε Α 

2.90 63.00 0.20 9.75 1 1.211 800.00 19866.85€ 

Δαπάνθ Μελζτθσ εφαρμογισ με παραλειπόμενα ςτάδια ςφμφωνα με τθν 

παρ.15 του ΟΙΚ5  Α2*40%+παραλειπ.ςταδ 50%x(25%+35%)*Α2   (€) 

 

13906.80€ 

Σο ςφνολο τθσ δαπάνθσ μελετϊν τθσ κατθγορίασ 7 (ειδικζσ αρχιτεκτονικζσ μελζτεσ) 

ανζρχεται ςτο ποςό των 13,906.80 . 
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Προεκτίμθςθ αμοιβισ ςτατικισ μελζτθσ κεμελίωςθσ του προκαταςκευαςμζνου οικίςκου 

και λοιπων τεχνικϊν προδιαγραφϊν οικίςκου όπωσ περιγράφονται ςτθν παρ. 5 του 

προγράμματοσ μελετϊν (Κεφ. Γ) του παρόντοσ. 

Άρκρο ΓΕΝ 4 Επιςτιμων εμπειρίασ 

από 10 ζωσ 20 ζτθ 

τκ ΧΡΟΝΟ 

ΑΠΑΧΟΛΗΗ 

ΑΜΟΙΒΗ 

(€) 

450τκ 1.211  7 θμζρεσ 3,814.65€ 

Σο ςφνολο τθσ δαπάνθσ μελετϊν τθσ κατθγορίασ 8 (ςτατικζσ μελζτεσ) ανζρχεται ςτο ποςό 

των 3,814.65 €. 

Προεκτίμθςθ αμοιβισ ΑΤ - ΦΑΤ (ΓΕΝ.6) του ϊριμου τμιματοσ του ζργου 

Άκροιςμα Μελετϊν που απαιτοφν ΑΤ - ΦΑΤ 17721.45 

κ 0.40 

μ 8.00 

β 0.020 

φνολο Δαπάνθσ 429.21€ 

Σο ανωτζρω ποςό επιμερίηεται με ςυντελεςτθ βαρφτθτασ το φψοσ αμοιβϊν των πτυχίων 

μελετϊν που που απαιτοφν ΑΤ - ΦΑΤ. 

Προεκτίμθςθ αμοιβισ φνταξθ Σευχϊν Δθμοπράτθςθσ (ΓΕΝ.7) 

φνολο μελετϊν που απαιτοφν τεφχθ δθμοπράτθςθσ 17,721.45€ 

φνολο Δαπάνθσ 1,417.72€ 

Ανάλυςθ 

Σεχνικι Περιγραφι 0.10 141.77€ 

Σεχνικζσ προδιαγραφζσ 0.30 425.32€ 

Ανάλυςθ τιμϊν 0.25 354.43€ 

Σιμολόγιο Μελζτθσ 0.13 184.30€ 

Σιμολόγιο Προςφοράσ  0.01 14.18€ 

υγγραφι Τποχρεϊςεων 0.10 141.77€ 

Προυπολογιςμόσ μελζτθσ 0.05 70.89€ 

Προχπολογιςμόσ προςφοράσ 0.01 14.18€ 
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Διακιρυξθ Δθμοπράςίασ 0.05 70.89€ 

Σο ανωτζρω ποςό των 1,417.72€ επιμερίηεται με ςυντελεςτθ βαρφτθτασ το φψοσ αμοιβϊν 

των πτυχίων μελετϊν που που απαιτοφν τεφχθ δθμοπράτθςθσ. 

Η δαπάνθ ανα πτυχίο μετά τθν άκροιςθ των επιμεριςμζνων ποςϊν των ΑΤ – ΦΑΤ και 

τευχϊν δθμοπράτθςθσ εμφανίηεται ςτο πίνακα που ακολουκεί: 

Πίνακασ Επιμεριςμοφ 

κατθγορία μελζτθσ 7 8 

ςυντελεςτισ βαρφτθτασ % 78.47 21.53 

Επιμεριςμόσ δαπάνθσ ΑΤ ΦΑΤ+ 

ΣΕΤΧΩΝ  

1449.29€ 397.64€ 

Η τελικι δαπάνθ ανα κατθγορία μελζτθσ προςαυξάνεται με απρόβλεπτα 15% ςυμφωνα 

με τα άρκρα 53, 183-186 του Ν.4412/2016 από τθν οποία προκφπτει και θ τάξθ ανα 

κατθγορία μελζτθσ. 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΣΗ 

Κατθγορία μελζτθσ 16 13 10 7 8 

Δαπάνθ 12,800.27€ 4,810.09€ 4169.70€ 15,356.09€ 4,212.29€ 

απρόβλεπτα 15% 1,920.04€ 721.51€ 625.46€ 2,303.41€ 631.84€ 

υνολικι δαπάνθ 14,720.31€ 5,531.60€ 4,795.16€ 17,659.50€ 4,844.13€ 

Σαξθ πτυχίου μελζτθσ A A A B A 

Ζτςι ςτο διαγωνιςμό μποροφν να ςυμμετζχουν εταιρίεσ ι ςυμπράτοντα γραφεία με τισ 

ανωτζρω τάξθσ και κατθγορίεσ πτυχίων μελζτων.  

Σο γενικό ςφνολο των απαιτοφμενων μελετϊν ανζρχεται ςτο ποςό 58,962.88€ με Φ.Π.Α. ι  

47,550.71€ χϊρισ Φ.Π.Α. 24% (δαπάνθ Φ.Π.Α. 11,412.17€). 
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Σ. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ 
 

Μελζτθ/Μινεσ  Ιούνιος Ιούλιος 
Αύγοσ
στος 

Σεπτέμβριος Οκτώβριος 

Χρόνοσ εγκατάςταςεισ 10 ημέρες 
   

 

Μελζτθ Σοπογραφικισ Αποτφπωςθσ         

Μελζτθ οδοποιίασ ςε επίπεδο προμελζτθσ και 
πρόταςθσ ςιμανςθσ 

 

   

 

Μελζτθ αποχζτευςθσ - αποςτράγγιςθσ οδοφ 
και οχετοφ ςε επίπεδο προμελζτθσ 

 

   

 

Ειδικι αρχιτεκτονικι μελζτθ      

τατικι μελζτθ κεμελίωςθσ και λοιπϊν 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν όπωσ περιγράφονται 
ςτο προγραμμα 

 

   

 

Απαιτοφμενοσ Χρόνοσ για γνωμοδότθςθ 
ςυναρμόδιων υπθρεςιϊν/απαραίτθτεσ 
διορκϊςεισ 

 

   

18 ημέρες 

 

Θεσσαλονίκη 03 Μαΐου 2018 

ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
 

Ηιϊγασ Κωνςταντίνοσ 
Πολιτικόσ Μθχανικόσ 

με Β' Βακμό 
 
 
 

  
Για τη Διευθφνουςα Υπηρεςία 

Ο Αν. Προϊςτάμενοσ του  
Σμιματοσ Σεχνικισ Τποςτιριξθσ Κ.Μ. 

 
 

α.α. 
Κεςίςογλου Πρόδρομοσ 

Αγρονόμοσ Σοπογράφοσ Μθχανικόσ με Αϋ Βακμό 

  

  

  


