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Πΐρΐ 6ϊϊϊ:τ|Μ»ν μηταηκών 6ι« συντχφν μίληών, εττίβλεψΐν, ΐταρ^Λβήν κ.λπ. 2υτκ«κνα>νιακα»ν, Υδ
και Κτψΐ'ίικών Εργων, ως και Τοπογίχιοηκών, ΚηψατογραοικώνΤίαι Χα.ρτογρ<!(φιιςών Εργασιών και
τςχνιια^' π|«>Γ>ίσγραφών υχλίΐών.
•και ί
το
ΑΜΟΙ3Α) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α*

Αρθρον Ι
1:; Αι δια του παρόντος καθοριζόμενοι ομοιβαϊ αποτελούν το υποχρεωτικώς εφαρμοζόμενα κατώτοΐί όριο
αηοζημιώσιως διό την εκηόνησιν μελετών «οι οιενέργειον επιβλέψεων - παραλαβών και εκτιμήσεων Σκνκοίνωνιαχών, Υδραυλικών και Κτιριακών Εργων ως και Τοπογραφικών, Κτημστογραφΐκών και Χαρτογραφικών Εργασιών, κατά τας κατωτέρω κατηγορίας ή διακρίσεις
αυτών.
2. Ειδικώτερον αϊ δια των διατάξεων ταυ παρόντος
Ισθοριζομινοι αμοιβσί αναφέρονται εις;
.*
οι Τος Τοπογραφικός, Κπψστονροφαάς χαι Χόρτο-.
γραφικός Εργασίας.
β} ΕΙΓ την μελέτην, επίβλεψιν και παραλαβήν Συγκοι-.
νωνιακών ίργων ήτοι:
βσ) Οδών και τεχνικών έργων ουτφν,
|
Ρβ) Λιμενικών έργων,
βν) Εργων πολιτικών αερολιμένων.
60} Κυκλοφορικών κόμπων και αστικών οδών, σημάνσεως και φωτεινής οηματοδοτησκως οδών.
γ) Εις την μελετην, επίβλεψιν και ηαρολαβόν Υδραϋ*
Λν
λικών Εργων ήτο»ϊ
. · ' - ;>-:. ί. ·<·ί *- ι
να! Εγγειοβελτιωτικών Εργων. -.* --* ^ι-- --·· ι, ,,,
γβϊ Εργων Υδρεύσεων.
; ·. :
νγ) Εργων αποχετεύσεων.
- -.··-?·-" ..
,^;
δ) Εις την μελετπν, εηιβλειμιν, παρολαβην κβτ «κτίμποιν Κτιριακών Εργων των μελετών των έργων τούτων
^•ακρίνομένων ε»ς: '
^
.^
. .,_
δα) Αρχίτεκτονικην.
^,,, ^.
,. ^
δβ) Φερούοης Κοτοσκευής. *
% **
δγ) Εγκαταστάσεων και
32} >'ποδομης, διαμορφώσεως του οικοπέδου κατ εν
γένει του περιβάλλοντος χώρου.
3. Αι αμοιβαί δα τας μελετάς του παρόντος σνηοτο»χούν εις εκπόνικην των μελετών κατά τας εις το Βιβλίον
Δεύτερον του παρόντος σχετικός ηροδβγραφάς. ',
,,_ ,

_

¥,τοΑογΗ?μόςαμοφής μελετών

. :,*;

1 . Η αμοιβή Α για την εκπόνηση των μελετών
αναφερομένων στο άρθρο 1 κατηγοριών έργων και ερ-

'* Το άρθρα αυτό α\τικαταατά3ηκε μετά
άρθρο 1 του ΠΔ515ίΊ98%
,,

γασιών καθορίζεται κοτό τμήματα και κεφάλαια του παρόντος με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
α. Σε ποσοστό επί τοις εκατό του προϋπολογισμού (Σ)
των μέλετωμένων έργων που υπολογίζονται βάσει τΐιρου.
β. Κατά μονάδα έργου (η,χ. χλμ. οδού, στρέμμα επιφανείας κλπ.) με βάθη τιμές μονάδας.
γϊ Κατ* αποκοπή ή ανάλογα με το χρόνο αησσχό*
ληοης.
"

δ) Κοτό ειδικό τρόπο που καθορίζεται σις επιμέρους
διατάξεις του παρόντος.
_.,
2. Οι αμοιβές Α για τις μελέτες, που υπολογίζονται μκ
βδοπ τον προϋπολογισμό του έργου (εδάφιο α της παρ,.
ί του παρόντος άρθρουΚ προκύπτουν <ί,τό τον τύπο: ;'

·'

Σ *

οπού;
Α*%Αι *^
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Σ: ο προϋπολογισμός κάθε έργου υπολογιζόμενος
σύμφωνα με τα αναφερόμενα ΟΤΡ άρθρο 3. ·· *-·· . - .
β: Σ;/ντελεστης που υπολογίζεται σύμφωνα με την ηαρόγραφο 4 του παρόντος άρθρου και το οικεία άρθρα
γιο κάθε κατηγορία έργων.
· ^ ·: "·- -=··".-·:·
λ': Ο συντελεστής του άρθρου 4 παρ. 2.στη χρονική
περίοδο τ σύνταξης του προϋπολογισμού του τελευταίου
σταδίου της μελέτης π της εργασίας που έχει ανατεθεί .%
λ: Ο συντελεστής του ορΟσΊ 4 ιιορ.,2 οτη κροχίίίίν
ηερίοδο τ έγκρισης του οροΟοολονιομού του τελευταίου ·
σταδίου της μελέτης π της «ργοσίος που έχει ανοτεβ^' ·'
3. Οι αμοιβές Α για τις υπόλοιπες κατηγορίες μελετνν
της παρ. 1 του παρόντος άρθρου (εδόφ. β, ν. και δ), ηου
αμείβονται με καθορισμένες τιμές μονάδας προκύπτουν
από τον τύπο:
· · . ' · · ' · ·····-

:

.· .%«
ϋ·

Τ; Οι βασικές τιμές μονάοοςαμοιρϊις,ηου-καθορϊζο^
-ται'οοό τα «χείαχατά περίπτωση άρθρο του παρόντος^'
διοτάγμοτος.
;. . ',;'..""-'··""??&
-·· Α: ο καβοριζόμΕνος από το όρθρο ^
παρόντος 6ιβτ£νίκκθ£βέντ£λεστης, ηου
χρονική περίοδο ί έγκρισης του τελευταίου
μελέτηςΛ,τηςεργσοίοςπουέκββνατβθ·!.·^· . : ·>' '";..,
4. Ο συντελεστής β ησυ υπεισέρχεται στον τΰηο οηο-'
λογισμού της αμοιβής του αντίστοιχου έργου {παρ. 1 του
παρόντος άρθρου} υηολογίζεχαι με βάση τον τΰηο:

.·Ρ*

'3ί&·

-- : ·-
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έπου:
Σ: ο ολικός προϋπολογισμός κάβε έργου στη χρονική,
περίοδο ΐ σύνταξης του προϋπολογισμού της μελέτης.
κ και μ: συντελεστές που προβλέπονται για κάθε κατηγοριο έργων.
λ: ο συντελεστής του άρθρου 4 παρ. Ζ στη χρονική
περίοδο ι σύνταξης του προϋπολογισμού της μελέτης.
Ο ουντϊλεστής β στρογγυλεύεται πάντα στο δεύτερο
δεκαδικό ψηφίο.
5. Σε περίπτωση προκαταβολών π πληρωμής ενδιαμέοων σταδίων τα αντίστοιχα καταβληθέντα ποοά (Πι,
ι-1,2 ...) αφαιρούνται από την τελική αμοιβή Α ως ανωτέρω (παραγρ. 2 και 3 του παρόντος) ανάθεωρούμενα
ως εξής:

Α" = Πι

Πι: π συγκεκριμένη προκαταβολή, η πληρωμή ενδιαμέσου σταδίου
λ': ο συντελεστής του άρθρου 4, παρ. 2 ατή χρονική
περίοδο έγκρισης το προϋπολογισμού Σ.
λ"ι: ο συντελεστής του άρθρου 4 ηπρ. 2 στη χρονική
περίοδο πληρωμής τοι; ποσού Πι.
Οπότε π πέραν των προκαταβολών ή πληρωμών ενδιαμέσων σταδίων καταβαλλομένη αμοιβή υπολογίζεται ως
Εξής:

( ·
]Ί
ί ί

ηροϋπολσ/ισμός του έρνοα · Αμοιβές
1. Ο προϋπολογισμός με τον οποίο υπολογίζεται π
αμοιβή κάθε έργου είναι αυτός που εξάγεται με τις ποσότητες όλων των κονδυλίων αυτού, όπως αυτός εγκρίνεται οπό τον Εργοδότη, σύμφωνα με αναλυτική προμέτρηοη και με τις τιμές μονάδας εργσίΐών που υπολογίζονται με βάση τις εγκεκριμένες ΟΡΟ τπ Γενική Γραμματεία Δτ.μοσ·ων Εργων του Υπουρνείου ΠεριβόλΑοντος,
Χωροταξίας και Δημοσίων Εονων αναλύσεις ηρών κο» ης
* Το αοθρο υυτό αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με το
άρόρο 2 του Γώ 515/1989.
Β

βαοκέΓ τιμές πμεοομ!θ5ίϋν, ολίγων και μισθωμάτων μηχανημότυν σ~ο χρόνο σύνταξης του προϋπολογισμού
του τελευταίοι; σταδίου της μελί'πς που εχίΐ ανατεθεί
στον ίδια -ιελ^τπτί'. με την οικεία ούκ·6αοΓ> Σ£
μη ι:ηαρξ,ης ργκε^ριμενης ανόλυοπς τιυών νιο
εργασίες, η τιμή των εργσοιωυ αυτών υπολογίζεται με
νέες τιμές που συντάσσει ο ανάδοχος, σύμφωνα με τις
περί εκτελέσεως δπμοαιυν έργων διατάξεις και όπως
αυτές οι τιμές Θα εγκριθούν από τον Ερνοδότη. Στον
παραπάνω προϋπολογισμό, που δηλώνει το κόστος του
έργου, δεν προστίθεται ηοοοοτό γενικών εξόδων και
οφέλους εργολάβου ούτε και αφαιρείται τυχόν έκπτωσπ
δημοπρασίας,
;
2, Στον προϋπολογισμό επίπροστιΘετοι η αξ α των
υλικών, τα μισθώματα των μηχανημάτων και π προαφορο εργαοΐος που τυχόν χορηγούνται από τον εργοδότη.
3, Στον προϋπολογισμό δεν πίριλουβόνοντοι κονδύλια απροβλέπτων δαπανών, απαλλοτριώσεων και ο
ΦΠΑ που βαρύνει τον εργοδότη.
4, Τα ποσό του προϋπολογισμού ορίζεται με τις ποσότητες της μελέτης εφαρμογής ή, όπου προβλέπεται
τέτοιο στάδιο μελέτης από τις προδιαγραφές του β'βλίου Β του παρόντος Π.Δ., με τις ποσότητες της οριστικής μελέτης Για ενδιάμεσο στάδια μελέτης ο προϋπολογισμός υπολογίζεται με την Οί-ριβεια που απαιτείται από τις οντίηΓΟίχες προδιαγραφές Γιο τον υπολογισμό της αμοιβής ο προϋπολογισμός Σ λαμβάνεται με
τις ποσότητες του πιο προωθημένου σταδίου της μελέτης που έχει ανατεθεί.
5, Στην περίπτωση που κατά την διάρκεια εκπόνησης
σταδίου τινός της μελέτης του έργου υπάρξουν κοτόπιν
οδηγιών ή εγκρίσεως του εργοδότη τροποποιήσεις σε
οχέοη με τα προβλεπόμενα αηό τα προηγούμενα στάδια, τότε τα υπόψη καθώς και επόμΓ*/α στάδιο της
μελέτης θεωρούνται ονοιοερόμενο σε ανεξάρτητο αυτοτελές έργο κοι αμείβονται σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις. Σε οχέση με το προηγούμενο, για το μέρος
του έργου που οντιστοιχεί στην τροηοποιηθε'ιοπ μελέτη
καταβάλλεται ιδιαίτερη αμοιβή, που καλύπτει το εκπονηθέν μέρος του εν λόγω σταδίου όπως μελετήθηκε
πριν επέλθει π τροποποίηση.
6, Ειδικά για την έκδοση οικοδομικών αδειών, ο
προϋπολογισμός εξόνειο' είτε βάσει αναλυτικού προϋπολογισμού, είτε σύμφωνα με τιμές μονάδος που καθορίζονται με υπουργκπ αποφσσπ, π οποίο λαμβάνει
υπόψη το κόστος κατασκευής όπως εξάγεται οπό τον
αντικειμενικό προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων,
[άρθρο 41 του Ν. 1249 >1932 Φ£Κ 43, όπως κάδε
φορά ισχύει).
Προκειυένου για την αμοιβή μελέτης ή επίβλεψης
αυτού ή εκτελέσεως άλλης εμγαοίπς μηχανικού, για τα
ιδιωτικό έργο καθορίζεται ότι η καταβαλλόμενη αμοιβή
δεν μπορεί να είναι μικρότερη αηό το ποσό των 5.000
δραχμών. Το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται εκάστοτε
με το συντελεστή της παρ. 2 του άρθρου 4- ΣΕ περίπτωση που η μελέτη εκπονείται ή η επίβλεψη ασκείται
οπό περισσότερες του ενός μελετητές ή επιβλέποντας
μηχανικούς, η παραπάνω αμοιβή επιμερίζεται ο' αυτούς
κοτό την αναλόγιο της αμοιβής μελέτης ή επίβλεψης
εκάστου.
«Αρθρο 4
Υπολογισμός άφοβης μελετών
1. Γιο τις εργασίες που αυείβοντοι με οτσ$£ρές τιμές
' Το άρθρο αυτό (4} Εντικατοοτάθηκε ως ανωτέρω με
το άρθρο 3 του Π.Δ. 515/1989

μονάδος {τοπογραφίες ίργοοίει,, μελέτες οδοπο>!ος.
ίψιρομίο&'π επιστημόνων κ λ π . ) οι αμοιβές Τ υπολογίζονται με βάοη τις διατάξεις τ^ν αντίστοιχων κιφα·
Αβίων του παρόντος διατάγματος.
2 Γιο τον υπολογισμό της αμοιβής (Α| πον καταβάλλεται οτο μελίτοτή όλες οι αμοιβές, ηου καθορίζονται
μ€ οτα$Ε(χς τίμιες μονάδας, πολλαπλασιάζονται με το
συντελεστή Α ηου προσδιορίζεται οπό τον τύπο.
λ. 0,00 15 (μι + μι)

όπου τα μεγέθη μι κοι μι αναφέρονται στην εκάστοτε
χρονική περίοδο κατά την οποίο υπολογίζεται το λ και
εκφράζουν:
μι: το ημερομίσθιο το« εργάτη ειδικευμένου *ωμοτουργού.
μ»·, το ημερομίσθιο τεχνίτη.
Το ανωτέρω ημερομίσθια λαμβάνονται χωρίς προ*
οαύξηοη γιο εργοδοτικές επιβαρύνσεις, όπως προοδιο·
ρίζοντοι από την επιτροπή Διαπίστωσης Τιμών Δημΰσίυν Εργων (ΕΔΤΔΕ).
ϋ συντελεοτής Α λαμβάνεται πόντο μέχρι και το δίύ·
τερο δίκοδιχό ψηφίο.

ΤΜΗΜΑ Β*

ΑΜΟΪΒΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ,
ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΙΩΝ

**"*

1. Τριγυν, οημβον
2. Βσθρον ύν«κ; 1.10
3. Βόδρον ύψους 0,40
4. Βάδρον ίιψοος 1.10
. ώοφους)

Δρκ.
10.400
3250

IV Τάξεως Εμηροσθο- ΟΐΜ&«0·
τομία
μία
Δρχ. Δρχ.
4.550
1.950 1.300
ί.350
—

375

Πολυγωνσμετρίαι

'

1. Δια την αναγνώριοιν, αηλήν (πρόχειοον^ οΥιμαναν,
γων*ομ£τρηο(ν, ηλευρομέτρηοιν, «ηολογισμόν οδεύ0«»ν κοι υψομέτρων, κοθώς κοι τη σύνταξ:ν διαγράμμοτας και την εξασφάλισαν, η τιμή ανώ ηολυγωνικόν
σημείον ορίζεται:
ο) Ειαός κστωκημένων περιοχών {ΐζ δρχ. δίοκοαίος
ίξπκοντα (260).
2. Η μόνιμος οήμανοις τιον πο-Αυνωνικώ
εηί πλέον δ»ο δραχμών εκατόν τριάκοντα (130).

1 . Δια την αναγνώρισιν, εηισήμονσιν, γωνιομίτρηβιν,
υηολογιομόν, σύνταξιν διαγράμματος και την εξαοφόΑιβιν, α» τιμβί 8Γ Ικαστον τριγωνομετρικό σημείον ως
και αϊ δια την κατασκευήν εκάστου βόθρου τοιαύτα»,
ορίζονται (ΐς δραχμάς ως ο κατωτέρω πίναξ:

°Δρχ.

Αρθρον 6.

β) Εντός κστωκημίνων περ·σχών η εις οοονς μεγάλης
τρικορίος ενενήκοντσ 1390),

ΑρΦρσν ζ,

ΙΙΤόξως

ηροοθοτομίός αμείβεται με τριοκόοικ; ίνενήντο (3?0)
δρχ
Λ Ο κΰτα&ι|&σμός εναερίου τριγωνικού
αμείβε*α:4Γ2 δραχμών χιλίων τριακοοί^ν (1 300).
5 ΔΙΓ την ανΏ\'νώριθιν βοΰίως, ποοοολωοιν.
Οτώθμηοιν ηοσοόΛων μέτρηοιν πλευρών τετρόκις διό
μ£*θΑΑ;κΓ.ς μ£τροταϊν:ος π άλλου οργόνου της ουτπς
τουλάχιστον ακριβείας κα· υπολογιομόν της μετρηθίΐσης βάσεως ορίζονται δραχμαΐ χίλιοι ταιοκόσιοι
(1.300) ανά εκατόμετρον,
6. Εις περίπτωσιν κοθ' ην ο υπολογισμός τκιν βυντιτσγμένων σημείων ήθελε γίνη υηό του Εργοδότου δια
της συμπληρώσεως υπό του σναδόχουιυ οδικού εντύπου περιλαμβάνοντος τα αναγκαία στοιχεία υπολογισμού, εκ των ανωτέρω τιμών αφαιρούνται δραχμαί εκατόν εβδομήκοντα πέντε (175) ανά σημείον.

390

390

-

• «Για κάθ< εηί ηλίρν παραδεκτή μέτρηση κοι υηολογ*ουό του ιδίου σημείου, σ( περίπτωση που απαιτούνται
πολλαπλές τομές (οπ;θ6οτομίο π εμηροσθοτομί^}, η
ο'/τίστοιχπ βασική τιμή του ονωτέρω πίνακα ηροοαυξανεται κατά 40% ανά τομή και μέχρι δύο το πολύ τομές
(μεγϊοτη προσαύξηση 80%)».·

2. Η χριΊσις υπάρχοντος τριγωνομετρικού σημείοΐί,
βΓ εξόρτησίν δικτύου, αμείβεται με την τιμήν τιν; τΰ·
((ως ταυ δικτύου, δΓ ην θο χρπσιμοηοιηθή εξαιροϋμκνων των τομών και μη συμπεριλαμβανομένης της σημάνσεως.
** 3. Η αναννώριοη και χρήση τριγωνομετρικού οηγΐΰ εξάρτηοη ηολυγωνομετρικού δικτύου η «μ-

*Το εντός των ¥ ·» εδάωιο ηροστέβηκε μί την ίίορ. 1 του
άρθρου 4 του Π Δ 515/1989.
" Η παρ. 3 αντικαταστάθηκε υζ ανωτέρω μί την ηορ.2
του όρθρου 4 τ συ Π.Δ. 515/1989.

Αρθρον 7.
Χωροστοθμίοίΐς γεωμπρικοί
1. Δίο την αναγνώρισιν, γεωμετρικήν χωροοτάθμηοιν, υηολογιομόν υψομέτρων, σύνταξιν διαγράμματος
και ίξοοφόλισιν, δΓ έκαστον χιλιόμετρον οπλής χώρο·
οταθμήοεως, αϊ τιμαί ορίζονται ως ο κατωτίρω π'ιναξ:
Χιφοστήθμη- Χβροσιόβμη- Χϋροστάθυπας μετ1
οιςοννήΟιχις

1,
2.
3.

780
1.170

330
£25

975

780

ΙίΤΟ

2. Η τιμή χωροσταθμικής αφετηρίας εηί βάθρου 1άνε\ι
χωροοταθμήσεως) ορίζεται ε;ς δροχμάς εξοκοσίος ηενν
3. Η τιμΑ ήλου επί κτίσματος ορίζεται εις δροχμαι*
ικετών πεντήκοντα ηέντέ(155(.
• 4, Ο υπολογισμός δικτύου, δΓ ελαχίστων τετραγώνων ή μεθόδων διαδοχικών ηροοεγγίοεων, ή έτερος
μεθόδου δια χρησιμοποιήσεως ηλεκτρονικού υπολογιστού, αμείβεται δια δραχμών χιλίων τριακοσίων 0 .300)
δΓ έκαστον ηολϋγωνον ή τρίγωνο.
5. Εις ηερίητωοιν υποχρεωτικής διαβάσεως δια δα*
οωΟών εδαφών, εις τας ανωτέρω τιμάς επιηροστίθενται
δραχμαί διακόσιοι εξήκοντα (260) ονά χιλιόμετραν.
6. Ος πλπρωτέον μήκος των γεωμετρικών χωροσταθμποεων καθορίζίίαι απ' εαθείος αηόστασιι: των χωροοταθμικών αφετηριών ή άλλων οημείων εν τη υπαϊδρω
χώρα και π συντομότερα ηραγμοτικη πορεία δια τους

Αρθρον 8»
Τοχιΐμετρικοί οηοτιΐπώοίις εν·:ϋΐΐοί!ρ*4ΐ
Τ. &ιό την λήψιν στοιχείων χαρακτηριστικών
τρικών σημείων κοι σημείων Λεπτομερειών του εδάφους, διό τοχυμετρικπς μεθόδου. υπολον»σμον κο* μεΤαφοραν τοΟτων δι' ανογωγέως επί του διαγράμματος,
σχεόίοοιν οριζοντιογρφίας και χάροξιν καμπυλών, μελάνωμα σχεδίου, ϊκπόνηοιν αντιγράφου ϊ π ϊ πλαστικού
διαφανούς ή οθόνης μετά μιας διαφανούς φωτοτυπίας
και πέντε κοινών τοιούτων, δι' έκαστον στρέμμα οποτυπουμένου εδάφους αϊ τιμοί ορίζονται ως ο κατωτέρω
πίνσξ (υπάρχοντος του τριγωνομετρικού, πολυγωνομετρικού και χωροσταθμικού δικτύου).
«ίο Κστηγορί:

δ?

1. Α Οίας 5%
β 5 ω; 20%
ΐ Γ 20ϋβς £0λ
Δ 50ί«ς100%
Α Ε (00 ία αν

ι

1:200
Δρχ.

1:5»
Δρχ.

325
357
455
650
728

130
143
182
260
286

1:1000 1:2000 1:5000 1:10000
Δρχ
Δρχ
Δρχ.
Δρχ.
65
71
31

143

•η
36
48
65
71

13
14
18
26

6,5
7
13*
14

2. Η υψομέτρηοις (εργασία υπαίθρου) αμείβεται με το
•60% της αντιστοίχου τιμής,
3. Εις κεκαλυμμένο υπό δένδρων εδάφη ή τιμή ηρ©οουξόνεται κατά 80% της αντιστοίχου τιμής κατηγορίας εδάφους Α.
4. Εις το κεκαλυμμένα υπό τ«ν υδάτων εδάφη π τιμή
προσαυξάνεται κατά 60% της αντιστοίχου τιμής κατηγορίας εδάφους Α.
5. Αι κατά τας προηγούμενος παραγράφους τιμοί
εφαρμόζονται δι' αηοτύηωοιν λωρΐδος πλάτους ίσου ή
μεγαλυτέρου του κατωτέρου ηίνακος.

1:200

60
40

1:500 1:1000 1^000 1:51X0 1:10000

150
75

200
100

300
150

500
250

600
300

6. Εις περίπτωσιν οηοτυηώσεως λωρίδος πλάτους μικρότερου του ως άνω ηίνακος, σι τιμαί της απατυηώσεώς ηροσαυξόνεται ως εξής:
— Δια ηλάτος ζώνης ίσον ηρος το 75% του πίνσκος,
τίροσαύξησις 20% της εκάστοτε αντιοτοίχου τιμής.
— Δια ηλάτος ζώνης ίσον ηρος το 25% του ηίνακος,
προοαύξπαις 30% της εκάστοτε αντιστοίχου τιμής.
Δι' ενδ'αμέσους τιμάς ισχύει γραμμική παρεμβολή.
Ος ελαχίστη τιμή λωρίδος οποτυηώοειυς ορίζεται η
εξαγομένη κατά τ' ανωτέρω δια πλάτος 25% τρυ ουμβατικού.
7. Δια την αηοτύηωοιν ζώνης δια προμελετην οδοποιίας αϊ ανωτέρω ιιμαΐ πλην των εξ άλλων κατηγοριών
προσαυξήσεων λαμβάνουν πρόσθεταν προσαύξηση/
5% επί των βασικών ημών του ηεδινού εδάφους, λόγω
της λήψεως των επί πλέον απαίτουμένων ειδικών στοιχείων, .
8. Εις περίπτωσιν μη υπάρξεως χαρακτηριστικών
ορίων αήοτυηώσεως α προσδιορισμός τούτων αμείβεται δια δραχμών εξακοσίων πεντήκοντα (650) ανά χιλιόμετρον μήκους. Εις περίπτωσιν αποτυηώσεως λωρίδος αμείβεται δια δραχμών εξακοσίων πεντήκοντα
(650) ανά χιλιόμετρον μήκους ό προσδιορισμός ταυ
άξονος αυτής.
9.Κεκαλυμμένα θεωρούνται το εδάφη υπό δέντρων
μεν, εις περίπτωσιν υπάρξεως δένδρων οιασδήποτε φύσεως θάμνων ή καλαμώνων τοιούτου ύψους ώστε να

σημα\/τικώς π εκτέλεσις τ'^ν εργασιών
σκοπεύσεων κοι μετρήσεων, υπό νδάτων ^ε εφ' όσον
αποτυπωμένα ονογκαοτικώς κατά τον χρόνον της καλύψεως, είναι εις κοτόοταοιν βαλτώδη, η δ; αηοτύηωοις δυνατοί να γίνη άνε^ ιιλυτού μέσου.
ΊΟ. Καλυμμένα οπό κατασκευές, δηλαδή οικοδομές,
μάνδρες ουομοτοηλεγματα, φρέατα, υπόστεγο τεχνικά
έργα κλπ θεωρούνται τα εδάφη όταν ο αριθμός των
απαιτούμενων χαρακτηριστικών σημείων, για την αποτύπωση των κατασκευών αυτών, είναι μεγαλύτερος του
20 ανά 10 στρέμματα και κατατάσσονται όπως ο κατωτέρω ηίνακος;
α/α

Κατηγορία κάλυψης

Αριθμός χαρρκτηρ,
σημείων

\,

Ι Εξαιρετικά πυκνό
II Πυκνό
ίΙΙ Λιγότερο Πυκνό
IV Αραιό
V Ακάλυπτο

500 κοι πλέον
^20 έως 200
40 έως 120
20 έως 40
μέχρι 20

2,
3.
4.
5.

Ή «πιμέτρησπ γίνεται πάνω στα σχέδια που παραδίδονται και εηιμετρώνται όλα το χαρακτηριστικά σημεία
που περιγράφουν με σαφήνεια τις κατασκευές.
"Π. Σε καλυμμένα από κατασκευές εδάφη οι τιμές
της παραγράφου 1 του παρόντος, προσαυξάνονται κατά τα παρακάτω ποσοστά της αντιστοίχου, τιυής κατηγορίας εδάφους Α.
Για τον κατηγορία κάλυψης Ι κατά 80%,
Γιο την κατηγορία κάλυψης II κατά 50%.
Για την κατηγορία κάλυψης III κατά 30%,
Για την κατηγορία κάλυψης Ι κατά 10%

, 1 , Δια την λήψιν στοιχείων χαρακτηριστικών υψομετρικών σημείων και σημείων λεπτομερειών του εδάφους
δια ταχυμετρικής μεθόδου, υπολογισμών και υεταφοράν τούτων δι' ανογωγέως επί του διαγράμματος, οχεδίασιν οριζοντιογραφίας, χάραξιν καμπυλών, μελάνωμο, εκηόνησιν αντιγράφου μετά μιας διαφανούς φωτοτυπίας και πέντε κοινών τοιούτων, υπάρχοντος τριγωνομετρικού, ηολυγωνομετρ;κού και χωροοταθμικού
δικτύου, αϊ τιμαΐ δι' έκαστον στρέμμα οηοτυπουμένου
εδάφους, ορίζεται ως ο κατωτέρω πίναξ.
α/ο Κατηγορία
κάλυψης

6ρχ.

'ΐ.
2,
3.
4.

455
390
286
195

Ι Εξαιρετικά πυκνό
ίΐ Πυκνό
111 Λιγότερο πυκνό
IV Αραιό

ηΐοοό

1:2000

325
260
195
130

260
195
130
. 91

δρχ.

δρχ.

2. Αι τιμοί του ανωτέρω ηίνακος θεωρούνται ότι αντιστοιχούν £ΐς την κατηγορία Α των τιμών της παραγράφου 1 του άρθρου 8 προσαυξάνονται δε ως κατωτέρω:
Δια την κατηγορίαν Β κατά 10%
Δια την κατηγσρίον Γ κατά 40%
Δια την κατηγορίαν Δ κατά 75%
Δια την κατηγορίαν Ε κατά 100%
3. Εις την περίπτωσιν αηοτυηώαεως μέχρι βάθους
μόνον 10 μρτρων αηό των οικοδομικών γραμμών, τα
μη αηοτυηωθέντα εσωτερικά των οικοδομικών τετραγώνων συνυπολογίζονται εις την εηιμέτρησιν με ποσοστά 40% της επιφανείας των.
* ϋΐ παράγραφοι 10 και Ο 1 αντικαταστάθηκαν ως
ανωτέρω με το άρθρο 5 του Π.Δ. 515/1969.
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4. Κστόικημένίς (κτάοιις θεωρούνται εκείνες στις
οποίες ο αριθμός των στεγασμένων κλειστών κατασκευών ονό δέκο (10) στρέμματα ίίναι μεγαλύτεροςοπό πέντε (5ϊ και κατατόσοονται όπως ο πίνακας της,
ΓΚίβ, 1,0 του άρθρου 8.
**Αρθρον 9α
ΐρ^ετρική ενημΐρωοη διαγράμματος
ΜΐΗίΐ! γιο την υψομετρική ενημέρωση οριζοντιογροφικού διαγράμματος οε κατοικημένη περιοχή, με ταχύμέτριο οε όλα το χαρακτηριστικό σημεία της περιοχής,
καθορίζεται σε ποσοστό €0% ανά στρέμμα επιφανείας
της αντίστοιχης τιμής της τοχυμετρικης αποτύπωσης.
*"Αρθρον 9β
Υψομετρική Ενημέρωση οι δρόμους
Η τιμή για την υψομετρική ενημέρωση οδού, κότα
μήκος του άξονα αυτής, με λήψη χαρακτηριστικών
υψομέτρων που νσ αποδίδουν τις υψομετρικές αλλαγές
της οδού. καθορίζεται σε 5.000 δραχμές ανά χιλιόμετρο, ΐφόσον ύπαρχο ορρίοντίογσαφία του άξονα της
οδού
Η τ;μπ αυτή ηροσαυξάνβται:
α} κατά 20% γιο υψομετρική ενημέρωση με λήψη
στοιχίΚΛ' στον άξονα αριστερά και δεξιό της οδού.
£} «ττά 40% γιο τη λήψη των ίδιων στοιχείων της
προηγούμενης
περίπτωσης ο, αλλά οι δρόμους μεγάλης κϊ«κλαρορίας*** Αρθρον 10
ΑήϊΓφώβεις, ^£ ορθογώνιες συντεταγμένες ή μ£οίί)ϊ4Ε6ί^θ·
οστικών περιοχών.
ί". Για τη λπψπ στοιχείων των οποιτουμένων σημείων
εδάφους με ορθογώνιες συντεταγμένες ή με οποιαδήποτε μέθοδο, που επιτυγχάνει τουλάχιστον την ίδιο
ακρίβεια με την προβλεπόμενη στις προδιαγραφές που
αντιστοιχούν σ' αυτό το άρθρο, των εσωτερικών των
οικοδομικών τετραγώνων που προσδιορίζονται με γεωμετρικές κατασκίυίς, τη μεταφορά των σημείων στο
σχέδιο, τη σχεδίαοη με μολύβι, το μελάνωμα του σχεδΙου> την εκπόνηση αντιγράφου με μια δαφανή και
ηέντε κοινές φωτοτυπίες, γιο κάθί στρέμμα αποτυπωμένου εδάφους, οι τιμές ορίζονται όπως στον κατωτέρω πίνακα {εφόσον υπάρχει το τριγωνομετρικό, πολυγωνομετρικό και χωροοταθμικό δίκτυο).
0/0

1.

Κατηγορία κΛικρος αάμ-1:100
φννΏμετσνηήιηατπςηαβ. Βρχ.
4 του όρθρου 9
ΙΈ&φζΟΧΩΛΧνί)

2. -ΙΓ«*3
3; η Λινότερο πυκνή

4.

988
720
408

1:1200

Αρθρο 11
ρηοΕκ; (Λιμνών, θολοοαών,
«Ι.Τισ τη ληψι στοιχείων βυθομετρικών σημείων,
υηολογιομά «αϊ μίτοφοοα το^ις οε διάγραμμα, χάραξη
βυθομετρικών καμπυλών, μελάνωμα σχεδίου, εκπόνηση
αντιγράφου μι μία διαφανή και πέντε κοινές φωτοτυπίες, γιο κάδί στρέμμα, οι τιμές ορίζονται όπως ο ηορακοτω ηίνσχος (υπάρχοντας του τριγωνομετρικού «ςι χωδικτύου).
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0< τιμές των ενδείξεων Α αντιστοιχούν οε βάθος μίχρι
3 μέτρων,
Οι τιμές των ινδίΐζίων Β αντιστοιχούν σε βάθος από 3
μέχρι 12 μέτρων,
2. Αι ανωτέρω τιμαί ισχύουν μέχρι αποστασιως οπό
της πλησιεστέρας θέαεως προσεγγίσεως πλωτού μέοου,
ενός χιλιομέτρου.
3. Πέραν τπς ανωτέρω αποστάσεως και εις πιρΙητΜϊΐν
βαθών μεγαλυτέρων των 12 μέτρων ή όπου υφίοταντιι
δυοκολίαι ειδικής φύσεως, επιβάλλουοαι χρπαιμοποίησιν
μέσων και μεθόδων άλλων των προβλεπομένων, καθορΐ·
ζϊται ιδιαιτέρα τιμή μονάδος,
Αρθρον 12 Τομαί εδάφους δω ταχυμέτρου
1. Δια την λήψιν στοιχείων ταχνμετριχώί;. υηολογ»σμόν και μεταφοράν τούτων επί διαγράμματος, σχεδία*
β»ν δια μϊλόνπς επί διαφανούς χάρτου μετά μιας διαφανούς φωτοτυπίας και πέντε κοινών τοιούτων (δια μήκος
τομής Ι εκατόμετρα) υπάρχοντος τριγωνομετρικού, ηολυγωνθμετρ<κού και χωρσστοθμικου δικτύου, οι τι μ αϊ
Ορίζονται:
α) Δια τομάς υηό κλίμακα 1:100 έως και 1:500 («ζ
Δραχμάς 10Ο+2ΟΟ ί.
β) Δια τόμος υηό κλίμακα 1:1000 έως και 1:5000 εις
Δραχμάς 50+1001..
2. Αι ανωτέρω τιμαί αυξάνονται κατά 30% εις ηέρίητω·
σιν λήψεως διατομών Γ) μπκοτομών ποταμών η εντός
υδάτων, άνευ πλωτού μέσου, εις δε την περίπτωσιν χρήσεως ηΛωτού μέοου κατά 80%.
3. Ει·: περίπτωσιν καλύψεως υπό δένδρων (ως ίν Π0·
ραγο, 8 το'^ άρθρου 8) α ημαί του πίνακας αυξάνοντα
κστά 80%.
4. Εις περίπτωσιν ηαοσαλώοεως των χαραχτηριατικών
σημείων των τομών δια ξυλίνων ηαοσάλων, έκσστον οτ>
μΐ»ον επιβαρύνεται με δραχμάς. επτά (7}.

1:5000 1:1000

1.053 ' ' $83 543
879 545
423
685 410
315
410 273
205

2. Σε πΐριητωοη κλίσεων πονώ αηό 5% εφαρμόζονται
0ι προσαυξηθείς τπς παραγράφου 2 του άρθρου 9
μειωμένες στο 50%.
* Η παράγραφος 4 ανπχοτοοτάθηκβ ως ανωτέρω
ρ«;την ηορ. 4 του άρθρου 6 του Π,Δ. 515/1989.
** Το άρθρα 9ο και 9β προστέθηκαν υε το όρθρο 7
τουΠ,Δ. 515/Ϊ989.
·"· Ο υπότιτλος του άρθρου 10 χοι οι παρ. 1 κοι 2
αντικαταστάθηκαν με το όρθρο 8 του Π.Δ, 515/1989.

** «1. Γ*α την εξακρίβωση των ορίων των ιδιοκτησιών,
καταμέτρηση αυτών τοχυμετρικό, καταμέτρηση εηικιιμέ*
ν«»ν, υπολογισμό κοι μεταφορά των ορίων στο διαγράμμα, σύνθεση σχεδίου, αρίθμηση ιδιοκτησιών, σύνταξη κτηματολογικών πινάκων (αριθμιτικών και αλφαβη»
τικών), εμβαδομέτρηση ιδιοκτησιών, μελάνωμα σχεδίου
και εκπόνηση αντιγράφου, δακτυλογράφηση πινάκων ο*
διαφανείς χαρτί με έξι κοινές φωτοτυπίες αυτών, μία
διαφανή φωτοτυπία των σχεδίων και πέντε κοινές γιο
* Η ηορ. 1 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω μβ το άρθρο
3 το« ΠΑ 515/1989,
" Η ηαρ. 1 & 2 οντικστοστάθηκον «ς ανωτέρω με το
άρθρο 10τοι*Π.Δ. 515/1939.

11

<σβ; στριμμο κτηματογραφουμίναυ ιδάφους. οι τιμές
οοίίοντοι όπως ο κατωτέρω ηίνρκσς:
(υπάρχοντος τριγωνομετρικού,.ηολυγωνουετρ.ικαώ ^,.
(,'.'.';·£
Κι

•«ν
Ι

Κ'Λ'
#.'Λ'Λ>\

; ΐΐϊίίΓ Ίαί'ί

4 &'$'£'& Χ
• λϊΧΟΚ'ΒΜ
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!ί
Ε:
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9£
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* Αρθρο 15

4)
.5!.
15

ϊ

, ;*

Χ

κ

Ι'
Β

Κ

Α. Ι

μοτογραφικές αποτυπώσεις, με ορθογώνιε^
ουντετσγμένες ή μ£ άλλη μέθοδύ, οστικών περιοχών,

«2. Οι παράγραφοι 3,4,7,10 και 11 του άρθρου 8
ιοχύαυν και προκειμένου περί κτηματογροφήσεων, των
οοροηονω τιμών ηροαουξανομενω ποσοστιαίο με την
οντίοτοιχη τιμπ κατηγορίας εδάφους Α της πορ, 1 του
όρθρου 8. Οι παράγραφοι 5 και 6 του όρθρου 8 ισχύουν
και προκειμένου περί κτπματογραφηαεων, των παραπάνω τιμών της παραγράφου 1 του παραντος προσαυξανόμενων αντιστοίχως»
3 Εις περίπτωσιν μονίμου σημάνοεως των ορίων των
, (δίΟκτηοιών δια του τύου των πολυγωνικών σημείων,
έκαοτον σημαινόμενων όριον αμείβεται χοτά το όρθρο 6
πορ άγραφος 2.
4. Εις πιρίπτωοιν κτηματο> ραφιχής οηοτυηώσεως κα
συγχρόνου εκπονήσεως ταχυμετρικής και υψομετρικής
οηοτυΓΉιΐοεως. ρπιπροοτίδεντοι εις τας τιμάς των τσχυμετρικων απο'υαώοεων αϊ ανωτέρω τιμοί της παραγρ. 1
του παρόντος μειωμένοι κατά παοοστον 20*.
5, 6ιε τη σύνταξιν κτηματολογίου ζώνης χαράξεως
έργων, αϊ ανωτέρω τιμαϊ πλην των εξ άλλων κατηγοριών
προσαυξήσεων λαμβάνουν ηρόσθετον Ομοιβήν εκ. ίρχ.
520 ανό χιλιόμετρον άξονος έργο. λόγω λήψεως, υπολογισμού και σχεδιάθ£(ος των ϊπι ηλϊαν απαιτουμένων
στοιχείων κα> παρόδοσ'ν εις.13πλοόν των πινάκων και
διαγραμμάτων εις κοινός φωτοτυπίας, πλέον των επί
διαφανούς χάρτου πρωτοτύπων,
Αρθρον 14
Τφαηιαρηο! κτηματΰγραφίχαι αηοτυηύαος κβτωκημΐννν «πόοεβν
* κ ΐ . Γιο την οριοθίτηαπ των ιδιοιττησίών με πρόχειοη
σήμανση, τη λπψη των ορίων κλπ στοιχείων τρχυμετρικως, τη μεταφορά τους στο σχέδιο, τη σύνθεση του
οχεδιου. την ορίθμπση των ιδιοκτησιών κοι τη οϋντοξπ
του σχεδίου, την αρίθμποη των ιδιοκτησιών και τπ ούν,^ξη κτηματολογικών (αριθμητικών και αλφαβητικών) πινά·<ων, το μελάνωμα του σχεδίου και εκπόνηση αντιγράςχ?υ, εμβαδομέτρηση ιδιοκτησιών, δακτυλογράφηση ηινόκων πάνω σε διαφανή χάρτη μαζί με ίξι κοινές φωτοτυπίες, μιας διαφανούς φωτοτυηίας των σχεδίων κοι
πέντε κοινών φωτοτυπιών γιο κάθε στρέμμα .εδάφους
«ου αποτυπώνεται, οι αμοιβές, ορίζονται οπ^ς ηαρο(Υπάρχοντος τριγωνομετρικού, πολυγωνομετρικου κοι
χι^ροοταθμικοϋ δικτύου}.
α/ο Κατηγορία
λυψης
1.
2.
3.
4.

*0-

( ΐξοφηηίύ ηυκνό
Β Πι/κνό
III Λιγότερο πυκνό
IV Αραιό

Σϊην περίπτωση ηου ηέρον της κτημστογροφικής
αποτύπωοης οηοιτεΐται και κάθε επί πλέον τοπογραφική
λεπτομέρεια Τοάφους ή κατασκευών στις ανωτέρω
τιμές ηροατίΟενται οι ο\τίστοιχες τιμές της ηαρ. 1 τοι*
όρθρου 9 μειωμένες κατά 6θν
«2. Η παράγραφος 10 του άρθρου 8 και οι πορώγροροι 3 και 4 του άρθρου κοι η ηορ. 2 του αρθρ. 10
ισχύουν και γιο τις παραπάνω τιμές ηροσομίημέν,ες , αν-
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'1 . Γιο ιΐιν οριοθέτηση των ιδιοκτησιών με
χειρη σπμανοη, την οριζοντιογραφική οποτύηωοπ των
ορίων των κατασκευών και όλων των επικειμένων, μι
ορθογώνιες συντεταγμένες ή με οποιοδιίηοτε άλλη μέθοδο ηου επιτυγχάνει τουλάχιστον την ίδια ακρίβεια με
την προβλεπόμενη στις προδισγροφές ;ιου αντιστοιχούν σ' ουτό το άρθρο, τη μεταφορά αυτών στο σχέδιο, τπ σύνθεση του σχεδίου, την αρίθμηση των ιδιοκτησιών και τη σύντοξη κτηματολογικών (αριθμητικών
κσι αλφαβητικών) πινάκων, το μελάνωμα του σχεδίου
και εκπόνηση οντιγρόφου, την εμβαδομέτρηση ιδιοκτησιών, τη δακτυλογράφηση των πινάκων σε διαφανές
χαρτί με έξι χοινές φωτοτυπίες των οχίδίων, γιο κάθε
στρέμμα αποτυπωμένου εδάφους, οι τιμές (εφόσον
υπάρχει τριγωνομετρικό, πολυγωνομετρικό και χωροσταθμικό δίκτυο) ορίζονται ως εξής:
Κλίμοκα 1:100
1.550δρχ.
Κλίμακα 1:200
1.470δρχ.
Κλίμακα 1:500
1.150δρχ.
Σε περίπτωση ανάθεση; και ταυτόχρονης εκπόνησης υψομετρίσς, οι τιμές ηροοουξάνονται κατά
10%».
Ζ. Αι παράγραφοι 3 του όρβρου 3 κφ 2 τον όρβρου 1 0 ισχύουν και διό τος ανωτέρω τιμάς, προσαυξανόμενων τούτων αντιστοίχως.
* Αρθρο 1£α
Γ κχ» ηραίων ανοΑογιαιιοΰ
.|ρ τη σχεδίαση οτρ χτπμοτολογικό δίάγραμμο,
; συνταχθεί οε κλίμακα προβλεπόμενη οτ^ς διατάξεις του Ν.653/1977 (ΦΕΚ 214 Α'), των εγκεκριμένων ρυμοτομικών γραμμών, την ,προοκύρωσπ ή την
τοιττοηοιηοη ιδιοκτησιών για την εφαρμογή του εγχζκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, τη χάραξη όλων των
βοηθητικών γραμμών ηου χρειάζονται γιο τον κοθοΐ»*
σμό το» οναλογιομού των ιδιοκτησιών, που ρμμοτο- ·
μουντοί κοι την εμβαδομέτρηση, την ογκομέτρηοη. τον
καθορισμό του είδους <?. της κατηγορίας όλων των
επικειμένων των ιδιοκτησιών, ως κοι τπν εμβΰ,δΰμϊτρηοη των ομόρων οπισθίων ιδιοκτηοιών, τη σύνταξη
του κτηματολογικού πίνοκος όπως τούτο ορίζίτοι οπό
τ*ς διατάξεις του Ν. 653/1977 ; την ησραδοοπ στον
Εργοδότη μιος διαφανούς και δεκαπέντε απλών φωτοτυπιών όλων των ανωτέρω στοιχείων, η αμοιβή υηολο*

* Ο υ«6τττ?ίος τοο άρθρου ί 5 και η ηορ. ι αντικστοοτόΜ« το όρθρο 12 του Π.Δ,
.

' Η παρ, 1 & Ζ οντικσταστόθι*αν
όρθρο 11 τουΠ.Δ. 515/1989.
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ανωτέρω με το

* Το άρθρο 1 5α προστέθηκε με το άρθρο 1 3 του ΠΔ
515,/1988>

"->*·.

ως ο κατωτέρω ηινοκος:
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ο·Ό

Πυκνότητα ουεων ιδιοκτησιών τιμή εφαρμογής
(μονοί;; ,ανσ χι.Μπμετροι
(οε δραχμές"!

1:
3.

Απυ·
*·
Η
»
))

4,
5.

48.000
57.000
66.000
75,000
64000

1-40
.41-05

56-70
71-80
81 και άνω

Αρθρον 16
•Φωτοπροοδιορισμοι'

,

" «1, Γιο την ανογνώριοη ατό έδαφος, βάσει αεροφωτογροφικών, φωτοσταΟερών σημείων, σύνταξη σκαριφήματος, επισήμανση, γωνιομέτρπσπ, υπολογισμό
συντεταγμένων και υψομέτρων για κόθε σημείο, π τιμή
ορίζεται όπως ο παρακάτω πίνακας.
α/α
1.

*

'

Κλίμακα του διαγράμματος
που 8ο αηοδοθίί

Διατομών
ίρχ.

ΤοΛυμετρικώς
δρχ.

Μέχ:>. 1:2000
Από 1:5000 έως 1:20000

2.300
2800

130
130

2 Εις περίπτωσιν μονίυου σημάνσεως των φωτοοταθ^ρών σημείων επιπροστίθεται η τιμή της αντιστοίχου σημάνσεως ως αύτη ελει καθοριστεί εν τοις παραγράρσις 1 ταυ όρθρου 5 ή 2 του άρΡρου 6.
3. Εις περίπτωσιν κα6' ην η Υπηρεσία ήθελε πα*
ρόσχπ εις τον ανάδοχον ηλεκτρονικά μέοα δια την
μέτρηαιν των αποστάσεων, εκ των ανωτέρω τιμών αφαιρούνται δραχμαί εξήκοντο πέντε (65) ανά σημείον,
4, Εις περίπτωσιν καθ' ην ο υπολογισμός των συντεταγμένων των σημείων ήθελε γίνει υπό τπς Υπηρεσίας
δια της συμπληρώσεως ειδικού εντύπου υπό του ανσδόχου περιλαμβάνοντος τα αναγκαία στοιχείο υπολογισμού, εκ των ανωτέρω τιμών αφαιρούνται δραχμαΐ εκατόν δέκα (11} ανά οιιμείον.
Αρθρον 17
(ΕυτσγρομμΕτρικσί εργασίοι
Αι τιμαί μονάδος των φ ώτογραμ μετρικών εργασιών, λόγω του ιδιότυπου των εργασιών αυτών και της
επιδράσεως ειδικών παραγόντων εις την εκάστοτε περίπτωσιν εκτελέσεως αυτών (όπως είναι το μέγεθος και το
σχήμα τπς οποτυπωτέος εκτάσεως π χρππιμοποίπσις
των (ίΟταλΛηλότερων αεροφ^τσγραφικλων ητπαεων, η
επιλογή των καταλληλότερων οργάνων αποδόσεως,
κ'α5ώς και ο οκοπός δΓ ον προορίζονται τα αυνταχθηοάμενα διαγράμματα) καθορίζονται οι' εκόστπν περίπτωσιν, δι' αποφάσεως του υπουργού Δημοσίων Εργων.

Αρθρον 18

π σμοι^Γ. άρχεται εις δρσχμός τριακοαίας ενενήκονυ (390| ανά σημείον
2 Εις περίπτωσιν υπάρξεως σοβαρών κμποδίων
ευηοδιξΑ'ιων' την ορατότητα, π τιμή αυξάνεται κατά
80°·^
3. Ο προοδιορίόμός κ9όυΦα;ν οικοδομιχυν τεΐραγω\·ων η πολυγώνων αμείβεται με δροχμοζ ε.(ΐατ«(ν·
τεσ.ΟΕΒ.ας (104) ανά κοηυφπν
4. Η υετσφορα διανομής οικοπέδων εηί του εδάΐρους αμεϊ^ετοι 6;α δραχμών πεντακοσίων ογδοπκοντα
πέντε (585) ανά αικόηεδον.
5. Η μόνιμος οπμαναΐζ των σημείων των αξόνων,
των κορυφών των οικοδομικών τετραγώνων και οικοπέδων, αμείβεται κότα το άρθοο 6 παράγραφος 2.
6 Η μελέτη διανομής επί χόρτου των προβλεπομένων οικοπέδων αμείβεται δια δραχμών εξήκοντα πέντε
(65) ονά οικόηεδον.
7 Η διπλή γεωμετρική χωροστάθμηοιςτων αξόνων
των οδών, των κρασπέδων, των κατωφλίων κλπ. προς·
μελετην ερυθράς και μελέτην αποχετεύσεων, αμείβεται
δια δραχμών τριών χιλιάδων διπκοοίων πεντήκοντα
(3.250) ανά χιλιάμετρον,
Αρθρον 19
Χόροξις σηράγγων
Εις περίπτωσιν χαράξεως σηράγγων αϊ μεν κοινοί
τοπογραφικοί εργααίαι αμείβοντα: διό τον αντιστοιχουοών εις αυτός τιμών αμοιβών, δια τας ειδικός
τοιαύτας καθορίζονται ιδιαίτεροι τιμαί μονάδος.
* Αρθρον 20
Εφαρμογές υδραυλικών μελετών
Γιο την εφαρμογή υδραυλικών μελετών ισχύουν τα '
ακόλουθαΙ Αρδευτικά - αποστραγγιστικό και σχετικά οδικά
δίκτυο.
Για την αναγνώριση, τον προσδιορισμό του άξονα
του έργου, τη γωνιομέτρηοη, την ηλευρομέτρηοη, την
πύκνωση πασσάλων του άξονα, τη γεωμετρική χωροοτόθμισή του, τους υπολογισμούς, τις σχεδιάσεις, το
μελάνωμα, την κατά μήκος τομή, τις κατά πλάτος τομές
κλπ,, με δυο κοινές φωτοτυπίες, δραχμές έξι χιλιάδες
πεντακόσιες (6.500) ανά χιλιόμετρο ομάδας παράλληλων έργων και δραχμές πέντε χιλιάδες διακόσιες
(5.200) ονά χιλιόμετρο, όπου δεν υπάρχουν παράλληλα έργο.
2. ίε περίπτωση που τα εδάρη καλύπτονται από
δέντρα, ούμφωνα με την έννοια της παραγράφου 9 του
όρθρου 8, ανεξάρτητο εάν απαιτείται ή όχι μετατόηιοπ
του άξονα του έργου, οι παραπάνω τιμές τπς παραγρ. 1
του παρόντος προσαυξάνονται κατό 80%. £ε περίπτωση ηου τα εδάφη καλύπτονται από νερά, οι παραπάνω τιμές των εργασιών της παραγράφου 1 προσαυξάνονται κατά 30% αν δεν οηαιτείται χρήση πλωτού
μέαου και όταν απαιτείται χρήση πλωτού μέσου κατά
80% ανεξάρτητο αν αηοιτείτσι ή όχι μετατόπιση του
άξονα του έργου.

Εφορμογοί ρυμοτομικών μεί,ετών '
Προκειμένης εφαρμογής ουμοταμικπς μελέτης
ιοχΟουν τα κάτωθι.
Τ . Δια τον ακριβή προσδιορισμών των αξόνων των

3. Επί λοφωδών εσοφών (εγκαρσίων κλίσεων 5-20%|
γίνεται προσούξησις κότα 20% και επί ορεινών (εγκαρσίων κλίσεων 20% και άνω) κατά 50% των τιμών της
παραγράφου 1 του παρόντος.
4. Η επί πλέον των κανονικών σημείων απαιτουμένη

* Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με το· άρθρο
14 του ΠΔ 515/1989.

' Ο "υπότιτλος τσυ όρθροι 20 κο; οι πορ. 1 κοι 2
αντικαταστάθηκαν ως ανωτέρω με το αρ9ρο 15 του
Π.Δ. 510/1987.

ΐ*

δια δραχμών εκατόν τριά-

.
,,.^ίίον.
5 Τ' ανωτέρω εν ηορίϊγ£>ό:φω 1 του παρόντος ως
προς τας εργασίας κοΐ. τΐϊν τιμήν ανά χιλιόμετρον
ισχύουν αναλόγως προκειμένου και ηερί εφαρμογών
επί του εδάφους μελέτης διευθετήσεως χείμαρρων ή
περί εφαρμογής μελέτης μεταφοράς ακαθάρτων υδάτων εκτός πόλεως,
6. Η αη' ευθείας χάροξις εξωτερικών υδραγωγείων,
αμείβεται με δραχμάς πέντε χιλιάδας οκτοκοσΐας πεντήκοντα (5.850) ανά χιλιόμετρον. Η τιμή αύτη ισχύει
και δια την περίπτωσιν υπάρξεως προμελέτης εξωτερικού υδραγωγείου και δια εδάφη πάσης φύσεως απά
απόψεως κλίσεων. Η ανωτέρω παράγραφος 2 του παρόντος, της προσαυξήσεως λόγω καλύψεως, ισχύει
προκειμένου και δια τας χαράξεις ή εφαρμογής τούτων,

1

ΤΜΗΜΑ Γ'

ΑΜΟΙΒΑΪ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΒΛΕτΈΠΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΠΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΠΝ
ΚΕΦΑΛΑ1ΟΝ Α'
Αμοιβή μίλιτών οδών και τεχνικών έργων.

Αρθρον 21.
Λήψις (ττοιχίίων οηοτυηώύως κα< οχτφίαοις οχετών και γεφυρών.

Αρθρον 25.

Δια την λήψιν των απαιτουμένων στοιχείων «ν υπαΐ*
θρω προς αηοτΟηωσιν υπαρχόντων οχετών και γεφυρών οιασδήποτε μορφής, ανοίγματος και μήκους,
ήτοι λήψιν διαστάσεων γενικώς ως και υψομέτρων πυθμένος (κοίτης) εοωρροχίου φορέως και στέψεως δια
μεταλλικής μετροταινίας και ταχυμέτρου, σχεδίοσιν εν
γροφείω τούτων εν κατόψει, διατομής και κατά μήκος
τομής υπό κατάλλπλον κλίμακα, εκηόνησιν αντιγράφου
επί διαφανούς χάρτου και εκτϋπωσιν πέντε κοινών φωτοτυπιών, ορίζεται τιμή ως κατωτέρω:
α) ΔΓ έκοστον οηοτυπούμενον ως άνω Τίχνικάν ίρ*
γον ενός ανοίγματος ή και περισσοτέρων αλλ' ίσων
τοιούτων, δραχμοί τριακόσια· ενενήκσντο (390) κατά
τεμάχιαν,
β) Εις περίπτωσιν ανίαων ανοιγμάτων δραχμαί τετροκόαιαι πεντήκοντα πέντε (456) κατά τΐμάχιον,

Καθορισμός αμοιβής μίλβτύν οίων.

Αρθρον 22.
Χαρτογραφικά! εργαοίαι
Η 6ιο διαφόρους σκοπούς ούνθεσις χαρτών «κ δια*
φόρων κλιμάκων και προελεύσεως στοιχείων (υφιστάμενοι χόρται, φωτογραφία), εργασίοι εδάφους κλπ.)
αποτελεί αντικείμενον ιδιαίτερος συμφωνίας μεταξύ Ερ*
γούοτου και Αναδόχου.
,

. Αρθρον 23.

Επίβλεψις τοπογραφικών ιργααών.
Η επίβλεψις τοπογραφικών εργαοιών εν γένει, αμείβεται δια ποσοστού επί της αμοιβής αυτών ως κάτωΜίχρι αμοιβής 100,000 δραχμών ηοοοοτόν 10%
Δια την υάίρ τας 100.000 και μέχρι 500.000 ηοσοοτόν7%
Δια την υπέρ τας 500.000 δρχ. ηοοοστόν 4%.

υξΛοίΗ; αμοιβών εκιβλέψΐως τοπογραφικών ίργααιών οπός
έδρας.
Εάν οι εκτΐλούμέναι τοπογραφικοί (ργσσίοι κείνται
ίκτόζ της έδρσς του επιβλέποντος και ήέραν των 75
χλυ., π κατά το προηγούμενων άρθρον αμοιβή της
(Πιβλίψίίος προσαυξάνεται ως κάτωθι αναλόγως της
υποστάσεως των εργοοιυν από της έδρος του ί
ηοντος.
14
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λ

ο) Δι' ι-ΐί^ίρίίρ*
;τ|@β!»·
Τ^,^δ " ^· «οι μίχρ< 150
:
Ι :
ί
χιλιομέτ'^ν 'Ιοτ 6 ^ΐί<ίσ στβν ϊϊϊ%.
πόοτ
β) ΔΓ απόοτσαιν
πέραν των 150 χιλιομέτρων χβτά ηρΚ%

*Η αμοφιΊ Α γιο την εκπόνηση μελετών οδών ορίζεται
αε δραχμές ανά χιλιόμετρο μελέτης οδού βάσει του
τύηου;
Α- (η. ρ, ο. 36.00+ Κ), λ
Ενθα:
σ) π: συντελεστής εξαρτώμενος εκ. της κατηγορίας της
θ6θύ κατά το διαλαμβανόμενο 6ΐς το υηά του Υπουργείου Δημοσίων £ργων εγκεκριμένον τεύχος 103/Ι-Ε
ως κάτωθι;
οα) ΔΓ οδούς τύπου £-2 και Η η-1
σβ) ΔΓ αρτηρίας τύηου ΔΤ κοι Β η>1,30
ον) ΔΓ αυτοκινητοδρόμους διηλού κλάδου άνευ των
παραλλήλων οδών αμειβομένων ιδιαιτέρως η-1,60
06) Δι' αυτοκινητοδρόμους δυο κλάδων εν ανιοοοτα*
Θμία και με παραλλήλους κλάδους, άνευ των παραλλήλων οδών αμειβομένων ιδιαιτέρως η-1,90
* * «$) ρ συντελεστής που εξαρτάται από το μήκος
(Κάατπς μελετουμένης οδού ως κάτωθι:
βα) Για μήκος ί σηό Ο έως 1 χλμ. σταθερό ρ - 2
ββ) Για μήκος Ι από 1 έως 5 χλμ. ρ - 2,25 - 0,25 ί
βγ) Γισ μήκος ί πάνω από 5 χλμ. σταθερό ρ · 1
βδ) Γ»ο την περίπτωση οδού μί πολλά οδικά τμήματα,
Οηοκαθιστάμενους δευτερεύοντες δρόμους, παράλληλους δρόμους κ.λ.π., τότε για κάθε κατηγορία οδών
της προηγούμενης περίπτωσης ο, υπολογίζεται ένας
μέσος ουντίλεοτής ρ από τον τύπο;
ρ « £ρι (.ι

Ιϋ

·

όπου:
Ιι: το μήκος κάθε επιμέρους οδικού τμήματος, και ρι:
ο α-ίτίοτοιχος συντελεοιής ρ.»
V) θ: οιιντελεστής εξαρτώμενος *κ των ίδαφικών συν-,
θηκών ως κάτωθι:
,,
γα) £.-.* έδαφος ηεδινάν (κλίσεις 0-5%) ο* 1,00
γβ) ΔΓ έδαφος λοφώδες (κλίσεις 5-20%) Ο· 1.20
γγί Δι' έδαφος ορεινόν (κλίσεις 20-50%) σ- 1,40
γδ3 ΔΓ έδαφος εξόχως ορεινόν (κλ. ών« τον 50%) Ο*
1,70
δ) Κ: ουντελεατής ΐξαρτώμβνος εκ της καλύψεως ως
κάτωθι:
4

Το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με το
άρθρο 16 παρ. 1 του Π.Δ 515/1989.
* * Η περίπτωση β της παρ. 1 του όρθρου αυτού (25)
αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την πορ, 2 του άρθρου 16 τον Π,Δ. 515/1989.

νον

δα) ΔΓ ί·Λπΐ|κΓ<. ν^
" ελαφρώς δοσωμένον Κ « Ο
δβ) Δίο ξι *ν ί^ιπβόοεως. κεκολυμμένην διό δένδρων
γι οιαο£>Μ»!"« ψικκως θάμνων τοιαύτης πυκνάτρτος και
' ύψους ι>ιπκ νιι ικ:[ΐεμηο£>ίζετοι η εκτελεαις των εργαΟ'ώνσΜκηιΐΐίΐιιίν κι" μετρήσεων, Κ = 5.500 (δρσχμοί
ονό >:>·'.ι" ι ι κ ' ν πί>ου|
6ν! ώισ ιί."«ΐ'' "ΐ··ώζ ηυκνήν δάσωσιν, τοιούτον ώστε να
ίΙΟ 01
απαιτούν")· ' ('ν ' διονοίξεως διαδρόμων π συνεχείς
μετστοηιυπ'. ίου άξονος της χαράξεως Κ * 10-000
(δροχμσι <ΙΥΊ χιΛιόμετρον οδού).
ε) λ; ο κ ΐ ι π ι τπν παραγρ. 2 του άρθρου 4 συντελείττής.
2,'Αι ο ν ι ι ΐ π ΐ ' ω προσαυξήσεις του ιδαφίου δ ΐϊϋξ παραγράφου 1 ίου παρόντος λόγω καλύψεως, αναφέρονται ει το ΐ"Ηίι ίο κατωτέρω άρθρον 26, 3ον στόδιον
μελέτης |ί(ΐνϋό''ί" χαράξεως υπαίθρου ή μελέτη εφαρμογής) κο' κ-οιαρόλλοντοϊ
εξ ολοκλήρου εις το στάδιον
1
τούτο μη υπαγόμενα εις την ποοοστισίαν κατανομήν
του άρθρου ??. υπολογίζονται δε επί του πραγματικού
μήκους, τοι» κεκαλυμμένοι· κατά περίπτωσιν εδάφους,
του ηροκι'ιπιοντος εκ του συνταχθεισομένου πρωτοκόλλου χαρακτηρισμού.
* 3. Γιο ιόν υηολονιομό της αμοιβής μελέτης, το
μήκος του οδικού άξονα, ορίζεται κατά στάδιο, ως
ακολούθως:
ο) Πα την ανογνώρϊσπί τσμήκσς όλων των λύσεων που
μελετήθηκαν ούμφωνα με τις εντολές του Εργοδότη,
όπως επίσης και των παραλλαγών ηου διερευνήθησαν
και ηορουοιίϊοτηκαν από τη μελέτη και κρίνονται από
τον Εργοδόιιι αναγκαίες ή πρόσφορες για την επιλογή
της ικανοποιητικότερης λύσης.
Οι προς πληρωμή μελετηθείσες λύσεις οδεύσεων διακρίνονται οι τρεις κατηγορίες γιο τον καθορισμό της
τιμής μονάδος της αμοιβής τους:
αα) Κύριες λύσεις (μια γιο κάθε ξεχωριστή γενική κατεύθυνση) που αμείβονται με το ποσοστό της αμοιβής ηου
καθορίζουν ΟΓ διατάξεις του άρθρου 27.
ο6) Δεϋτερίς λύοεις (μια για κάθε κυρ» λύση) που
αμείβονται με τα 3/4 της αμοιβής της κύριας λύσης.
αγ) Λοιπές λύσεις που αμείβονται με το μιοο της
αμοιβής της κύριΰς λύσης.
β) Για την προμελέτη και την οριστική μελέτη το
τμήμα που μελετήθηκε κατά τη μηκοτοηή της
όδευσης».
.
.
. .
4 Εις τας περιπτώσεις βελτιώσεως υφισταμένης οοου
εφαρμόζεται επί ττις τιμής; Α η ηροσαύξποις του άρ^
θρου 54.
* 5 Σε περίπτωση κατά την οηοια ανατεθεί η εκπόνηση μόνο της μελέτης αναγνώρίσης (ή η όλη μελέτη
περιορισθεί μόνο στο στάδιο αυτό) τότε τι σμοιβή της
μελέτης αναγνώρισης ποοοαυξάνετοι κρτό 30%.
•
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Αρθρον 26
Ιτόδια μελέτης

?

.^.

ΐ

"

^Γα στόδισ μελέτης εις ο βνσφέρερετοι το παρόν «φόλα ιόν είναι το κάτωθι:
ι
1. Στάδιον 1ον: Μελέτη αναγνωρίσεως οδού.
2. Στάδιον 2ον; Προμελέτη οδού.
3. Στάδιον 3ον: Οριστική μελέτη οδοώ, ηεριλαμβανουοο την εργαοίο υπαίθρου (μελέτη εφαρμογής) και
γραφείου, ή εις περίπτωσιν εκπρνήσεως της μεΛέτας,ίτιί
* Η παρ. 3 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω μζ την παρ
3τουάρΟρ.οο ΙδτοοΠ.Δ. 5τ5:/1·98·9.
* Η παρ. 5 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με τπ\ί
ηαρ.4 του όρθοου 16 του Π.Δ. 515/1989.

υπάρχοντος τοπογραφικού την ΐργαοίον γραφείου κο»
την μελέτην εφαρμογής.
** «4^|Τύ κτηματολόγιο της απαλλοτριωτέας για ιην
οδό Ζώνπς καταλήψεως μπορεί νο σύντσχθε! μετά τπν
έγκριοπ της προμελέτης της οδού και πριν την εκηόνηοη της όριατι^Γίς μελέτης,. >;ατρπ.ίν ίνίταΑής το ο εργοδότου».

Αρθρον Ί1
:»:: Κοτονομή αμοιβής κστό στάδιο
1. Η ολική ομοιβή μελέτης οδού κατανέμεται «στα
στάδια, ως κάτωθι:
α) Δια την μελέτην αναγνωρίσεως οδού ποοοστόν
10%
β} Δια την προμελετην ποσοστόν 30%
γ) Δια την οριστικήν μελέτην ποσοστόν 60%
2, Εις περίπτωσιν συντάξεως οριστικής μελέτης, επί
υπάρχοντος τοπογραφικού διαγράμματος, το ως άνω
ηοσοστόν 60% επιμερίζεται μεταξύ αυτής και της μελέτης εφαρμογής επί του εδάφους «ις 40% και 20%

Αρθρον ί&
Τρόπος αμοίΡής μελετών ίεχνικώνίργων οδού
Η ομοιβή υελετών τεχνικών έργων οδού καθορίζεται
πλην αν αυτή άλλως δΓ ειδικών διατάξεων του παρόντος ορίζεται, εις ποσοστά εηί τοις εκατόν ιηί της
αξίας των μελττωμένων έργων, είτε αυτοτελώς λαμβανομένων είτε αθροιστικώς κατά τμήματα οδού, αναλόγως της κατηγορίας, εις η ταύτα ανήκομν, κότα τρ
κατωτέρω ειδικώτερον οριζόμενο, ;;
Αρθρον 29
Ορισμοί τεχνικών έργων οδού
1. Ος τεχνικό έργα της οδού νοούνται διό την εφαρμογην του παρόντος αϊ πάσης φύσεως γεφυραι, οχετοί,
ητερυγάτοιχοι, τοίχοι αντεπιστροφής, τοίχοι ανηοτηρΐξεως, οτρανγιστήριο, έργα προστααίας προνών, οη(Κτγνεςκλπ.
2. Ος άνοιγμα οχετού ή γέφυρας νοείται το θέωρπτικόν τοιούτον του φορέως.
Αρθρον 30

Κατηνορΐαι τεχνικών έργων οδού
1. Διό τον καθορισμόν της αμοιβής του Μελετητού,
τα πόσης φύσεως τεχνικά έργα της οδού κατατάσσονται «;ις τας κάτωθι πέντε κατηγορίας;
ο) Εργα Α' Κατηγορίας: Εις την κατπγορίαν ταύτην
θεωρούνται ως ανήκοντα άπαντα τα εηί μέρους τεχνικά
"έργα'της οδού ανοίγματος μέχρι και 6.00 μ. βάσει
τύπων χορηγουμένων υπό της Υπηρεοίας, τα προστατευτικά έργα, οι τοίχοι ανηοτηρίξεως ύψους μέχρι και
8μ. ως και οι τοίχοι αντεπιστροφής μέχρι του αυτού ως
άνω ύψους και πέραν του μήκους 1,5Η ·*· 2.00 μ. από
της εξωτερικής παρειάς του αντιστοίχου βάθρου (ένθα
Η το ύψος του τοίχου εις το σπμείον επαφής μετά του
βάθρου} ανεξαρτήτως υλικού κατασκευής και στατικής
μορφής αυτών, πλην των έργων των υπαγομένων εις τα
ακολούθους 3, Γ, Δ και Ε κατηγορίας ή των αμειβομένων δΓ ετέρων κανονισμών.
** Η εντός « » παρ. 4 προστέθηκε με το άρθρο 17 του
Π.Δ. 515/Ί989.

1

ίρ,γϋ Β' Κατηγορίας: Εις την κρτηγορίσν τσύτπν
,,ιι* ίο συνήθη τεχνικό έργα της οδ?ύ από άνοιγμ.
ι |ΐ ·*<π άνω ή τεχνικά έργο μικρότερου ανοίγματος
Η ϊ>ί Λ;ν δύνονται να υπαχθούν εις τύπους χορη.,.! · »'ί»ί 4 υπό της υπηρεσίας κοι η μελέτη των οποίων
., ι: ιιπ,ιντοξιν στατικών υπολογισμών, ως και οι τοί,. ΐΗ'ΐηρ.|££ω.£. και αντεπιστροφής ύψους όνω των 8
ι 1 ι'ν'" Γ' κατηγορίας: Εις την κοτηγορϊον ταύτην
*,,.ι·νΐιΐι τεχνικά έργα οδού ανεξαρτήτως ανοίγματος
1
, ,,.ι,ιΐΐιιολογιομού εφ' όσον συντρέχει μία εκ των
"',ι.ίΐΊ αναφερομένων περιπτώσεων δυσχερειών ,ρφδ..

^

. ,,ι ι |ΐγα μετά φορέων μεταλλικών π εκ προεντεταμέ,, ,.Μ<|ΐΓ>δέματος ή εκ μικτού συστήματος «κ σιδηρών
ιν
*ι,ιΐ.>ι»' "β' οπλισμένου σκυροδέματος.
\|*Ι \ ι'γο μετά φορέων λοξών, γωνίας λοξότητος μιΜ^*:ΐΜ>ς των 7ρ μοιρών,
ι\1 ί>*Ϋΰ Μετά καμπυλών φορέων εν οριζοντΐόγόαΛ κείνος ίϊ μικρότερος του 10 ί, ένθα Ι το άνοιγμα
V* ((«νικού.
. ,ΐ) Ι >ιγα μετά φορέων υπερστατικών.
\ Ι ^ ι»γο οηοίτουντα ίιδικήν μελέτην θεμελιώσεως.
Ι.ργο προσθηκών ή ενισχύσεων υφισταμένων τείρνωνοδού.
κστηγορίας: Εις την κατηγορίαν τούτον
δυσχερή τεχνικά έργα οδού ανεξαρτήτως
,.„,„.,_, και προϋπολογισμού εφ' όσον συντρέχουν
\ κ > ο ηιριοοότεραι εκ των εις το ηροηγούμενον εδα* "Λ V 1Γ*ς παραγράφου 1 αναφερομένων περιπτώσεων
ΐ.1*.!*»***1*** ν° ^^ ν?·

.ι *νΥ° Ε' κατηγορίας: Εις την κατηγορίαν τοΰτην
Λν,ν·Η"ϋ ιδιαιτέρως δυσχερή τεχνικό έργα οδού χαρά·
1
ι* οό^ιενα ω ϊ τοιούτο υπό του Συμβουλίου Δημοσίων
ι\\«^ ή του αντιστοίχου Συμβουλΐου ετέρου φορέως.
Γ ^ ν»> ίΡΥ° τη? κατηγορίας ταύτης, η αμοιβή κοθορίζεΛΙ ί··^1016 ιδιαιτέρως, ανεξαρτήτως προς τα διατάιί.. \νυ παρόντος.
Ι ΐΛΐκώς διό τον καθορισμόν της κατηγορίας εις ην
* ί ι α< τεχνιχόν τι έργον οδού και δια τον περαιτέρω
,,ιγιομόν της αμοιβής, έκαστον τεχνικόν έργον
ο εν τω συνόλω του ως ανήκον εις την κατηγοΛ
ι,ς ην ανήκει το δυοχερέστερον τμήμα αυτού,
ι\ι>ν τοίχων αντεπιστροφής πέραν του μήκους
ι*\
^ 2μ. από της .εξωτερικής παρειάς του οντιστοί1 ·'
ι»θ(*ρου< ένθα Η το ύψος του τοίχου εις το οημείον
ν*· ,ν; μετό του βάθρου, περί ων διολαμβάνει η ηαρα3 του άρθρου 31 του παρόντος.
'ϊ·*^
0

Αρθρον 3Ϊ
[^^ολογιομός αναλόγως κατηγορίας τεχνικών έργων οδού '
*'*&

V Ο προϋπολογισμός Ι* των έργων τπς κατηγορίας
^««ολογίζεται αθροιστικώς κατά τμήματα οδού μή3 χλμ. αρχής γενομένης από της συμβατικής
της οδού, του τελευταίου τμήματος θξωρουμε,- ακεραίου τοιούτου έστω και αν υπολεΐηηται των

ΐ τ'-

" * ϊιοστον τεχνικόν έργον ανήκον εις τας λοιπός
ν^ΛΟρΐαζ &>?*<Δ και Ε θεωρείται αυτοτελές κα α^είβεαντιστοιχούντος
ν ^χτέρως βάσει του εις τούτο
,,χ ητερυγοτοιχοι γενικώς ως κοι οι τοίχοι οντεηιν ' ΐ ^έχρι μήκους Ι - 1 .5 Η + 2μ. θεωρούνται ως
.Λντες *·ς το τεχνικόν έργον κσι συνυπολογίζονται
Η ηροΰηολογιομόν αυτού. Οι πέραν του ανωτέρου
>*·-.

μήκους 1 1,§ Η + 2μ.. τΰίχοι οντεπιστροφίΊς
ρούχται ϋ ϊοίχοι Οντιστηρίξεως κοι η μελέτη αυτών
αμείβετοί ίατά ιός αντιστοίχους διοτςξξΐς-,
του

* Αρθρον 32
Γι μιλίτών τεχνικών έργων οδού
Η αμοιβή Α για τις εργασίες μελετών τεχνικών έργων
οδού ορίζεται βάοει ποσοστών προϋπολογισμού σύμφωνα με τα άρθρα 2, 3 και 4 με τους κατωτέρω συντελεστές κ και μ:
— Για έργα κατηγορίας Α και Β: κ*0,90 μ»1 7,00
— Γιο έργο κατηγορίας Γ: κ*0,90
μ-28,00
— Για έργα κατηγορίας Δ: κ»1 ,40
μ»35,00
Αρθρον 33
Αμοιβή μελετών τεχνικών έργων οδού ηολλοηλής εφαρμογής
* * 1 . Ιέ περίπτωση πολλαπλής εφαρμογής της μελέτης ενός τεχνικού έργου της οδού κατηγορίας Β,Γ,Δ
και Ε στο σύνολο αυτού, βάσει σχεδίων που περιέχονται
σε άλλο αυτοτελές έργο της ίδιας μελέτης ή βάση οχεδίων και πλήρους μελέτης που χορηγούνται από τον
εργοδότη, σον αμο:βή του Μελετητή γιο πλήρη μελέτη
που τυχόν του ανατεθεί καταβάλλεται, πέρα οπό την
αμοιβή των προηγούμενων σταδίων της οριστικής με*
λέτης (προκαταρκτικής κοι προμελέτης) κότα την ηορ.
3 του όρθρου 34 και ποσοστό 10% της αμοιβής των
επαναλαμβανόμενων οτοιχείιων για γενικές δαπάνες.
Εξαιρούνται τα διαμήκη έργο κάλυψης ποταμών και
χειμάρρων ανεξάρτητο από το μήκος τους και την προβλεπόμενη χρήση τους, των οποίων η αμοιβή μελέτης
υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
Διατάγματος για τις αμοιβές των υδραυλικών έργων.
2. Εάν στοιχείο τεχνικού τινός έργου (ως λ.χ. ένιοι ή
πάντες οι φορείς αυτού κλπ.) ληφθούν εκ μελέτης ολλου τεχνικού έργου του αυτού οδικού τμήματος ή χορηγούνται υηό του Εργοδότου, τότε διό μεν την κοτάταξίν του έργου εις κατηγορίας λαμβάνεται υπ' όψιν το
σύνολον του έργου, ο προϋπολογισμός όμως αυτού
διαιρείται εις δύο μέρη ήτοι εις το μέρος δΤ ό εξεηονηθηοαν νέα σχέδια και εις το μέρος εις ό εχρησιμοποιήθπσαν τα ηροΟφιστάμενα στοιχεία, εφ' εκατέρο^ δε
τούτων εφαρμόζονται τσ αντίστοιχα ως όνω ποσοστά
αμοιβής των άρθρων 32 και 33 παρ. ΐ του παρόντος,
3. Εάν εις δύο ή πλείονα τεχνικά έργα υπάρχουν
όμοια στοιχεία εν άλω ή εν μέρει, ως τεχνικόν έργον,
εφ' ου εφαρμόζονται τα εξ αρχής πλήρη ποσοστό,
θεωρείται το έργον το έχον τον μεγαλύτερο ηροΰηολογισμόν, ενώ δια τα υπόλοιπα εφαρμόζονται τα ως όνω
μειωμένο ποσοστά επί του προϋπολογισμού ενός εκάστου.
4. Προκείμενου περί μελέτης γεφυρών εχουοών ίοά
ανοίγματα ή ομάδας ίσων ανοιγμάτων, μετά σμφίερείοτων φορέων εν γενεί, καμπύλων ή ευθυγράμμων, η
αμοιβή του σταδίου της οριστικής μελέτης καθορίζεται.
κατά περίπτωσιν, αναλόγως της κατηγορίας εις ην υπάγεται το τεχνικόν έργον, αλλά μετό την αφοΐρεσιν της
δαπάνης των πέραν τω δύο φορέων, όταν όλα το ανοΐ* Τ6 άρθρο 32 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με το
όρθρο 18τουΠ.Δ.515/1989.
* * Η παρ. 1 του όρθρου 33 αντικαταστάθηκε ως
Τέρωόρθρο ΤθτβΜ..Π,Δ,515/Τ989..
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Ισα, ή υετά την σφαίρεσιν της δαπάνης των
ηέοαν των δύο φορέων εκάστης ομάδος.
5. Γιο μελέτες γεφυρών οπό πραεντεταμένο οκυροδεμο με φορέα συνεχή με περισσότερο οηο δύο
ανοίγματσ και με πρόβλεψη κατασκευής του ?ορέσ
κατά φάσεις ή με προώθηση του φορέβ (μι φορέα που
κατασκευάζεται με συνεχή εν προβόλω δόμηση) καθώς
και για μελέτες γεφυρών που απαιτούν δυναμικό οντ>σεισμικό έλεγχο, η συνολική αμοιβή της κοτηνορίος Δ
αυξάνεται κατά 50%.
Αρθρον 34
ΐ|ΪΙ|^μ)ΝίΜ^*οτό σταδία μελέτηςτεχνικών έργων οδού
1. Το στάδιο μελέτης, εις η αναφέρονται αϊ αμοιβαί
τεχνικών έργων της οδού είνοι τα εξής:
α) Στάδιον 1ον: Προκαταρκτική επεξεργασία και
προγραμματισμός ονογκσ:ουσών ερευνών.
β) Στόδιον 2ον: Προμελέτη
γ) Στάδιον 3ον: Οριστική μελέτη.
2, Εις τα τεχνικά έρνο κατηγορίας Α, τα στάδια 1 και
2 παραλείπονται.
3. Η ολική αμοιβή μελέτης κατανέμεται, κατή στάδιο, ως κάτωθι:
α) Διό την ηροκαταρκτιχήν εργασίαν κοι πρόγραμμαηαμόν αναγκαιουσών ερευνών 10%
β) Δια την προμελέτην 30%
γ) Διό την οριστικπν μελέτπν 60%
4, Διό την οριοτικήν μελέτην των τεχνικών Α' κατηγορίας 100%
* ιδ. Η αμοιβή της προμελέτης καλύπτει την ηρομελβτη υέχρι δώο λύσεων που διαφέρουν ουσιωδώς μετοξύ τους. Γιο ηεριοοότερες σηό δύο λύσεις και εφόσον αυτές ζητηθούν οπό τον εργοδότη, τότε υπολογίζεται πρόσθετη αμοιβή γ(α κάθε λύση περάν των δύο,
ίοη με 25% της αμοιβής της προμελέτης της λύσης που
επί πλέον ηροτίΐνετοι». ..

* * ^ Η αμοιβή μελέτης των μόνιμων πΑεχτρομηχονολογικών εγκαταστάσεων των μεταφορικών κοι
ανυψωτικών μηχανημάτων ως κα: του μηχανικού και
ηλεκτρολογικοί1 εν γένει εξοπλισμού καθορίζεται «ς
ακολούθως:
ο) Οι χερσαίες μόνιμες μη στεγασμένες ή ημιοτ«γά>
ομένες και οι κτιριακές Η/Μ εγκατασταθείς 6' αμείβοντα) ρε τις διατάξεις των Η/Μ κτιριακών εγκαταστάσεων
ίΦ' όδον ακολουθούν τκ; οντίστοίκες αυτών ηρο&οΥΡΦές.
Σττιν περίπτωση αυτή θα υπάρχει η κατωτέρω αντιστοιχία σταδίου μελέτης Λιμενικού Ερνομ με την Η/Μ
μίλετπ Λιμενικού Εργου (κτιριακού}.
ι. Προκαταρκτική Λιμενικού Εργου. Η/Μ προμελέτη
Λιμενικού έργου (κτιριακού).
ιι. Προμελέτη Λιμενικού Εργου, Η/Μ οριστική μΐλέτη Λιμενικών Εργων (κτιριακών).
ιιι. Οριστική μελέτη Λιμενικού Εργου, Η/Μ μελέτη
Εφαρμογής Λιμενικών Εργων (κτιριακών).
β) Οι μεταφορικές κοι ανυψωτικές εγκαταστάσεις ως
και ο εγκαταστάσεις ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού μελετώνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές των
Λιμενικών Εργων ήτοι των άρθρων 166, 167 και 1$8
του παρόντος και αμείβονται με συνολικό ποσοστό
ξ75% της αντιστοίχου αμοιβής των Η/Μ κτιριακών βργων του ποσοστού αυτού κατανεμομένου εις στάδια ως
ακολούθως: ο) Προκαταρκτική μελέτη 1 5%, β) ΠρομΙ·
λετη 25%, γ) Οριστική μελέτη 35%.
γ) Οι εγκαταστάσεις αντλιοστασίων καυσίμων αχό*
λουθοϋν τις προδιαγραφές, το στάδιο κοι τις αμοιβές
των Η/Μ εγκαταστάσεων υδραυλικών έργων»,

Τρόπος αμοφής

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝΒ*

Η αμοιβή μελέτης των λιμενικών έργων, στο οποίο
αναφέρεται η πορ, 1 το« όρθρου 35, υπολογίζεται
σύμφωνο μι το γενικό τύπο του όρθρου 2 του ηορόντος και με τους συντελεστές που ορίζονται στο
άρθρο 38.

Αρθρον 35

Αρθρον 37

Ανηκείμενον

ίκβαθάνσΕίς και ίηιχώοες χεροοκις ζώνης

.

1 . Αι διατάξεις του ηορόντος κεφαλαίου
εις τον καθορισμόν της αμοιβής της μελέτης μόνον της
ομάδος των θαλαοοΐων έργων ήτοι των εξωτερικών και
ΐοωτερκών λιμενικών έργων, «ς τούτο καθορίζονται
εις την οίκείαν προδιαγρσφήν.
2. Η αμοιβή των μελετών των λοιπών έργων των
λιμένων ήτοι των έργων ξηρός και ανωδομών, των συγκοινωνιακών, των μονίμων ηλεκτρομηχανολογικών
ΐκγσταστόοεων, των μεταφορικών και ανυψωτικών μηχανημάτων ως και του μηχανικού και ηλεκτρολογικού
ι>ν γένει εξοπλισμού των λιμένων κλη. περί ων αϊ οικείοι
προδΊαγραφαί, καθορίζεται κατά τας οικείας πεί
αμοιβής μελετών των έργων τούτων διατάξεις συντασσομένων διό τα έργα τούτα ιδιαιτέρως ή ιδιαιτέρων
προϋπολογισμών.
• * Η ποο. 5 αντικατοοταΐίΓΐκε ως σν,ιΐτέρω μ£ την ηορ.
2 του όρθροι* 19 του Π.Δ.515/1989.
* Η εντός < » ηαρ. 5 προατέδηκε με το ορΰρο 20 του
Π.Δ.515/ίδ83.

*

1 . Κ μελέτη των εκβαθύνσεων ως και των όηιοθβν
των κυρίων λιμενικών έργων, επιχώσεων, των οποοκοπουσών εις δημιουργίον χερσαίων ζωνών, αμείβεται
επίσης διό ποσοστών εηί του προϋπολογισμού ουτών,
κατά τα ανωτέρω ειδικώτερον οριζόμενα. Ως χερσαία
ζώνη δια τπν εφαρρογήν του παρόντος νοείται η εκτίινόμίνη ηίρον του επί του κρηπιδώματος ή εν συνοαία
τούτου, τυχόν κατασκευαζόμενου πεζοδρομίου.
2. Εις περίπτωσιν έργων περιλαμβανόντων κοι
τοιαύτας εργασίας, συντάσσονται, δύο προϋπολογισμοί αντιστοίχως δια τα κυρίως λιμενικό έργα και δια
τας «βαθύνοίΐς και την επίχωσιν χερσαίας ζώνης.

* * Η εντός « » παρ. 3 του όρθρου 35 προστέθηκε μ<
το άρθρο 21 του η.Δ.515/1983* Το άρθρο 36 ανηκατοστάθηκε ως ανωτέρω με το
άρθρο 22 του Π,Δ.515/1939.^

Αμοιβή υΕλπών

ΜΙ η ίίαρ. 1 του άρδρου 40,'υηολ(
¥6Ϋβνικά^Κίηο ταυ άρθρου 2 και με
ηου ορίζονται στο άρθρο 43.

.ν

Αρθρον 42
1. Προκείμενου περί καθαρώς λιμενικών έργων, οι
συντελεστές κ και μ είναι οι εξήςι

κ «0,75

μ · 19,00

2. Προκειμένου περί μελετών εκβαθύνσεων ή ιηιχώ*
οεων γενικό πίσω από κρηπιδότοιχους. για διαμόρφωση χεροαίων παραλιακών ζωνών ή χώρων, σύμφωνς
με όσα ορίζονται στο άρβρο 37, οι συντελεστές κ και ^
είναι οί εξής;
κ -0,10

μ - 5,00

3. Η ολική αμΟίβή Α κατανέμεται κότα σταδία «ς εξής:
Προκαταρκτική έχθεοη 14%
Προμελέτη 43%
Οριστική μελέτη 43%
Αρθρον 39
ϊτό&ο ικλετης · Χΰτανο^ίϊ ομοφής
Τα στάδια μελέτης, ο α αναφέρεται η αμοιβή τον
όρθρου 38, είναι τα, υπό των οικείων προδιαγραφών
προβλεπόμενα και δη:
α) Η προκαταρίίΤϊκή έκθεσιζ μετά γενικοί) σχεδίου
των προβλεπομένων έργων, περιλαμβάνουσα έκθεσιν,
γενικον προσχέδιον των προτεινομένων έρν<»ίν και
προΰπολογισμόν αυτών.
β} Η προμελέτη, περιλαμβάνουσα τίχνπχήν έκθεοιν,
χόρτος, σχέδια, φωτογραφίας, πίνακας και τεύχη, και
γΐ Η οριστική μίλέτη, περιλαμβάνουσα τεχνικήν έκβεο*ν, σχεδία και τεύχη στατικά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝΓ
Αμοιβή ΜίΑετών ίργίιΐν Πολιτικών Αίρουμε*»
Αρθρον 40

Ανηκίΐμένόν:
ί *
ί'-'

4

1. Αι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου αφορούν εις
τον καθορισμών της αμοιβής των μελετών των έργων
υποδομής των πολιτικών αερολιμένων, ήτοι διαδρόμων, τροχοόρομων «ι δαπέδων στοβμεύοίως, αυμφώνως προς τος οικείας ηροδιαγραφός.
2) Αι μελίται των λοιπών έργων πολιτικών αερολιμένων αμείβονται κατά τας οικείας διατάξεις αμοιβών της
κατηγορίας, εις Αν έχοοτον έργον ανήκει
·» 3, <Η αμοιβή των μελετών ηλεκτροφωτισμού και Φωτεινής σημάνσεως διαδρόμων αερολιμένων καθορίζεται
. κότα τας περί αμοιβής μελετών ηλεκτροφωτισμού των
κυκλοφοριακών μελετών διατάζεις)*.
Αρθρο 41
*

.

Τρόποςαμαβής

Στό&ο μελπης
στάδια της μελέτης των έργων υποδομής πολιι αερολιμένων, ουμφώνως προς τος οικείας ηροδιαγροφός, είναι τα κάτωθι:
οί Μελέτη οκοηιμότητος, ονογνώριοης κοι «ηιλονή
3έο*ως αερολιμένος,
β) Προμελέτη
γ) Οριστική μίλέτη, ηεριλομβάναυοα την κυρίως τεχνικήν μελέτην,
«Αρθρο 43
1. Οι ουντελίοτές κ και μ γιο τον υπολογισμό της
αμοιβής μελετών έργων πολιτικών αερολιμένων «ίνοι οι
εξής;

κ» 1,30

μ-25,00

2. Η ολ*ή αμοιβή Α κατανέμεται «ατό στάδιο ως
εξπς:
α) Μελέτη σκοπιμότητας 14%
β) Προμελέτη 43%
γ) Οριστική Μελέτη 43%
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'
Αμοιβή Κυκλοφοριακών Μελετών "
Αρθρον 44
Αντιχίίμενογ - Οριςμοι
. 1. Αι διστάξεις του παρόντος κϊφαλαίοιι αφορούν «ίς
τον καθοριομόν της αμοιβής των, κατά τας ηροδισγραφάς κυκλοφοριακών μελετών συντασσομένων μελετών α} κυκλοφοριακών κόμβων, β) αστικών ελευθέρων και ταχειών λεωφόρων και αστικών εν γένει οδών
κο; ν} σημάν«ω< κοι φωτεινής οηματοδοτΛσίως τούτων.
?.. Ος κυκλοφοριακοί κόμβοι διό την ϊφαρμαγήντου
ήαρόνΓος θεωρούνται, εν τη εφαρμογή του παρόντος,
αϊ διασταυρώαας δυο οδικών αρτηριών, εφόσον εν τη
περιοχή δίοοταυρώοεως αυτών εξασφαλίζεται το σύνολον ή μέρος των δυνοτών συνδέσεων μεταξύ των £ΐή
των αρτηριών τοΐ/των, κυκλοφορούντων ρευμάτων.
Απλαί ανισόπεδοι διασταυρώσεις, άνευ συνδέσεων.
δεν θεωρούνται κόμβοι, Ο κόμβος θεωρείτα» εντεινόμενος μέχρι των εγκαρσίων διατομών των διασταυρουμένων αρτηριών, εις ας αποκαθίσταται η κανονική διατομή (ορχιχόν πλάτος) έκοοτης τούτων, ουδίμιάς οηαρχούσπς (ή οηομενοΟσης) πλέον μεταβολής μονοπλίνρΰυ ή αμφιπλεύρου, εκ διαπλατύνσεις ή στενώσεως.
ϊ »· «3- Ος οστικές οδοί («λ«ύθ£ρ«ς και ταχείες λεωφόροι
κλπ. αστικές οδοί) για την εφαρμογή του παρόντος
θεωρούνται οι οδοί ηου μελετώνται:
α) Σί περιοχές υπαγόμενες σε σχέδίο ηόλης.
*
β) Σ« περιοχές ηο« ιίνο» οικιστικά οναηηιγμίνίς, και

Η αμοιβή των μελετών των έονων. στο οποία ανοφίρε* Το άρθρο 38 ονηκοτσοτάδηκε ως ανωτέρα» με το
άρθρο 23 του Π.Δ. 515Π939.
"Η «ντός « > παρ. 3 ηροοτέβηκε με το όρθρο 24 του
ΙΧΔ. 515/1989.
18

*· Το όρθρο 43 οντίκαταστσθηκέ ωί ανωτέρω ΜΤ&.
25 του Π.Δ. 515/1989
·** 0< παρ. 3 και 4 αντικαταστάθηκαν ως ανωτέρω με το
όρθρο 27 του Π.Δ. 515/1989 αϊ δ£ ηορ. 5,$ και 7
ηροοετέδηκαν *« την παρ, 2 του ίδ»3υ

'ΑΪ

αντιμετωπίζεται οπό την μελέτη η ένταξη των έργων της
οδοΰ στον οικιοηικά αναπτυγμίνο χώρο, εφό^ τούτΰ
ηί*θ(ΪΑέηεται από τπ σύμβαση ή καλύπτεται με ειδική
εντολή
ίου εργοδότη.
1
ν £ε περιοχές ηο« ηροβλέπεται νο ενταχθούν σε
οΐιέίιο πόλης ή σε οικισμούς, ερόοον τοΟτσ προβλέπεΤΛ
ται οπό τη σύμβοση ή κολύητξται με ειδική εντολή "
4) Το σύνολο των κόμβων κα» οδικών τμημάτων κάθε
ενιαίου και συνεχούς τμήματος αστικής οδού θεωρείται
ως ενιαίο έργο.
5. Κόβε κυκλοφοριακός κόμβος υπεραστικής οδού
ηου δίν βντάσοεται σε αστικό τμήμα αυτής, αποτελεί
ανεξάρτητο έργο «α; αμεΐ&ίται με ξεχωριστό προϋπολογισμό»
2. Ετο τέλος του αυτού άρθρου 44 προστίθεντοτ
παράγραφοι 6,7 και 8 που έχουν ως ακολούθως:
*6, Η μελέτη υπεραστικής οδού, που περιλαμβάνει
οστικά τμήματα αμείβεται γι' αυτά και μόνο ως μελέτη
οστικής οδού.
7. Η αμοιβή γιο την μελέτη αστικών εν γίνει οδών και
κυκλοφοριακών κόμβων υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις των άρθρωων 5, 46, 47 και 48. Στις περιπτώσεις
βελτίωσης, διαπλάτυνσης ή εν γένίι διαρρύθμισης υφισταμένων αστικών οδών ή κόμβων, εφαρμόζεται π προσαύξηση του όρθρου 54.
8 Οι μελέτες ηλεκτροφωτισμού των υπεραστικών,
αστικών οδών και κυκλοφοριακών κόμβων συντάσσονται Ο£ δυο στάδια ήτοι αυτά της προμελέτης και ορ·στκής μελέτης ηλεκτροφωτισμού σύμφωνο με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος της
πμοιβπς αυτών αντιστοιχούσης στα στάδιο οριστικής
μελέτης και μελέτης εφαρμογής των Η/Μ εγκαταστάσεων κτιριακών έργων με αντίστοιχα ποσοστό της πλήρους αμοιβής αυτών ήτοι 35% και 40%.
Αρθρον 45
Τρόπος αμοιίΐής μελετών
* €1. Οι Οροφές μελετών κυκλοφοριακών κόμβων και
οστικών οδών υπολογίζονται κατά στάδια μελέτης με
βάση το γενικό τύπο του άρθρου 2 και με τους συντελεστές που ορίζονται στα άρθρα 47 και 48».
2. Η συνολική αμοιβή της μελέτης ρροκΰητει ως
άθροισμα των επιμέρους αμοιβής και δη αφενός μεν
της αμοιβής της προκαταρκτικής μελέτης, υπολογιζόμενης «ς ποσοστά εηί του προϋπολογισμού αυτής, και
αφετέρου της αμοιβής της προμελέτης της οριστικής
μελέτης και της μελέτης εφαρμογής, υπολογιζόμενης
επίΰπς εις ποσοστά επί του Προϋπολογισμού αυτών.
Περιεχόμενα προϋπολογισμών

1. Εις τον ποοΰηολογιομόν δ»σ την αμοφην της προκαταρκτικής μκλετης εκτιμώνται και ηεριλαμρ'όνονταί,
οπός τον κυρίως κυκλοφοριακού έργου Εις ρ αφορά η
μβλέτη και αϊ δαηάναι οχετών και γ«ρυρώ¥, τοίχων
βνηοτηρίξΕως, αποχετεύσεως και ηλεκτροφωτιομού,
μετατοπίσεως των Εγκαταστάσεων Οργανισμών Κοινής
ΰφέλπας, προσωρινών έργων εξυπηρετήσεως της κυ*
ε κατά τη διάρκΐιαν εκτελέσεως του υπό
* Η εντός *»παρ. 1 αντικαταστάθηκε με το όρθρο
ΤΟΙΙΠ.Δ. 515/1989,

'ΐήΐΓ έργου και γενικώς οι δοηόνοι ηάντων των προσωρινών ή οριστικών έργων, των απαιτουμένων προς όλοκλήρωσιν της λειτουργίας του μελετωμένου έργου, ενώ
εις τον ποούηολογιομάν διό την Ομοιβήν της ηρσμίλέτπς, της οριστικής μελέτης και της μελέτης εφαρμογής περιλαμβάνεται μόνον η δαπάνη του κυρίως κυκλοίίορισκοϋ έργου, της σμοιβής προμελέτης, οριστικής μελέτης κσι μελέτης εφαρμογής των λοιπών ως
άνω έργων υπολογιζόμενης και καταβαλλομένης κότα
τας οικείος διατάξεις αμοιβής μελετών της κατηγορίας,
εις ην έκοοτον των έργων τούτων ανήκει. Εις αμφότερους τους ανωτέρω προϋπολογισμούς δεν περιλαμβάνονται σι δαηάναι τοπογραφικών εργασιών κσι σηαλλο,
τρώσεων.
2. Καταργήθηκε με το άρθρα 29 του Π.Δ. 615/1989
Αρθρον 47
Αμοι&ιΐ ηροκοταρκηκπς μελέτης
·. 1. Προκειμένου γ»ο τπν σμοι£ή προκαταρκτΐκΛς μελέτης ο» συντελεστές κ κσι μ είναι οι £ξής:
κ-0.10
ίΐ-7,5Ο
•2. Η αμοιβή της προκαταρκτικής μελέτης υπολογίζεται με βάση τον προδπολονιομο της λύσης που «γκρίνΐτοι και κολΟητει τπν προκαταρκτική μελέτη μέχρι τριών
λύσεων και σύμφωνα με το άρθρο 152 του παρόντος,
ουοιΐ4>δώς διρφορουσών μεταξύ τους. Για περισσότερες
οπό τρεις λύσεις και εφόσον αυτές απαιτούνται, κστό
την κρίση του Εργοδότη γιο πληρέστερη διερεύνηση
του θέμοτος. καταβάλλεται ηροοθετη αμοιβή για κόθ«
λύση πλέον των τοιών λύσεων, ίση με το 0,25 τοι/
ποσού αμοιβής της προκαταρκτικής μελέτης της λύσης
που εηί πλέον μελετάται.
3. Η ως άνω αμοιβή δια την προκαταρκτικών μϊλέτπν
επιμερίζεται εις τος «ηί μέρους εργασίας ουτής κατά τα
κατωτέρω ποσοστό:
α) Διό ουλλογπν στοιχείων «υκλοφορορίος δι εηί τόηου μετρήσεων
"
5%
βϊ ΔΓ εηεξεργσσίσν παρεχομένων οτθίχ*ίων προς κοτάρτιοιν το« διαγράμματος κυκλοφοριακών φόρτων
5%
V) ΔΓ «ηολογισμόν μελλοντικών κυκλοφοριακών
φόρτων
5%
δ) Δια σννταξίν οκαρίφημότ&ιν ονογνωρΐοίως &ϋνοτών λύσεων
*5%
ε) Δια σύντσξιν οχίδίων παρουσιαζομένων λύσεων

20%

στ) Δια ούγκριοιν λΰοεων
10%
ζ) Διό μελέτην κυκλοφορίας κατό τον οώρκείον της
κατασκευής
.
5%
η) Δια μίλέτην οτοδΛακής «κτελέοίως
^6
θ) Δί' υπΏλογισμόν κόοτοιις ι
.
Τίίί
ι) Δί' υηοΛονίσμόν δσπονών χρήσεως
10%.
ία) Δια κατά μήκος τόμος κλάδων
10%
•8) Αη οκιτομσςος χορακττ^ϊίοηκας θέσεις ·
3%
4. Εις ηερίητνοιν ηαραλείψίως μιας π πλειόνων τ«ν
«ς σν» «ιγαοίών, ως ρητώς Θο καθορίζονται εν τη
οικείο συμβόοει ή ιΐβελεν εκ των υστέρων διάταξη ο
Εργοδότης, λόγω του μη αναγκαίου ή λόγω της χορηγήσεως ταύτης ή τούτων παρά του Εργοδότου, δεν
καταβάλλεται ας τον Μελετητήν ή αντίστοιχος αμοιβή.
5. (Καταργήθηκε με την ηαρ, 2 τοο όρθρου 30 τοο

Οι πορ. 1 και 2 αντικαταστάθηκαν ως ανωτέρω μι

* ΓΚΙΡ,. 1

άρθρρυ 30 τρυ Π·4 515/1989,

.

•ι*1·

,,««.

10. ίί.^ί··^.^^ ¥,„_-!,?**· .> ;;«· .ϊ ..ί.·Λτ-,

·*·*

**ϊ1 Η αμο;βη Α των σταδίων της προμελέτης, οριατ-ΐί,ή^,μιΑιτης κρι μΐλέ τ ης εφαρμογής υπολογίζεται με
τα αναφερόμενα στα άρθρα 2, 3 κα« 4 του η βρόντος
·¥ί1·;·ίί4 του; συντελεστές κ και μ ως ακολούθως:
κ - ϊνΟΟ
μ- 1.8,00
2. Εάν τη εντολή του Εργοδότου, διδομένης κατά το
οιάδιον συντάξεως της μελέτης, ο Μελετητής ηροβη
εις την εκηόνηοιν μελέτης δύο ή περισσοτέρων διαφορετικών λύοεων εις οτάδιον προμελέτης ή οριστικής
μελέτης, η αμοιβή αυτού υπολογίζεται επί του αθροίσματος του προϋπολογισμού των λύσεων τούτων. Εάν
μέρος μόνον μιας λύοεως παραλλόσοητοι, τότε ο δεύ·
τερος, τρίτος κλπ, προϋπολογισμός αφορά εις το ηαραλλσοσάμεναν τμήμα μόνον. Εις πάσας τας ανωτέρω
περίπτωσης, δέον νσ παρέχονται επαρκή στοιχεία δια
την ούγκρισιν των διαφόρων λύοεων και ασφαλή βξα*
γωνήν συμπερασμάτων·
3, Η, κατά τα ανωτέρω, οριζόμενη αμοιβή διό την
ηρομελέτην, την οριστικήν μελέτην και την μελετην
εφαρμογής επιμερίζεται κατά στάδια ως ακολούθως: '

εφ' όλων γενικώς των μελετών Συγκοινωνιοκών έργων
^ων «φαλαίών: Αϊ β/Τ κ:θι.·Δ του ηορονιος ικτός (αν
άλλως, ειδικώς, υρίζητοι εν αυταίς, ότε ο: ειδικοί αυτών
διστάξεΐ()|'Κβτιοχύουν των γενεών τοιούτων του ηορόντος κείρολοίου
Αρθρον 51

εις την ο

δοηοναι

— Στάδιο μελέτης εφαρμογής:

1. Εις την. κατά τας προηγούμενος δϊοτώξϊ!-;. «αθοριζομένην ομοιβήν μελέτης περιλαμβάνεται ηόοα δοηάνη του Μελετητού, απαιτουμένη δια την «ντόξ ή
εκτός της έδρας αυτρώ, εκηόνηαιν της μελβτπς, συμφώνως προς τας οικείος ηροδιαγραφός μελετών,
2. Δεν περιλαμβάνεται «ις την κατά τα ανωτέρω αμοιβήν της μελέτης αϊ δαηάναι χοι π αμοφή δ»ά τας κάτωθι
Ερναοίος ή εηιμέροίΐς μελέτος:
α) Η εκτέλβσις οιωνδήποτε τοπογραφικών εργασιών,
(περιλαμβανομένων και των τοπογραφικών διαγραμμάτων εις τος θέοΐΐς των τεχνικών έργων) ως κα* των
βυθομετρικών τοιούτων, αίτινες αμείβονται ιδιαιτέρως
και ιίΰτά τας οκείος διατάξεις αμοιβής, πλην των απαι·
τουμένων διό τας μελετάς χοράξεως οδών υπολοίπων
τοπογραφικών εργοαιών των ηορογρ. 1 και 2 του όρθρου 135 των οικείων προδιαγραφών μελετών οδοποιίας,
β) Η αμοιβή μελετών οικονομικής σκοπιμότητας
εκτός αν άλλως ορίζηται εις την οικείαν προδιαγραφήν
6ΐ£ η αμοιβή αυτής, ως οτάδιον της οικείας μελέτης,
περιλαμβάνεται εις την αμοιβήν μελέτης του έργου.
γ) Αι γεωλογικοί χαρτογραφήσεις κοι η σύνα ϋξις γεωλογικών εκθέοεων πάσης μορφής ή εκτάσεως νς και η
(κτέλίσις πάσης φύαεως ερευνητικών γεωλογικών εργασιών,
δ) Αι γεωτεχνικοί ίκθεοέΐς ως και οι ουνοφεϊς ερευνητικοί και εργαστηριακοί εργααίαι και η αξιολόγησις των
εκ τούτων συμπερασμάτων.

Αρθρον 49

(.) Αι πάσης φύσεως εδαφολογικοί εργοοίαι, ίρευναι
κσι μελέται.

αϊ Δια την ηρομελέτην
Β) Διό την οριστικήν μελετην

γ) Διό την μελέτην εφαρμογής
·· «4, Το παραπάνω ποσοστά των σταδίων μελέτης σπβτελούν τις αμοιβές για τις εργασίες που περιγράφονται
Οε αντίστοιχα άρθρα των προδιαγραφών, ως ακολούθως:
:,
— Στάδιο προμελέτης:
Στις παραγράφους 2, 8, 9 κοι 10 του όρθρου 153

— Στάδιο οριστικής μελέτης:
Στις παραγράφους 2, 9 και 10 του άρθρου 154
£τις παραγράφους α, β και ζ του άρθρου 155».

Αμοφή μελετών οημσνοιως και φωτεινής οηματοδοτηΟΐως
Τ**ι1. Οι μελέτες οημόνοεως και φωτεινής οηματοδο»
τήαεως των οστικών ή υπεραστικών οδών και κυκλοφοριακών κόμβων, αποτελούμενες από το στάδιο προκαταρκτικής και οριστικής μελέτης, αμείβονται σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 2.
Οι συντελεστές κ κοι μ έχουν τις ιιμ«ν
Κ-2,50
μ «18,00»
2, Η «ς άνω καθοριζομένη αμοιβή, επιμερίζεται κατά

στάδια, ως κάτωθι:
α) Δια την προκαταρκτικών μελέτην ηοοοοτόν 30%
β) Δια την οριστικήν μελέτην ηοοοατόν
70%
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝΕ'

ξί(ζ γενικής Εφαρμογής ίπί μελετών Συγκοινωνιαχών κργυν
Αρθρον 50
Αντικείμΐνον
Αι διατάξεις τβυ παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται
|ί «ντώς * » παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως ονωτίρω με
την παρ. 1 του όρθρου 31 του Π.Δ. 515/1989.

* Η εντός « » παρ, 4 προστέθηκε με την παρ. 2 του
όρθρου 31 του Π.Δ. 515/1989.
* " Η εντός « » παρ. 1 αντικαταστάθηκε μκ το άρθρο
32 του Π.Λ. 515/1989.

στ) Αι έρευνΰΐ επί προτύπων
• ζ) Αι ηάσης φύσεως δαηάναι και σμοιβαί, αϊ απαιτούμενοι δια την έκδοοιν γνωμοδοτήσεων ειδικών συμβούλων, μετακαλουμένων υηό του Μελετητή τη εντολή του
Εργοδότου.
η) Αι δσπάνσι διό την υηοβολήν πιριοοότερνν των,
υησ των προδιαγαφών προβλεπομένων αντιγράφων
της μελέτης ως και αϊ δαπόναι δια την τυχόν «μφόνισιν
αυτής εντύπου, υπό οιονδήποτε μορφήν τη εντολή του
Εργοδότου Η αμοιβή δια την υηορΌλήν περισσότερων
των υηά των προδιαγραφών προβλεπομένων αντιγράφων της μελέτης, ορίζεται εις το διπλάσιον του, βάΟίΐ
η ορά στατικών στοιχείων πληρωμής, κόστους αυτών.
θ) Αι πόοης φύσεως δοηάναι μ£Τ3φράοεων ενεργούμενοι τη εντολή του Εργοδότου.
ι) Η αμοιβή μελετών, αμειβομένων δί' ετέρων διάτα*
ή υπαγομένων εις έτερα κεφάλαια του παρόντος,

Αρθρον 52
Αμοιβή μίλπών 6ι'

Η αμοιβή δια την ίκτέλεοιν κατά το ηροηγούμενον
όρθρσν εργοοιών ή εχπόνηοιν των αντιστοίχων μελετών, εφόσον δεν υφίσταται αντίστοιχος διάτοξις
αμοιβής, ορίζεται ιδιαιτέρως, κατά περίπτωσιν, ομον
μετά της εντολής του Εργοδότου προς εκτέλεσιν τούτων,

*·(ΚΛ(-***

Αρθρον 53

Αμοιβή μελέτης ανατιθέμενης κατά α'ά
ΐί. Εις ην περίπτωσιν ηροηγούμενον στόσισν μελέτης
ϊ&ίΓήδη. Λβρ; άλΑβυ Μελετπτού ή παρέχονται παρά
ι
:
ργφ8φ8ΐν*ι? >τον Μελετπτήν πλήρη στοιχείο των
προηγουμένων σταδίων, ΓΙ συνολική Ομσιβη του μίλ^
τωμενου σταδίου μελέτης αυξάνεται κοτό δέκα τοις
εκατόν (10^), εκτός αν άλλως ορίζηται εν τη οικεία
προδιαγραφή ή εις τας οικείος διατάξεις αμοιβής.
2. Ε<ς ην περίπτωσιν, τη εντολή του Εργοδότου,
ήθελε ηαραλειφθπ η έκηόνησις του πρώτου ή δευτέρου
σταδίου έργου τινός ή και όλων των προηγουμένων και
ζητηθή η ούντοξις αη' ευθείας της μελέτης του τρίτου ή
τελευταίου σταδίου αυτής, άνευ παροχής υπό του Εργοδότου εις τον Μελετητήν στοιχείων των παραλειπομένων σταδίων, τότε καταβάλλεται εις τον Μελετητήν
στοιχείων η αμοιβή των εκηονηθέντων σταδίων μβλέτης, προοπυξημενπ κατά ποοοστόν πεντήκοντα τοις
εκατόν (50%) της αμοιβής, της αντιστοιχούσης εις το
ηαραλειφθέντα στάδιο, εκτός σν άλλως ορίζπται εν τη
οικεία προδιαγραφή π τω οικείω κονονιομώ αμο.βής.
Αρθρον 54
Αμοιβή μελέτης προσθηκών, προσαυξήοΐων και διαρρυίΐμίοιων
Η αμοιβή διό την σϋνταξιν μελέτης διαρρυθμίσεων ως
και προσθηκών ή προσαυξήσεων κσθ' οιανδήποτε εν*
νοιαν, προσαυξάνεται κατά ηοαοστόν είκοσι πέντε τοις
εκατόν (25%).

Αρθρον 55

ρρν ούνταξιν των πρωτοκόλλων οφανών εργαοιών, την
ζύγιθ<ν και ησραλαβήν υλικών, την φροντίδα λήψεως
αηοιτουμίνων δοκιμίων, τας μερικός και την τελικήν
ΐπιμέτρηοιν, την ειοήγηαιν επί αιτήαείον ηαρατάοεως
των ουμίΐίτικών ηροθεομιών, τπν ίμηροθϊο^ον απόντποιν κο α\.τίκρουοιν εις αιτόοΐΐς κοι ενοτάοεις του
αναδόχου του έργου, την ηαρώοτοοιν κατά την ηοραλοβήν των εργαοιών κοι τον δέοντα χειριομόν και
αηάντησιν επί τυχόν ενστάσεων του αναδόχου κότα του
πρωτοκόλλου παρολορΎις, «υς κοι την εις τα δικαστήρια·
πσράστασιν επί ηροσιρυγων του αναδόχου, εάν ήθελε
δοθή προς τούτο εντολή υπό του Εργοδότου, καταβαλλομένης εν τη τελευταία ταύτη περιπτώσει, ιδιαιτέρας
αμοιβής κατά το άρθρον 102 του παρόντος
2. Δεν περιλαμβάνονται εις την αμοιβην επιβλέψεως;
α) Η δαπάνη λήψεως και δοκιμασίας δοκιμίων και
εκτελέσεις πάσης φύοεως δοκιμών, βορϋνουοα, ανθ™
λόγως προς την οικείαν σύμβασιν, τον ανάδοχον τοιί
έργου ή τον Εργοδότην.
β) Η αμοιβή διό την ούντοξιν μελέτης τροποποιήσεων
της αρχικής μελέτης είτε εν ολ'^ι, είτε κατό μέρος
αυτής. Εάν δοθή παρά του Εργοδότου τοιαύτη εντολή,
καταβάλλεται ιδια'τέρα αμοιβή εις τον επιβλέποντα δια
την σύντοξιν των τροποποιητικών μελετών, υπολογιζόμενη κατά τος οικείας διστάζεις.
γ( Η αμοιβή διό την σύντοξιν πρωτοκόλλων κανόνιΟμού νέων τιμών μονάδος, καταβαλλομένη ιδιαιτέρως,
κοτά τα κατωτέρω ειδικότερον οριζόμενα,
* «Αρθρο 58
Κοθοριομός αμοιβής επίβΑιφης

Ο Εργοδότης, δίά πληρωμής της αμοιβής μελέτης
Τινός, καθίσταται κύριος αυτής, δυνάμενος να την
εφαρμόσει εξ ολοκλήρου ή κατά τμήματα οπουδήποτε.
Οηοτςδήποτε και όσας δήηοτε φοράς άνευ καταβολής
Προσθέτου αμοιβής εις τον Μελετητήν υπό την ηροΟηόθεσιν ότι ουδεμία σχετική πρόσθετος εργασία θέλιι
ζητηθή αηά τον Μελετητήν.

Η αμ^ΗίϊΑ ιπίβΜψπς της καταοκευης οδών και τεχνικών Ιργων τούτων, λιμενικών έργων, έργων πολ)·
Τίκης αεροπορίας, κυκλοφοριακών κόμβων και αστικών
Οδών, Οήμανοης και φωτεινής σηματοδότησης, ορίζΐΤΟί οε ποσαοτό της πραγματοποιηθείοας δαπάνης των
εκτελεοθειαών εργασιών με βάση το γενικό τύπο του
άρθρου 2.
Οι συντελεστές κ και μ ορίζονται.
κ-1,10
μ . 20,00»

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΤ'

Αρθρον 59

^ Εφαρμογοί μεΑίτών υπό Εργοδότου

Κατανομή αμοιβής επιβλέψεως
.
14 αμοιβή «πιβλεψεως. δι* απάσας τος κατηγορίας
συγκοινωνιακών έργων, κατανέμεται ως κάτωθι:

Αμοιβαί
Αρθρον
ΑντικΕΐμενον
Αι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου αφορούν εις
Τον καθοριομόν του ελαχίστου ορίου αμοιβής δια την
«πϊβΛεψιν και επιμετρηθείς των συγκοινωνιακών έργων.
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ν αμοιβής επιβλέψεως
•

1: Εις την αμοιβην επιβλέψεως περιλαμβάνεται αποζημίωοις δια την αηαοχάληοιν και πάσα κατά τας διάτα*
ξεις του παρόντος δαπάνη, διό την υηεύθυνον ησρο,κολουθηΟιν των κκτελαυμένων έρνωνΓ την κορήγηαιν
πλήρων κοι λεπτομερών οδηγιών £ιζ τον κατασκευο*
στην του έργου δια την κατά τα συμβατικά στοιχεία, την
ςηιρτήμπν και τους κανόνας της τέχνης έντεχνον, εμηρόθεομον και οικονομικήν εκτέλεσιν Των εργασιών,
την μέριμνα ν δια την συμμόρφωαιν του αναδόχου προς
τας συμβατικός του υποχρεώσεις και την ηεριφρούρηοιν των συμφερόντων τοί' Εργοδότου, την δϊενέργειαν
•μικροτροηοηοιήοεων της ορχίκής μελέτης, την ούντα*
ξιν λογοριοομών και συγκριτικών πινάκων, την έγκαι-

ιι Μ: ,ΐί.ΙΙΙΛΙΡ

α) Διό την κυρίως επίβλεψιν
β) Διό την επιμέτρησιν

Ποοοστόν 65%
Ποσοστάν 35%

Αρθρον 60
Αμοιβή αυντάξεοΜ; πρωτοκόλλων κάνονιουών νέων τιμών μονάδος
1, Εις την, κατά το ανωτέρω άμοιβήν επιβλέψεως και
επιμετρήσεων δεν περιλαμβάνεται η αμοιβή. 7ου επιβλέποντος διό την ούνταξιν πρωτοκόλλων κανονισμού
νέων Τιμών μονάδος καταβαλλομένη επιπροσθέτως.
2, Διό την σϋνταξιν πρωτοκόλλων κανονισμού νέων·
τιμών συνοδευόμενων υπό αναλύσεως τιμών και τιμολογίων διό τος νέος εργασίας ορίζεται ποοοστόν
0,50% επί της συνολικής αξίας των δια νέων τιμών
μονάδας, προβλεπομένων διό του συγκριτικού ηΐνακος
εργασιών, μΓτά ηροσθήκην του ποσοστού οφέλους ερ*
γολόβου και αφαίρεαιν της τυχόν εκπτώσεως της δήμο*
πρασιάς.
• Το άρθρο 58 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με το
όρθρο 33 του Π.Δ. 515/1689.

ΑρΗρον 61

•Πΐ·ριητώθ£ΐς αμξομοιώοίυζ αμοιβής
θ' Η κστό το βνχιί·τέρκ(ί όρθρα &Θ και 00
επιβλέψεως οφορά ης την περίπτωσιν εκτελέσεως των
έργων εν τη έδρα του επιβλέποντος, δια γενικού εργολάβου και διώ τιμών μονάδος των επιμέρους εργασιών
και υπό την προϋπόθεοιν ότι ο Εργοδότης δεν διαθέτει
ίδιον τεχνικήν υηηρεοίαν διό την επί τόπου παρακολούθησα των εργασιών, υπό τας τεχνικός οδηγίας και την
εν γένει επίβλεψιν του επιβλέποντος.
2. Εις ην περίπτωσιν ο Εργοδότης διαθέτει ιδίαν ΤεΧνικήν υπηρεσίαν, με επικεφαλής διπλωμοτούχον μηχανικόν, διό την επί τόπου παροκολούθηοιν των εργασιών
υπό τας τεχνικός μόνον οδηγίας του επιβλέποντος, εις
τον τελευταίον τούτον καταβάλλεται ως αμοιβή το
ήμισυ της, κατά τα ανωτέρω οριζόμενης κατά περίπτωσιν, νομίμου αμοιβής επιβλέψεως.
3. Εάν το έργον δεν εκτελείται δια τιμών μονάδος
των επί μέρους εργασιών άλλο με κατ* αποκοπήν ηροοφορόν δΓ ολό'ίληρον το έργον, εις τον προβλέποντα
καταβάλλεται ηοσοστόν 0,75 της, κατά το άρθρον 58,
νομίμου «αμοιβής, μη ισχυούσης εν προκειμένω της κατανομής του άρθρου 59 εάν δεν τούτο εκτελήτοΊ κατά
μικτόν σύστημα, η αμοιβή επιβλέψεως είναι ανάλογος
του* τρόπου εκτελέσεως των επί μέρους τμημάτων του
έργου και της άξιος αυτών, εφ ης εφαρμόζονται τα,
κατά περίπτωσιν, οικεία ποσοστό
4. Εάν το εκτελούμενον έργον κείται εκτός της έδρας
του επιβλέποντος και πέραν των 75 χλμ. αη' αυτής, η
αμοιβή της επιβλέψεως προσαυξάνεται ως κάτωθι αναλόγως της αποστάσεως του έργου από της έδρας του
επιβλέποντος.
α) ΔΓ απόστασιν πέραν Των 7& χλμ, και μέχρι 150
χλμ. κατά ποσοστόν 25%.
β) ΔΓ αηόσταοιν πέραν των 150 χλμ. κότα ποσοστόν
50%:

*

5. Εις περίπτωσιν εκτελέσεως έργου π τμήματος αυτού ή και εργασιών τινών αηολογιστικώς δΓ ουτεηιστο>
,σίος (άνευ εργολάβου) π αμοιβή διό το ούτως εκτελεσθέν έργον τετραπλοοιάζετοι.
6. Εις περίπτωσιν εκτελέσεως έργου τινός δΓ "εργολάβων κατά αυτοτελή τμήματα και με αυτοτελείς προϋπολογισμούς, η αμοιβή υπολογίζεται κεχωρισμένως δΓ
έκοστον αυτοτελές ως άνω τμήμα.
7. Εις περίπτωσιν εκτελέσεως επικινδύνων εργασιών,
π ομο'βή επιβλέψεως δύναται να αυξηθεί μέχρι του
πενταπλασίου, του .χαρακτηρισμού του επικινδύνου και
τον καθορισμού του ποσοστού προσαυξήσεως της
αμοιβής προσδιοριζόμενων δΓ αποφάσεως του αρμοδίου οργάνου μετά σϋμφωνον γνώιην του αρμοδίου
τεχνικού συμβουλίου. .
'
8. Εις περίπτωσιν συνδρομής μ;θς π περισσοτέρων
ηερίΓτώαεων του παρόντος άρθρου κατά την εηίβλεψιν
έργου τινός, το τελικώς προκύπτον αυνολικάν ποσοστόν αμοιβής επιβλέψεως δεν δύναται να ίίνο), εν πάση
περιπτώσει, μείζον του επτά τοις εκατόν (7%) όταν
ουντρέχπ μία περΐπτωοις και του δέκα τοις εκατόν
|10%) όταν συντρέχουν περισσότεροι της μιας, επί της
όξίας του έργου.
"
Α|>θ)>ον 62

Πληρωμή αμοιβής επιβλέψεως
V, Η αμοιβή επιβλέψεως καταβάλλεται εις τον δι*
κοιούχον τμηματικώς και αναλόγως της προόδου του
έργου, υπολογιζόμενη επί των εκάστοτε τμηματικών*
λογαριασμών πληρωμής της αξίας τούτου, ουντασοο·
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μ1νων$ασει κανονικών επιμετρήσεων,
2. 5|Η των εκάστοτε τμηματικών πληρωμών
όμορης επιβλέψεως παρακρατείται ποοοστόν είκοσι
τοις εκατόν (20%) αυτής, αηοδιίόμενον εις τον επιβλέποντα, «στα ποσοοτόν μέ>ρι δέκο τοις εκατόν (10%)
του συνόλου της αμοιβής άμο τη θεωρήσει της τελικής
επιμετρήσεως, κατά πέντε το:ς εκατόν (5%) άμα τη εγκρίσει του πρωτοκόλλου, προσωρινής παραλαβής και
κ0τά το υηόλοιπον πέντε τοις εκατόν (5%) άμα τη συν*
τ^έσει της οριστικής παραλαβής.
3. Δια το έργα του Δημοσίου και Νομικών προσώπων
Δημοσίου Δικαίου, εάν η εηίβλεψις διακοπή υπαιτιότητι
του επιβλέποντος, εις οιονδήποτε οτάδιον της επιβλέψεως π ως άνω κρότποις 20% επί της αμοιβής της
επιβλέψεως εκπίπτεται υπέρ του Εργοδότου, προς κάλυψιν των πυξπμένων δαπανών τούτου, λόγω της νέας
εηιβλέψεος.
4. Εις περίπτωσιν καθυστερήσεως καταβολής υπό τον
Εργοδότου εις τον επιβλέποντα της εκαοτοττε αναλογούσης ούτω αμοιβής επιβλέψεως, πέραν των ίξήκοντα
(60) ημερών από της υποβολής του πίνοκος αμοιβής εις
τον Εργοδότην, ούτος υποχρεούται εις κατσβολήν του
νομίμου τόκου κατόπιν οχλήσεως παρά του δικαιούχου,
• 5, Εις περίπτωσιν καθ' ην απαιτείται π ίδρυοις ειδικού
γραφείου εις τον τόπον του έργου δια την παρακολούθησα αυτού, λόγω αναπτύξεως εις μενάλην έκτασιν ή
πορουοιαζομένων δυσχερειών αϊ δαπάναι ιδρύσεως και
εγκαταστάσεως του Γραφείου ως και η επάνδρωοις αυτού διό βοηθητικού τεχνικού προσωπικού βαρύνει τον
Εργοδότην. Η σΰνθεσις ιις προαωηικόν του γραφείου
εγκρίνεται υπό του Εργοδότου.
ΚΕΦΑΛΑΐΟΝΤ
,Αμοιβαί Παραλαβής Ιυγκοινωνκικών Εργυν
Αρθρον 63
Κοθορισμός Αμοιβής Παραλαβής και Πληρωμής ουτής
1. Δια τον έλεγχον ΤΠΓ ολιστικής κπιμετοποεως και
την προσωρινπν ποραλαβπν οιωνδήποτε έργων ων η
μελέτη αμείβεται κοτό τας διατάξεις του τμήματος Γ
του παρόντος ήτοι οδών και των τεχνικών ουτών έργων, λιμενικών έργων, έργων πολιτικής αεροπορίας και
τοιούτων κυκλοφοριακών κόμβων και αστικών οδών,
σημάνσεως και φωτεινής σημοτοδοτησεως αυτών, το
ελάχιστον ποσόν της εν γένει οφειλομένης αποζημιώσεως, το κοτοβαλΑόμενον υπό του οικείου Εργοδότου,
ορίζεται/ εις ποσοστόν επί της πραγματοποιηθείσης δαπάνης του έργου ως ακολούθως, δΓ έκαοτον μέλος της
επί τούτω συνιστώμενης Επιτροπής παραλαβής και δΓ
ε*(οστον έργον:;
α) Π1ΝΑΞ Α: ΔΓ έρνα αξίας μέχρι του ποσού 500.000
δραχμών, ποοοατον
~
0,5%
β) ΠΙΝΑΞ Β: ΔΓ έργα οξιάς μέχρι 1.500.000
δραχμών και δια το υπέρ τας 500.000 ποσόν, οΥ ο
ίσχυα ο ΠΙΝΑΞ Α, ποσοοτόν
·
0,4%
γ) ΠΙΝΑΞ Γ: ΔΓ έργα αξίας μέχρι 5.000.000 δραχμών
και δια το υπέρ το 1.500.000 ποσόν, δΓ ο ισχύουν οι
πίνακες Α και Β, ποσοοτόν
0,3%
δ) ΠΙΝΑΞ Δ: ΔΓ έργα αξίας μέχρι 20.000:000
δραχμών και διό το υπέρ τα 5.000.000 ποσόν, δΓ ο
εφαομόζονται οι πίνακες Α, Β και Γ ποσοστόν 0,15%
ε) ΠΙΝΑΞ Ε: ΔΓ έργα αξίας άνω των 20.000.000
δραχμών και διό το υπέρ τα 20.000.000 ποσόν, δΓ ο
ισχύουν οι πίνακες Α, Β, Γ και Δ ποσοστόν
0,05%
2. Η, κατά τα ανωτέρω, αμοιβή παραλαβής έργων
•καλύπτει πάοαν εργασίον και δαπόνπν των μελών της
επιτροπής παραλαβής διό την διενέρνειαν αυτής

κατάβόλλετοι δε σύτη υποχρεωτικών, κάτω το ήμιοιι,
ώμο τη κοινοποιήσει της εντολής του Εργοδότου, προς
κάλυψιν των δαπανών διενεργείας της παραλαβής.
3. Εάν το ποραλομβανόμενον έργον κείται εκτός της
Επικρατείας, κανονίζεται επί ηλεον αποζημίωσις βάσει
ιΰ'Οίτερας συμφωνίας.
4 Εόν διό την παραλαβήν του έρνου απο<τ$ΐτοι έργατοτεχνκον ηροσωπικόν ή ληψις και δοκιυασίο δοκι*
μίων, εργΰστηριακαϊ εξετάσεις και λοιπά, η ύαηάνη τούτων βαρύνει τον Εργοδότην.
5. Η αμοιβή δια την οριστικήν ηαραλαβήν καθορίζεται εις ποσοσΐόν 25% της αμοιβής της προσωρινής
τοιούτης. Εις περίπτωσιν ταυτίσεως προσωρινής κοι
Οριστικής παραλαβής, καταβάλλεται η αμοιβή μόνον
Της προσωρινής τοιαύτης.
6. Η πληρωμή της αμοιβής δια την ηαραλαβήν έργου
δέον να πραγματοποιηθεί εντός τριάκοντα (30) ημερών
από της υποβολής του πίνακος αμοιβής. Εις περίπτωσιν
μη υποβολής τοιούτου πίνακος η εκκοθάρισις ηιτογμα*
τοποιείται οίκοθεν παρά του Εργοδότου, εντός εξήκοντα (60) ημερών από της υποβολής του ηοωτοκάλ·
Αού παραλαβής. Περάν των προθεσμιών τούτων καταβάλλεται δια το οφειλόμενον ηοσόν αμοιβής κατόπιν
οχλήσεως του δικαιούχου ο νόμιμος τόκος μίχρις αποπληρωμής,
ΤΜΗΜΑ Δ'

ΑΜΟΙΒΑΙΜΕΑΕΤΟΝ,
ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ!
ΥΔΡΑΥΛΙΚΏΝ ΕΡΓΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α
Αμοιβαί Μελετών

Άρθρον 64
Κατηγορίες έργων
Για τον καθορισμό της αμοιβής του Μελετητή, τα
υδραυλικά έργα κατατάσσονται στις ακόλουθες τρίις
κατηγορίες έργων.
"
Κατηγορία Ι: Γτπν κατηγορία αυτή υπάγονται οι Λ<€ΐί·
θετήσεις ποταμών και χειμάρρων για ΤΟ τμήμα τους που
βρίσκεται εκτός αστικών περιοχών.
Κατηγορία II: Στην κατηγορία αυτή υπάγονται:
α) Οι διευθετήσεις ποταμών και χειμάρρων για το τμήμα
Που βρίσκεται μέσα σε αστικές περιοχές όπως αυτές
καθορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 44.
βι Τα κυρίως εγγειοβελτιωτικά έργο ήτοι τα οποχετίχΤικό, αποστραγγιστικά και αρδευτικά δίκτυα, καθώς ΚΡ
τα οδικό δίκτυα των έργων αυτών,
γ} "Τα φράγματα βαρύτητας (χωμάτινα Α λιθόρριητα)
μέχρι ύψους 20 μ.
.6) Τα έργα υδρεύσεων κοι τα αντίστοιχα διυλιστήρια
νερού.

<) Τα έργα αποχετεύσεως ομβρϊων και ακαθάρτων υδάτων και Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.
Κατηγορία 111: Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όλα ΤΟ
φράγματα εκτός από τα φράγματα βαρύτητας {χωμάτινα π λιθόρριητα) ύψους 20 μ.
* Το όρθρο 64 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω μβ το
άρθρο 34 του Π.Δ. 515/1969.

Αρθρον 65
μοιβής μελπϋν υδρΰυλικών έργικν
" 1. ίε εφαρμογή του όρθρου 2 *ου παρόντος, καθορίζονται
Γιο ίργο κατηγορίας Ι κ * 1,45
μ « 20,00
Γιο ίργο κατηγορίας II κ * 2.00
μ - 25,00
Πα έργο κατηγορίας III κ « 2.40
μ « 30,00
Η αμοιβή Α του υδραυλικού έργου στο οποίο περιλαμβάνονται έργο των τριών κατηγοριών, προκύπτει: Α ·
ΑΙ + Α2 + Α3 = (βι.Σ1)4-|β».ϊ3)6ηου: ΑΙ, Α2, Α3: αϊ
αντίστοιχες αμοιβές ανά κατηγορία έργου, βι, βι, βι; οι
αντίστοιχοι συντελεστές επί τοις εκατόν ανά κατηγορία
έργων, Σ1, Σ2, Σ3: Οι αντίστοιχοι προϋπολογισμοί δαπάνης ανά κατηγορία έργου, των οποίων το άθροισμα
ισούται με Σ.
* 2 Η αμοιβή για τη μιλέτη βΐλτιστοηοιήσεως αρδευτικών δικτύων, μ« Εφαρμογή οποιασδήποτε αποδεκτής
μεθόδου, 6«ν πιρίλαμβάνεται στην συοιβή που προσδιορίζεται με το άρθρο 2 οι συνδυασμό με την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος, αλλά υπολογίζεται
ιδιαίτερα και καθορίζεται ίση προς μιάμιση δραχμή ανά
οτρέμμα, επί το συντελεστή λ, ήτοι 1,5 λ, όπως ο
αΦ/τελεστής αυτός καθορίζεται μι τις διατάξεις του
παρόντος,
* 3. Η αμοιβή των τυχόν απαιτουμένων μίλετών πΑί*
κτρομπχαναλογικών έργων στο σύνολο τους (περιλαμβανομένων των Εγκαταστάσεων), που εκπονούνται στο
πλαίσια αντίστοιχων υδραυλικών μελίτών υπολογίζεται
χωριστά με βάση το συνολικό προϋπολογισμό τους,
όπως ούτος υπολογίζεται μι τις διατάξεις του παρόντος
κοι τους συντελεστές των αντιστοίχων υδραυλικών ίρ*
νων στο οηοΐο αναφέρονται. Ο προϋπολογισμός των
ηεκτρομηχανικών έργων δεν περιλαμβάνεται στον
προϋπολογισμό με βόοη τον οποίο υηολογίζιται η
αμοιβή της υδραυλικής μελέτης,
4, Αι κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου οριζόμενοι αμοιβαί μελετών δεν μειουνται, λόγω επαναλαμβανόμενων έργων της αυτής διατομής ή όμοιας
μορφής δια πάντα τα υδραυλικά έργα.
" 5. Στις διατάξεις του άρθρου 3 δεν περιλαμβάνοντρι οι αμοιβές για τη σύνταξη των ακολούςων μελετών:
α) Υδρολογική μελέτη. Η αμοιβή αυτής καθορίζεται μ<
ιδιαίτερη συμφωνία, στην οποία συνεκτιμώνται Ο
Οκοηός για τον οποίο συντάσσεται η υδρολογική μ<λέτπ, η έκταση της λεκάνης απορροής, το πλήβος κα» η
μορφή των διαθέσιμων υδρολογικών και λοιπών γενικά
στοιχείων, β) Μελέτες σδογεφυρών και υδοτογεφυρών.
Οι αμοιβές αυτών καθορίζονται για κάθε μια σύμφωνα
με τις διατάξεις αμοιβών των τεχνικών έργων οδό*
ποιίας. Εξαιρούνται το διαμήκη έργα κάλυψης ποταμών
και χειμάρρων, ανεξάρτητο οηό το μήκος τους και την
προβλεπόμενη χρήση τους, των οποίων η αμοιβή μίλέτης υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του πα*
ρόντος διατάγματος για τις αμοιβές των υδραυλικών
έργων, γ) Τεχνική περιγραφή. Ανάλυση Τιμών, Τιμολό*
γιο Μελέτης, Τιμολόγιο Προσφοράς, Τεχνικές Προδιαγραφές, Συγγροφή Υποχρεώσεων, Διακήρυξη, Προϋπολογισμός Μελέτης και Προϋπολογισμός Προ·
σφοράς. Η αμοιβή για τη σύνταξη των παραπάνω
τίυχών καθορίζΓται ούμφωνα ΡΙ το άρθρο 100 του
* Οι πορ. 1, 2 κοι 3 του άρθρου 65 αντικαταστάθηκαν ως ονωτίρω με άρθρο 35 του Π Δ 515/1939.
* Η πορ. 5 του άρθρου 65 ανιικαταστς:θηκε ως ανωτέρω με την παρ. 2 του άρθρου 35 του Π.Δ.
515/1989.
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παρόντος, δ) Μελέτες υδατοηύργων οπό οπλισμένο,
σκυρόδεμα. Η αμοιβή της μελέτης καθορίζεται αύμβωνο με τις αντίστοιχες διστάζεις μελετών κτιριακών
έργων. Το έργα αυτά κατατάσσονται στην κατηγορία II!
των αρχιτεκτονικών μελίτών και στην κατηγορία IV των
μελετών Φέρουσας κατσακίυης ε) Μελέτες δεξαμενών
από οπλισμένο σκυρόδεμα αντλιοστασίων και λοιπών
κ?ιθ·.ακών έργων. Η αμοιβή για κόθι ένα καθορίζεται
σύμφωνα μι τ·ς διατάξεις αμοιβών κτιριακών έργων:
Γΐνικώς τα έργο αυτά κατατάσσονται ως εξής; Στην
κατηγορία Ι! των αρχιτεκτονικών μελετών και στην κατηγορία II! των μελετών φέρουσας κατασκευής. Είναι
δυνατή, σε ειδικές περιπτώσεις η κατάταξη των έργων
αυτών οε ανώτερες κατηγορίες, αν συντρέχουν λόγοι
που την επιβάλλουν, με απόφαση του Εργοδότη, μετά
γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού ΣυμρΌυλίου. στ) Για την
εφαρμογή των παραπάνω εδαφίων δ και ε, τα στάδια
προκαταρκτικής μελέτης, προμελέτης κοι οριστικής μ£λέτπς των υδραυλικών έργων αντιστοιχούν ατά στάδιο
προμελέτης, οριοτικπς μιλέτης «οι μελέτης εφαρμογής
κτιριακών έργων».

Αϊτής κατά (πόδκϊ

' 1:

1. Οι αμοιβές (Α} ΓΪΟΟ καθορίζονται στο όρθρο 2 οε
Ουνδιιαομο με το άρθρο 65 του παρόντος οφορούν
στην εκπόνηση οριστικής μελέτης εφόσον δεν έχουν
εκπονηθεί το προηγούμε·^ στάδια προκαταρκτικής μίλέτης και προμελέτης. Εάν έχει εκπονηθεί προκαταρκτική μελέτη, η αμοιβή της οριστικής μελέτης ισούται
με 85% της Α Εάν έχει εκπονηθεί προμελέτη, η αμοιβή
της οριστικής μελέτης ισούται με 55% της Α.
2. Η αμοιβή της προμελέτης ισούται με 45% της Α
εφόσον δεν έχει εκπονηθεί τα προηγούμενα στάδιο της
προκαταρκτικής μελέτης Εάν έχει εκπονηθεί προκαταρκτική μελέτη, η σμοφή της προμελέτης ισούταϊ με
30% της Α.
3. Η αμοιβή της προκαταρκτικής μελέτης ισούται μ£
15% της Α.
4. Η αμοιβή μελέτης εφαρμογής ηου δεν γίνεται συγχρόνως με την οριστική μελέτη ισούται με 40% της Α
ξφοσον έχει εκπονηθεί οριστική μελέτη.
5. Η αμοιβή οριστικής μελέτης με πληρότητα μελέτης
εφαρμογής ισούται με 70% της. Α εφ όσον έχει εκπονηθεί προμελέτη.
6. Η αμοιβή οριστικής μελέτης μι πληρότητα μελέτης
εφαρμογής, εφόσον δεν έχει εκπονηθεί προμελέτη,
ισούται με 100% της Α και εφόσον δεν έχει εκπονηθεί
κανένα προηγούμενο στάδιο, η αμοιβΑ ισούται μ<
115% της Α.
7. Σε περίπτωση που. επιβάλλεται να γϊνίι τρόπο*
ποίηση μέρους των εγκεκριμένων μελετών των προηγούμενων σταδίων, τότε π αμοιβή για τα έργα και μόνο
ατά οποία αφορά η τροποποίηση ηροκύητεί ως εξής:
α)Σί περίπτωση εκπονήσεως οριστικής μελέτης, η
αμοιβή ισούται με (55% + 50% χ 45%) της Α.
β}Σε περίπτωση εκπονήσεως προμελέτης, η αμοιβή
ισούται με {30% + 50% χ 15%) της Α.
γ)Σε περίπτωση εκπονήσεως μελέτης 6φορμογής; η
αμοιβή ισούται με (40% + 50% χ 10Χ)%) της Α\
δ)Σε περίπτωση εκπονήσεως οριστικής μελέτης μ«
ηληρότητΰ μελέτης εφαρμογής, η αμοιβή ισούται μ£
(70% + 50% χ 45%) της Α».

Το όρθρο βθ ανηκστοσταθηκί ως ανωτέρω με το άρθρο 36 του Π.Δ.615/198&.

ΙίΕΦΑΛλίόΝ ^
βορμονής ϊπϊ μελετών υδραυλικών -έργων
Αρθρρνδΐ
Αντικείμίνον.
Αι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται
εφ'όλων των μελετών υδραυλικών εν γένει έργων του
κεφαλαίου Α' του παρόντος τμήματος-, εκτός εόν
άλλως, ειδικώς, ορίζηται εις τα οικεία όρθρο αυτού, άτί
οι ειδικοί αύται διατάξεις κατισχύουν των γενικών
τοιούτων του παρόντος.
Αρθρον 68
. Περιλαμβανόμενοι εις την ομοφήν μελέτης δαηόναι
Ι,Εις την, κατά τα προηγούμενα άρθρα 65 και 66
καθοαιζομένην αμοιβήν μελέτης, εκτός των εις την παράγραφαν 5 του άρθρου 65 δαπανών, περιλαμβάνεται
και ηάοο ετέρα δαπάνη του μελετητρύ, απαιτουμένη
δια την, εντός ή εκτός της έδρας αυτού, εκηόνηαιν της
μελέτης, συμφώνως προς τας οικείος προδιαγροφάς
μελετών, πλην των της κατωτέρω παραγράφου 2.
2.Δεν ηεριλομβάνονται εις την κατά τα ανωτΐρ»
αμοιβήν της μελέτης αϊ δαηάναι και η αμοιβή δια τος
κάτωθι εργαοίας ή επί μέρους μελετάς:
ο}Η εκτέλεσις οιωνδήποτε τοπογραφικών εργασιών,
περιλαμβανομένων και των βυθομετρικών τοιούτων, αίτινες αμείβονται ιδιαιτέρως και κατά τας σικΐίος πατάξεις αυτών.
β)Η αμοιβή των γεωργοτεχνικών και γεωργοοικονομικών μελετών ήτις καταβάλλεται ιδιαιτέρως.
γ)Η αμοιβή μελετών οικονομικής σκοπιμότητας. ·
δ)Αι δαπάνα) μετρήσεως ηοροχπς ρευμότων «Β
πηγών, χημικών κοι μικροβιολογικών αναλύσεων υδάτων και λυμάτων ως και αϊ λοιποί μέτρησες και παρατηρηθείς αϊ απαΓΓούμεναι δια την σύνταξιν της υδρολογικής μελέτης.
ε)Αι πάσης φύσεως δαηάναι και μετρήρεις δια την
ούντοξιν της απαιτουμένης υδρογεωλογικής μιλέτης.
οτ)Αι γεωλογικοί χαρτογραφήσεις και η αύνταξις γεωλογικών εκθέσεων και μίλετών πάσης μορφής π εκτάσεως ως κοι η εκτέλίοις ηάσης φύοεως ίρ<ΐ(νητΗθών
γεωλογικών εργασιών.
ζ)Α» γεωτεχνικοί εκθέσεις ως και σι συναφείς ερευνητικοί και εργαστηριακοί εργαοΐαι κοι η οξιολόγηοι; των
εκ τούτων συμπερασμάτων.
η)Αι ηάαπς φύοεως εδαφολογικοί εργοσίαι. ίρίννοι
και μελέται.
θ}Αι έοευναι έηΐ προτύπων, ΐϊδραϋλ«ών και μαθηματικών.
·
;
ι)Αι πάσης φύσϊοίς δοΛόνοι κοι σμοιβαί,' 3ΐ αηαΓταύμενα; δια την έκδοοιν γνωμοδοτήσεων ίΐδικών συμβούλων, .,ιετακαλουμένων ι«ίό τον Μελΐτ.ιτοό'τη εντολή
του Εργοδότου.
*ιαΚ^ δαπάνες για την υποβολή περισσοτέρων των
ηέντε αντιγράφων της μελέτης,
ιβίΑ) πάσης φύσεως δαηάναι μεταφράσεων.
ιγ}Η αμοιβή μελετών, αμειβομένων δΓ ετέρων διατάξεων αμοιβών, πΐρί ων αϊ παράγραφοι 3 και δ/β τον
άρβρου 65 του παρόντος.
'ίδϊΗ αμοιβή για την υποβολή περιοοοτίρων τ«ν
ητντε αντιγράφων τπς μελέτης ορίζεται στο κόστος για
το πρώτο ηέντε και στο διπλάσιο του χόοτους αυτών
*0ι περιπτώσεις ίο και ιό αντικαταστάθηκαν ως άνω*
τερω υε την ηαΰ. 1 τοιιάοθοου 37 του Π.Δ.515/1389.

για το υπόλοιπα, με βάση τα παραστατικά στοιχείο πληρωμής.
*«ιε)0< δαπάνες γιο τη συλλογή στοιχείων υφίστομέ-

Αρθρον. $|)·
μελετών 0!*ιδίο:τερίις
Η αμοιβή δισ την εκτέλεσιν των κατά το προηγούμενον άρθρον εργασιών ή εκπόνησιν των αντιστοίχων
μελετών, εφ' όοον δεν υφίσταται αντίστοιχος διάταξις
αμοιβής, ορίζεται ιδιαιτέρως. κατά περίπτωσιν, ομού
μετά της εντολής του Εργοδότου προς εκτέλεσ,ιν τρυ>
των,
** Αρθρο 70
"

Αμοιβή μελέτης προοθηκών,

διαρρυθμίσεων και ελέγχου υφισταμένων έργων
1. Η αμοιβή γιο τη σύνταξη μελέτης διαρρυθμίσεων ή
προσθηκών μι οποιοδήποτε έννοια* προσαυξάνεται κατά 25%.
2.Η αμοιβή γιο τον έλεγχο της επάρκειας υφισταμένων έργων, κατόπιν εντολής του Εργοδότη, που γίνεται
στα πλαίσια εκπονούμενης προμελέτης ή οριστικής μελέτης, είτε το έργα αυτά εντάσσονται τελικώς κίτε όχι
στο ουνολο των έργων της μελέτης, καθορίζεται στο
20% της αμοιβής που προκύπτει για τη μελέτη των
υφισταμένων ουτών έργων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενο στα άρθρα 3, 64, 65 και 66 του παρόντος, μι
προϋπολογισμό έργων Σ που θο εκτιμάται κατά το
χρόνο σύνταξης του Προϋπολογισμού του σταδίου της
όλης μελέτης*.
Αρθρο* 71.
Εφορμογαί μελετών υπό Εργοδότου
Ο Εργοδότης οίο πληρωμής της αμοιβής μελέτης
τινός καθίσταται κύριος αυτής δυνάμενος να την εφαρμόοη εξολοκλήρου ή κότα τμήματα οπουδήποτε, οπό·
τεδήηοτε και οσοσδήποτε φοράς άνευ καταβολής προοθέτου αμοιβής εις τον Μελετητήν υπό την ηροΰπόθεσιν ότι ουδεμία σχετική πρόσθετος εργοοία θέλει ζητηθεί σπό τον Μελετπτήν.

Περιειόμενον αμοιβής επιβλέψεως
Εις'ίΊ'ν αμοιβήν -επιβλέψεως, περιλαμβάνεται αποζημίωσις διό την απασχόλποιν και πάσα κατά τας διατάξεις του παρόντος δαπάνη δια την υηεύθυνον πσρανο*
λούθηοτν των εκτελουμένων έργων, την χορήγηοιν
πλήρων και λεπτομερών οδηγιών Εις τον κοταοκευο*
στην του έργου δια την, κοτό το συμβατικά στοιχεια,την
επιοτήμην και τους κονόνος της τέχνης, έντεχνον, εμπρόθεσμον κοι οικονομικήν εκτέλεσιν των εργοοιών,
την μέριμναν δια την ουμμόρφωσιν του αναδόχου προς
τσς συμβατικός του υποχρεώσεις και την ηεριφροΰρη·
σιν των συμφερόντων του Εργοδότου, την διενέργιαν
μικροτροποποιπσεων τπς αρχικής μελέτης, την σύντα·
ξιν λογαριασμών και συγκριτικών πινάκων, πρωτοκόλλων αφανών εργασιών ως και των των τοιούτων παραλαβής κοι ζυγΐσεως υλικών, την φροντίδα λήψεως των
τ
απαιτουμένων δοκιμίων, τος μερικός κοι πν τελικήν
εηιμέτρησιν, την εισπγησ:ν επί αιτήσεων παρατάσεως
των συμβατικών προθεσμιών, την εμηρόθεσμον απόν*
τηοιν και αντίκρουσιν κατά τπν ηαραλαβπν των ίργοοιών και τον δέοντα χειρισμόν και αηόντηαιν επί τυχόν
ενατάσεων του σνοδόχου κατά του πρωτοκόλλου ηαραλοβής ως και την, εις τα δικαστήρια παράστασιν, εηΐ
προσφυγών του σνοδόχου, εάν ήθελε δοθή προς τούτο
εντολή υπό του Εργοδότου, καταβαλλομένης εν τη τελευταία τούτη περιπτώσει, ιδιαιτέρας αμοιβής κατά το
άρθρον 102 του παρόντος.
2)Δεν περιλαμβάνονται εις τπν άμϋιθήν «πιβλέψεως;
α)Η δαπάνη λήψεως και δοκιμασίας δοκιμίων και
εκτελέσεως πάσης φύσεως δοκιμών βαρύνουσα, αν»
λόγως προς την οικείαν σύμβασιν, τον ανάδοχον του
έργου ή τον Εργοδότηγ.
β)Η αμοφή δια την σύνταξιν μελέτης τροποποιήσεως
της αρχικής μελέτης είτε εν άλω είτε κατά μέρος αυτής
Εάν δοθή παρά του Εργοδότου τοιαύτη εντολή, καταβάλλεται ιδιαιτέρα αμοιβή εις τον επιβλέποντα δια την
ούντοξιν των τροποποιητικών μελετών, υπολογιζόμενη
κατά τας οικείας διατάξεις.
γ)Η αμοιβή δια την σύνταξιν πρωτοκόλλων κανονισμού νέων τιμών μονάδος, καταβαλλομένη ιδιαιτέρως,
κατά τα κατωτέρω ειδικώτερον οριζόμενα.
* «Αρθρο 74
Καθοριομσς αμοιβής επίβλεψης >

ΚΕΦΑΛΑΪΟΝΓ'
ΑΜΟΙΒΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ

Αντικεϊμενον

Αρθρον 73-

ΐ

'

^ι διατάξεις τρυ παρόντος κεφαλαίου, ηφορουν εις
τον καθορισμόν του ελαχίστου ορίου αμοιβής δια την
ίπίβλεψιν και επιμετρήσεις των υδραυλικών έργων.

Η αμοιβή επίβλεψης υδραυλικών έργων των οποίων η
μελέτη αμοίβεται κατά τις διατάξεις του τμήματος Δ του
παρόντος, ορίζεται σε ποσοστό της πραγματοποιηθείσας δαπάνης των εκτελκσθεισών εργασιών με βάση
το γενικό τύπο του άρθρου 2 και με συντελεστές
.((» 1,10 .·
μ .-.20,00*·.

Κατανομή σμαιρΆς επιβλέψεως
Η αμοιβή επιβλέψεως, δι*, σηάοος τος κατηγορίας
υδραυλικών έργων, κατανέμεται ως κάτωθι:
α)Δια την κυρίως εηίβλεψιν ηοσοστόν 65%.
β)Δια την εηιμετρηαιν ηοσοστόν 35%.

*Μ περίητωαπ ιέ προστέθηκε με την ηορ.2 του άρθρου
Π.Δ.5Λ&/ 19,89.
» Το άρθρο 70 αντικαταστάθηκε ω; ανώτέρ»; \
ΠΔ515/1985,

* Το άρθρο 74 διαμορφώθηκε ανωτέρω με το ορ&ρα
39 του ΠΔ 515/1989.
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Αρθρον 76
Αι/ο,'3^

ικ; πρα!τ0<ίόΑλα'ν κο.νονιομού νέων τιμών μονάδος.

ΊΐΕις την. ϋότο τοανωτίμω, αμοιβών επιβλέψεως και
εΓΐίμποπσεΐιΐν 0£ν· περιλαμβάνεται η εμοιβη του επιβλέ^
πτντος ί:α την σύνταξκ πρωτοκόλλων κονονικμού
'\?ε<4.·ν τιμών μονάδος, καταβαλλομένη επιπροσθέτως.
2,Διθ την σΟνταξιν πρωτοκόλλων κανονισμού νέων
Τιμών συνοδευόμενων υπό αναλύσεως τιμών και τιμολογίου 6·α τας νέας εργουίος, ορίζεται ποοοστόν
,β,έν επί της συνολικής αξίας των/, διό νέων τιμών;
μονάδος. προβλεπομένων δια του συγκριτικού πίνακος
εργασιών μ£Τα προσθήκην του ποσοστού οφέλους εργολάβου και σφαίρεσιν της τυχόν εκπτώσεως της δημοπρασίας;.
Αρθρον 77

Περιπτώσεις αυξομειώσεως αμοιβής επιβλέψεως
ί'.Η κατά τσ ανωτέρω άρθρο 74 και 76, αμοιβή επιβλέψεως αφορά εις την περίπτωσιν εκτελέσεως των
έργων «ν τη έδρα του επιβλέποντος, δια γενικού εργολάβου και δισ τιμών μονάδος των επί μέρους εργασιών
και υπό την ηροϋηόθεΰΐν άτι ο Εργοδότης δεν διαθέτει
ίδιον τεχνικήν υππρεσίαν δια ι ην επί τόπου ηαροκολούθηο:ν των εργασιών, υπό τας τεχνικός οδηγίας και την
εν γέν£ΐ επιβλεψιν του επιβλέποντος.
2. Εις πν περίπτωσιν ο Εργοδότης διαθέτει ιδίαν τεχνικήν υππρεσίαν, με επί κεφαλής διπλωματούχόν μηχανικόν δια την επί τόπου παρακολοΰθησιν των εργασιών
υπό τας τεχνικός οδηγίας αμοιβή το ήμισυ της, κατά τσ
ανωτέρω οριζόμενης κατά περίπτωσιν, νομίμου
αμοιβής επιβλέψεως
3. Εάν το έργον δεν εκτελπται δια τιμών μονάδος των·
επί μέρους εργασιών αλλά με κατ αποκοηπν προσφοράν δί ολάκληρον το έργον, εις τον επιβλέποντα καταβάλλεται το 75% της, κότα το άρθρον 74, νομίμου
αμοιβής μη ισχυούσης εν προκειμένω της κατανομής
του όρθρου 75, εάν δε τούτο εκτελήτσι κατά μικτον
σύστημα, η αμοιβή επιβλέψεως είναι ανάλογος του
τρόπου εκτελέσεως των εηί μέρους τμημάτων του έργου κοι της αξίας αυτών, εφ' ης εφαρμόζονται τα, κότα
περίπτωσιν, οικεία ποσοστά.
4. Εάν το εκτελούμενον έργον κείται εκτός της έδρας
του επιβλέποντος και ηέρσν των 75 χλμ. απ' αυτής, η
αμοιβή της επιβλέψεως προσαυξάνεται ως κάτωθι, αναλόγως της αποστάσεως του έργου από της έδρας του
επιβλέποντος:
α}ΔΓ αηόοτααιν πέραν των 75 χλμ. και μέχρις 150
χλμ. κατά ηοοοοτόν 26%.
β) Δι ' σηόστασιν ηέρον των 1 50 χλμ. κατά ποσοοτόν
50%.
'
.
.
. . · . Γ
5. Εις περίπτωσιν εκτελέσεως έργου ή τμήματος αυτού ή εργασιών τινών απολογιοτικώς δΓ αυτεπιστασίας
(άνεο* εργολάβου), η αμοιβή διό το ούτως εκτελεσθέν
έργον, τειραηλασιόζ£ται.
6. Εις περίπτωσιν εκτελέσεως έργου Τινός, δι* εργολάβων κατά αυτοτελή τμήματα κοι με αυτοτελείς προϋπολογισμούς» π αμοιβή υπολογίζεται κεχωριομένως δι
έκαοτον αυτοτελές ως άνω τμήμα.
7. Εις περίπτωσιν εκτελέσεως επικινδύνων εργασιών,
η αμοιβή επιβλέψεως δύναται νο ουξηθεί μέχρι του
πενταπλασίου, δια το επιχίνδυνον μέρος του έργου ή το
σύνολο αυτού κατά περίπτωσιν, του χαρακτηρισμού
του επικινδύνου και του καθορισμού του ποσοστού
προσαύξησες της αμοιβής προσδιοριζόμενων δΓ οηοφάοεως του αρμοδίου οργάνου, μετά ούμφωνρν
του αρμοδίου Τεχνικού ΣυμβουΜου-
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8 . £ις ηερίπτωσ.ν συνδρομής μίας π περισσότερων
περιπτώσεων του παρόντος άρθρου κατά την εηίβλρψιν
έργου Ανός το τελικώς προκύπτον ηοαοστόν επιβλέψεως δεν δυνατοί να είνα;. εν ηόσει περιπτώσει μείζον
των επτά το>ς εκατόν {7%) όταν συντρέχει μια περίπτωσης κα* του δέκα τοις εκατόν (10%) ότον συντρέν
>;ουν περισσότεροι της μιας, επί τπς οξιάς του έργου..
Αρθρον 78
Πληρωμή αμοιβής επιβλΐψέως
1. Η αμοιβή επιβλέψεως καταβάλλεται εις τον δικαιούχον τμηματικώς και αναλόγως της προόδου τοιι
έργου, υπολογιζόμενη επί των εκάστοτε τμηματικών
λογαριασμών πληρωμής της σξίος τούτου, συντασσομένων βάσει κανονικών επιμετρήσεων.
2. Επί των εκάστοτε τμηματικών πληρωμών της
αμοιβής επιβλέψεως παρακρατείται ηοσοστόν είκοσι
τοις εκατόν (20%) αυτής, αηόδιδόμενον εις τον επιβλέποντα κατά ηοοοοτόν μέχρι δέκα τοις εκατόν (10%)
του συνόλου της αμοιβής άμα τη θεωρήσει της τελικής
εηιμετρήσεως, κατά πέντε τοις εκατόν (5%), άμα τη
εγκρίσει του πρωτοκόλλου της προσωρινής παραλαβής
Κ9ΐ κατά υπόλοιπον πέντε τοις εκατόν (5%) άμα τη
συντελέσει της οριστικής παραλαβής,.
3. Δια τα έργα του Δημοσίου και Νομικών Προσώπων1
Δημοσίου Δικαίου εάν η εηίβλεψις διακοπή υηαιτιότητι
του επιβλέποντος, εις οιονδήποτε οτάδιον της επιβλέψεως, η ως άνω κράτηοις 20% επί της αμοιβής επιβλέψεως, εκπίπτεται υπέρ του Εργοδότου, ηρος κάλυψιν
των ηυξημένων δαπανών τούτου λόγω της νέος επιβλέψεως.
4. Εις περίπτωσιν καθυστερήσεως καταβολής υπό του
Εργοδότου εις τον επιβλέποντα της εκάστοτε αναλογούσης αυτώ αμοιβής επιβλέψεως, πέραν των εξήκοντα
(601 ημερών από της υποβολής του πίνακας αμοιβής εις
τον Εργοδότην, ούτος υποχρεούται εις κσταβολήν του
οικείου νομίμου τόκου κατόπιν εγγυήσεως παρά τοιι
δικαιούχου.
5. Εις περίπτωσιν καθ' πν απαιτείται η ίδρυοις ειδικού
εργαφείου εις τον τόπον του έργου δια την παρακολούθηοιν αυτού λόγω αναπτύξεως εις μεγάλην έκτοσιν ή
παρουσιαζομένων δυσχερειών, οι δσπάνσι ιδρύσεως και
εγκαταστάσεως του Γραφείου ως και επανδρώοΐως αυτού δια βοηθητικού τεχνικού προσωπικού βαρύνει τον
Εργοδότην. Η σύνθεσις εις προσωπικών του γραφείου
εγκρίνεται υπό ταχι Εργοδότου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

ΑμΟ-ΐβοί παραλαβής υδραυλικών έ
Ι

Αρθρον 79
Καθορισμός Αμοιβής Παραλαβής και πληρωμή αυτής

'ί. Δια τον έλεγχαν τπς οριστικής εηιμετρποεως και
την ηροσωρινήν παραλαβήν εργασιών υδραυλικών έργων ων η μελέτη αμείβεται κατά τος διατάξεις του τμήματος Δ' του παρόντος, το ελάχιστον ποσόν της εν
γένει οφειλομένης αποζημιώσεως το καταβαλλόμενον
υπό του οικείου Εργοδότου, ορίζεται εις ποσοοτόν επί
της ηρογμοτοηοιηθήσης δαπάνης του έργου, ως ακολούθως, δΓ έκαοτον μέλος της, επί τούτω συνιστώμενης Επιτροπής παραλαβής και 6Γ έκαστον έργον;
αί ΠίΝΑΞ Α: Δί' έργο σξίος μέχρι του ηοοοΰ 500,000
δραχμών, ηοσοστόν
0,50%
β| ΠΙΙΝΑΐ Β: ΔΓ έργα αξίας μέχρι 1.500.000
δραχμών και δια το υπέρ το 500.000 ποσόν, δΓ ο
ισχύί) ο ηίναξ Α', ηοσοστόν
0,40%

·000 δραχμών
Γ ο ισχύουν οι
0.30%

πίνακες Α και θ. ηοοοστόν

Δ) ΠΙΝΑ: Δ: Δι' έργο βϊ'Οζ μέχρτς 20.000.000
δραχμών κοι διό το υηέρ τος 5.000.000 ποσόν, δι ο
είραρυόίοντοι οι ηίνακίς Α, Β κοι Γ, ποσοστόν .0,15%,
ε) ΓΐΙΝΑΞ Ε: ΔΓ έργα αξίας όνω των 20,000,000
δραχμών και διό το υπέρ το 20.000.000 ποσόν, δι' ο
ισχύουν οι πίνακες Α, Β, Γ κοι Δ, ηοοστόν
0,005%
2. Η, κατά τα ανωτέρω, αμοιβή παραλαβής έργων
καλύπτει ηάοαν εργαοίαν και δσηάνην των μελών της;
επιτροπής παραλαβής διό την διίνέργειαν αυτής, προκαταβάλλεται δε αύτη υποχρεωτικώς, κατά το ήμισυ,
άμα τη κοινοποιηθεί της εντολής του Εργοδότου, προς
κάλνψιν των δαπανών διενεργείας της παραλαβής.

3. Εάν το ηοραλσμβανόμβνων έργον κείται εκτός της
Επικρατείας, κανονίζεται επί πλέον αποζημίωσις βάσει
ιδιαιτέρας ουμφωνίας.

4. Εόν διό την ηαραλοβήν του έργου, απαιτητοί εργοτοτεχνικόν προσωΠίΚόν ή λήψις και δοκιμασία δοκιμίων, εργαστηριακοί εξετάσεις «αϊ λοιπά, η δαπάνη τούτων βαρύνει τον Εργοδάτην,
5. Η αμοιβή δια την οριστικήν ηοραλαβήν καθορίζεται εις ποσοστόν είκοσι πέντε τοις εκατόν (25) της
αμοιβής διό την προσωρινήν τοιούτον. Εις περίπτωσιν
ταυτίσεως της προσωρινής και οριστικής παραλαβής,
καταβάλλεται μόνον η αμοιβή της προσωρινής
τοιαύτης.
6 Η πληρωμή της αμοιβής διό τον παρολαβπν έργου
δέον να πραγματοποιηθεί εντός τριάκοντα (30) ημερών
οηό τΓς υποβολής του πίνακος αμοιβής. Εις περίπτωσιν
μη υποβολής τοιούτου ηϊνακος, η εκκαθάρισις πραγματοποιείται οίκοθεν υπό του Εργοδότου εντός εξήκοντα
(60) ημερών από της υποβολής του πρωτοκόλλου παραλαβής, της εκκαθαρίσεως της αμοιβής γινομένης, εν
τοιαύτη περιπτώσει, οίκοθεν παρά του εντολέως εργοδότου. Πέραν των προθεσμιών τούτων καταβάλλεται
5ιά το οφειλόμενο ν ηοοόν αμοιβής ο νόμιμος τόκος
κατόπιν οχλήσεως του δικαιούχου.
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Αμοιβή μελετών Κτιριακών Εργων
•

,
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ί. Εκάστη μελέτη ΚτιρΌχού ΐργοο διαιφίνετο εις:
αίΤηνορχιίεχίονιχήνμεΑέτην. „
'β) Την μ£λ|την της «ρερούοπς κατοσκευής.
γ) Τος μελετάς των εγκσταοτάσιων.
• Ο) Τος μελάτος των έργων υποδομής και διαμορφώβ*ως του οικοπέδου και εν γένει του περιβάλλοντος
χώρου ε<0' ου ανεγείρεται.το Κτ:ριακον Εργον.
* «2. Εκάστη μελέτη των εγκαταστάσεων κτιριακού
έργου περιλαμβάνει το σύνολο π μέρος των κάτωθι
Ονίξαρτήτών μελετών:
α> εγκστοστάοϊως ύδρευοης

"* Η εντός « » ηαρ. 2 τροηοποιήθ.πκε ως ανωτέρω
το άρθρο 40 του Π.Δ, 515/1989

β) Εγκαοτόσπϋν οποχΓτεόσεωί* οκοθάρτων κρι ομβρίων
γ) Ηλεκτρικών (γκαοτάοβων

δ) Ε^τοοτάοεων Κεντρικής θέρμανσης
6) ΕγίΓαταοτόσεων ΚΑιματίΟμού

οτ} Εγκοτοστόοεων Ανελκυστήρων
ί) Ενδικων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαοτάαεων «α>
κατασκευών μη περιλαμβανομένων οτις ανωτέρω κατηγορίες»
Αρθρον 81

ίτόδια μελετών

*"

Το στάδια ίκηονήοεως εκάστης των εν άρθρω 00
αναφερομένων επί μέρους μίλίτών κτιριακού έργου,
είναι τα κάτωθι:
ο) Προμελέτη
β) Οριστική μελέτη
γ} Μελέτη εφαρμογής) Κοτηγθ{Ηαι Μΐλπών Κτιριακών
1. Εκάστη των εν άρθρω 80 σναφίρορένων *τύ μέρους μελετών κτιριακού έργου αναλόγως των οηοητά. οίων. του αντικειμένου και της δυσχέρειας αυτού υπάγεται εις μίαν των κατά τας επομένας παραγράφους
κατηγοριών. Δι εν κσι το αυτά έργον αϊ επί μέρους
μΐλΐται δύνονται να υπάγονται εις διαφόρους κατηγορίας.
• «2; Κατηγορίες Αρχιτεκτονικών Μελετών: Οι κοτηαρχιτεκτονικών μελετών κτιριακών
α) Κατηγορία Ι
Αρχιτεκτονικές μελέτες που Αχούν ως οντικίίμενο κτίρια μονώροφα μι στοιχειώδη ιαωτιρικη διάταξη και
απλούστατη διαμόρφωση του όγκου τους, όηως αποθήκες και υηόϋτεγα αγροτικής χρήσης, δεξαμενές υπόγειες, μικρού μεγέθους σταύλο», μεμονωμένο κτίρια
χώρων στάθμευσης ενός ή δύο μικρών αυτοκινήτων.
β) Κατηγορία 11
Αρχιτειαονικές μελέτες ηου έχουν ως αντικείμενο κτίρια μί απλή λειτουργία, εσωτερική διάταξη και διαμόρφωση του όγκου τους, όπως βιομηχανικές και εμπορικές αποΦήκες, δεξαμενές υηόγίκς, κτίρια στάθμευσης αυτοκινήτων, βιοτεχνικό κτίρια με οπλή λειτουργική διάταξη,
.},
γ) Κατηγορία III
Αρχιτεκτονικές μελέτες ηου έχο*ιν ως αντ>«!μ£να κτίρια μί αυξημένες απΟΓτήσεις λειτουργίας, εσωτερικής
διάταξης και διαμόρφωση του όγκου τους, όπως κτίρια
κατοικιών, κτίρια γραφείων, καταστήματα, νηπιαγωγεία, παιδικοί σταθμοί, σχολικά κτίρια στοιχειώδους και
μέσης εκπαίδευσης, σιδηροδρομικοί σταθμοί, σταθμοί
ηΐΙιΐΤ Γΐ:·±«Ί βιομηχανικά κτίρια, υδοτόπυργόϊ, τουρ>
οπκές εγκατασταθείς μέχρι και Β' τάξης, κινηματογράφοι, ανοικτές αθλητικές εγκσστάσείς, μικρής κλίμακας,
κτίριο ηρονοιακού χαρακτήρα και γενικά κα&ε ψύοεως
έργο ηου δεν εμπίπτουν σης άλλες κατηγορίες.
5) Κατηγορία IV
,

Αρχιτεκτονικές μελέτες ηου έχουν «ς αντικείμενο «τι»
Ή παρ. 2 του άρθρου 82 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την πορ. 1 του άρθρου 41 του ΠΑ
515/1989.
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ριο με σϋνφΕΤίΊ λειτουργία κοι αυξημένες τεχνικές ή
αισθητικές οηοπήσεις, όπως κτίριο ανώτατης και ανώτερης εκπαίδευσης, θέατρο, εκκληοίίς, νοσοκομεία,
•διοικητικό κτίρια, μοκοεία, βιβλιοθήκες, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, εμπορικά κέντρα, κλωστές αθλητικές
εγ^σταοτοΡϋς. αεροσταθυοί, τουριστικέ; εγκοταστπϋβεις τάξης ονυτερης της Β/.,
•ΐί Κατηγορία V
Αρχιτεκτονικές (ΐεΑέτβξ; ·«««·· ΐχοϋν υς αντικείμενο
έργο π τμήμα έργων των οποίων οι αυξημένες λειτουργικές, αισθητικές ή τεχνικές απαιτήσεις Επιβάλλουν
•αναζήτηση και μελέτη δυσανάλογη προς τη δαπάνη
εκτέλεσης, όπως εντάξεις μνημείων εν γένει, διαμορφώσεις ελεύθερων χώρων και τοπίου (πλατειών, κήπων,
πάρκων, περιβάλλοντος χώρου κτιρίου), περίπτερο
εκθέσεων, επίπλων και εξοπλισμό χώρων εσωτίρικις
διακοσμήσεις, εργασίες συντήρησης - αποκατάστασης
π επέμβασης σε κτίρια χαρακτηρισμένα σον μνημείο.
διατηρητέα ή παραδοσιακό».
3. Κατηγορία» μελετών φέρουσας (ΐατοοκευής. Αι χατηγορίαι μελετών ιρερούσης κοτασκε·;ής κτιριακών έργων είναι α: ακόλουθοι:
α) Κατηγορία Ι: Εις την κατηγοριον τούτην υπάγονται
α» μελέτοι αηλών φερουσών κατασκευών σησιτουσών
στοιχειώδεις μόνον υπολογισμούς, ως μελέται κατασκευών μέχρι διωρόφου εκ τοιχοποίσς και οιασδήποτε φερούσης κατασκευής δαπέδων και στεγών, έλα*
φραί ξύλινοι καταοκευοί, βοηθητικοί καταοκευαί εργοταξίου {συνήθη ικριώματα, προστατευτικά ηροστεγόοματο κλπ.).
β) Κατηγορία Ιΐ. Εις την κστηγορΐαν ταύτπν υπάγονται
» μίλέτοι φερουσών κατασκευών σπαιτουσών απλούς
υπολογισμούς ολλ' ακριβέστερους της προηγουμένης
κατηγορίας, καθορισμόν και αηεικόνισιν των οερόντών
στοιχείων ως μελέται κατασκευών μέχρι διωρόφου μιιοπς κατασκευής εξ υποστυλωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος και τοιχοποιιών, δοκών και πλακών απλής
διατάξεως, σιδηρών κατασκευών οηλών κτιρίων των
οποίων οι κύριοι φορείς (δοκοί και υποστυλώματα) προβλέπονται αποκλειστικώς εκ προτύπων ελασμάτων,
απλοί μεταλλικοί οτέγοι μέχρις ανοίγματος 10 μέτρων,
γ] Κατηγορία III. Εις την κατηγορίον ταύτην υπάγονται αϊ μελέται φερουσών κατασκευών απαιτουσών
πλήρη στστικόν υηολογιομόν απάντων των φερόντων
στοιχείων βάσει των εν χρήσει μεθόδων και βοηθημότων,ώς μελέται σκελετών εξ οπλισμένου σκυροδέματος, υπολογιζόμενων ως επιπέδων φορέων, πλαισίων
ιξ ευθυγράμμων ράβδων, σιδηρών κατασκευών, τοίχων
ονπστηρίξεως εξ οπλισμένου σκυροδέρματος, έργων οντιοτηρίξεως γειτονικών κτιρίων, ξύλινων κατασκευών
ιδιαζούσης μορφής και εν γένει πάσης φύσεως στατικών μελετών έργων μη εμπιπτόντων εις τας λοιπός
κατηγορίας.
* «δ) Κατηγορία IV. Στπν κατπγορίο ουτή υπάγονται οι
μελέτες φερουσών κατασκευών που αηαιτοόν ιδιάζοντες στατικούς υπολογισμούς ίεξοιρουμένων των αντισεισμικών τοιούτων των έργων των προηγούμενων
κατηγοριών), ως μελέτες σκελετών οπό οποιοδήποτε
υλικό υπολογιζόμενων ως φορέων στο χώρο, κελυφών,
πτυχωτών φορέων και εν γένει φορέων ειδικής μορφής,
προεντεταμένων κατασκευών, οιλό, υδοτοηύργων,
ιστών τρούλων, ειδικών θεμελιώσεων, τόξων, σνηρτ/ιμένων στίγών, συυμίκτων οορέων και σιδηρών «ο*

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται μελέτες «λογής πδους, μεγέθους κα' διοτόξιως μηχανημάτων εξυπηρετούντων τη λειτουργία τογ κτιρίου άνευ μελέτης των
τροφοδατούντων το μηχανήματα τούτο ποντάς είδους
δικτύων, ήτοι μελέται συνιστάμενοι εξ ενιαίων μηχανημάτων σημαντικής αξίας η τυποποιημένης συνήθους
κατασκευής ως χαι τοιούτοι ηεριλομβάνουοοι σύνολον
μηχανημάτων απόντων επιλεγόμενων προς ολοκλήρωσα των ίγκσταστάοίων βάσει οηλών συλλογισμών π
σχετικής «ηιλογής.
Ενδεικτικώς ως σνπκουοαι στην κατηγορία αυτή όνοΦέρονται οι κάτωθι μελέτες ενκατσοτάσεων:
— Εξοπλισμός μαγίΐρίου ή κυλικείου (
συσκευές, ψυκτικές ουοκίυές, βραστήρες, φούρνοι,
θερμοτράηεζες, μηχανές ηλϋοεως σκευών, μηχανές
οηοφλοιώσεως γεωμήλων, φορητά ψυγεία, ψύκτίς
ύδατος κλπ.).
— Εξοπλισμός πλυντηρίου (ηλιη/τικές μηχανές, οτυΟΤίκές μηχανές, ΟΤίγνωηκές μηχανές, αηοσ»ίλΓ>ρνντικες μηχανές κλΛ.}
— Εγκσταστάαεις πυροοβέσεως με φορητούς πυροσβεστήρες (όχι με νερό).
— Κοηνοαυλλέκτες
•— Αηοτεφρωτικοί κλίβανοι
— Συγκροτήματο εξοπλισμού ιατρείων ή νοσοκομείων {βροοτήρες, οποστειρωτήρες, μηχανήματα οκτίνων κλπ.).
' — Συγκροτήματα συσκευών τυηοηο»ημενης σΐίνήβους κατροκευής, που εξυπηρετούν Ονγκ(κρ(μίνη
χρήση.
β) Κατηγορία II
Στην κατηγορία οοτΛ υηαγοντο! μελέτες συνήθως εγκαταστάσεων εξυπηρετικών του έργου που περιλαμβάνουν το μηχανήματα, τα εξαρτήματα, τις αυοκευές και
τα δίκτυα, εφόοον αυτά αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο
εγκαταστάσεως. Ενδεικτικώς ως ανήκουσες στην κατηγορία αυτή αναφέρονται οι κάτωθι μελέτες εγκαοτό·
«ως,
— Ανυψωτικά κα μεταφορικά συστήματα συνήθους
τυποποιημένης κατασκευής (αν«λκΜθτήρ<ς ευθύγραμμοι, γερανογέφυρες, κυλιόμενες κλίμακες, συγκροτήματα μεταφορικών ταινιών, κυλιόμενοι τάπητες κλπ.)
•— Συγκροτήματα επεξεργασίας ύδατος.
•— Παροχή και διανομή ύδατος πόλεως και θερμού
τοιούτου (πιεστικά δοχεία, δεξαμενές, αντλίες, θερμαντήρες, δίκτυο διανομής θερμού - ψυχρού ύδατος,
υδραυλικοί υποδοχείς κλπ.)
— Εγκαταστάσεις αποχετεύσεως, συνήθεις μετά των
ίΐδών υγιεινής (δίκτυον, αποχετεύσεως, .βό&ροι, δεξαμενές κοβιζήοείι>ς, λίΓίοουλλέκτες κλπ.)
— Πυροσβεστικές εγκαταστάσεις με νερό μη αυτόματο, ως δεξαμενές,σντλίες. πυροσβεστικές φωλεις.
διάφορα εξαρτήματα κλπ.
— Εγκαταστάσεις τηλεφωνικού δικτύου μ«το Λ σν*ν
τηλεφωνικού κέντρου
— Εγκαταστάσεις εν&οαυνεννΰήσεως.
— Εγκαταστάσεις ηλεκτρικών σημάνσεων (κώδωνες,
εγκατασταθείς συναγερμού, ανιχνεύσεως ηυρκογιάς
κλπ.)
— εγκαταστάσεις ηαροχης οξυγόνου, πεπιεσμένου

* Το εντός « » εδάφιο δ τροποποιήθηκε ως ανωτέρω
μετπνηαο. 2 τρυό^θρομ 4\ του Π.Δ. 515/1989

- Η ησρ. 4 του όρθρου 82 τροποποιήθηκε «ς ανωτέρω με την παρ. 3 του άρθρου 41 του Π.Δ.
516/1983.
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** «4, Κοτπγορίες μελίτών ίγκαοτάσεων

α) Κατηγορία ι

ΐίγ;ΡΐίΝθυ. φωταερίου κιι αερίων (ν γίνει
ίβίιβκεύές ηορογωγής ή αηοθηκεΟΐίως οερίου, δίκτυο
διανομής, μετρητές εξαρτήματα παροχής, στόμια κλπ.)
— Εγκαταστάσεις οντλπτικώνθ"γκΓ>οτπμάτων.
— Εγκαταστάσεις ονσρροφήοεως (κενού;.
— Συνήθεις εγκαταστάσεις φωτισμού ανοικτών
χώρων (οδοί μέσα οε συγκροτήματα αι»;ο5ομών περιβάλλων χώρος κτιρίων, γυμναστήρια, στάδιο, χώροι
αποθηκεύσεων κλπ,}
— Εγκαταστάσειις μεταφοράς με πεπιεσμένο αέρα.

— Εγκαταστάοίΐς θερμομονώσεων.

ορχιί, εάν δεν ηρόκΕίτο^ περί ιδιωτικών έργων η οουοδίο πολεοδομική Υηηρ£οίο.
6. ΓΪραν της Οιακριοεως των μελετών εις τος άνω*
τέρω κατηγορίας, αϊ μελέται των Κτιριακών έργων διακρίνονται επίσης ης:
0} Μελετάς έργων εκτελουμένων εξ υπαρχής.
β) ΜελέΤΟζ επεκτάσεως υφϊότομίνΟν Ιφγ&ν '
γ) Μελετάς μεταρρυθμίσεως ΓΙ αποκαταστάσεως, δη··
μιουργούσος ΐϊΐρτον Μέλετπτήν ευθΟνος δΰσσνολό*
γους προς την δαπάνην των προς ικτέλεσιν εργασιών.

— Εγκαταστάσεις ηχομονώσεων.
— Διατάξεις αναζητήσεως προσώπων.
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— Διατάξεις ελέγχου πορείας νυχτοφυλάκων,

— Μεγαφωνικές εγκαταστάσεις.

— Εγκαταστάσεις φωτσσημόνσεως.
— Εγκαταστάσεις ηλεκτροσκουοηκές (μετάδοση
ήχου μουσικής}.
— Εγκαταστάσεις τηλεόρασης, ως εσωτερικά ανοικτά ή κλειστό κυκλώματα τηλεοράσεως.
— Εγκαταστάσεις αλεξικέραυνων.
— Εγκαταστάσεις που δεν περιλαμβάνονται σης
υπόλοιπες κατηγορίες.
γ) Κατηγορία III
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται μελέται «ιδικών εγκα*
ταοτάοεαιν ηου εξυπηρετούν το έργο και περιλαμβάνουν τα μηχανήματα, το εξαρτήματα, τις συσκευές και
τα δίκτυα εφόσον αυτό αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο
εγκαταστάσεως Ετσι στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται μελέτες εγκαταστάσεων που απαιτούν εμπεριστατωμένη αντιμετώπιση, μελέτες που απαιτούν ειδικές
τεχνικές γνώσεις.
— Εγκατοταστάσεις θερμάνσεως μΐ νερά η ατμό.
— Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις φωτισμού (μετά φωτι~
Οτι χω ν σωμάτων) και κινήσεως (υποσταθμός, πίνακες
διανομής, δίκτυο, αυακευές, όργανα, εξαρτήματα,
γειώσεις κλπ.)
— Λεβητοστάσια παραγωγής υπέρθερμου νερού υπό
πίεση και δίκτυα διαμονής του·
— Εγκαταστάσεις φωτισμού (ιδικών οηαιτΛΟίων
(η.χ. εκθέσεων, αρχαιολογικών χώρων και μνημείων,
σκηνών θεάτρου, πινακοθηκών, διακοσμητικοί φωτισμοί κλπ.)
•— Ειδικές εγκαταστάσεις, εργαστηρίων, ινστιτούτων
και βιομηχανιών.
— Εγκαταστάσεις με μπ συνήθη υλικά ή προοριζόμενες γιο πειραματικούς σκοπούς
*— Εγκαταστάσεις αυτομάτων δικτύων καταοβέοεως
Πυρκαγιάς με νερό π διοξείδιο του άνθρακα.
— Εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνίας και τηλεσημάνοίως που απαιτούν ειδικές γνώσεις.
— Εγκαταστήσεις αλεξικέραυνων με ειδική προστασία.

—* Εγκαταστάσεις γειώσεων υψηλής στάθμης για εργαστηριακούς σκοπούς. '
0} Κατηγορία IV

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται μελέτες υπολογισμό·} κρι οχεδίαοης Γγκατοοτάσεων, μηχανημάτων,
συσκευών, εξαρτημάτων κοι δικτύων εξυπηρετικών του
κτιρίου που απαιτούν ειδικό σχεδιασμό. Ενδεικτικό
στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται*
— Εγκαταστάσεις κλιματισμού και σϊριομού.
— Λεβητοστάσια παραγωγής ατμού και δίκτυα διανομής του».
5. Εις πΕρίητωοιν αμφιβολίας ηερί της κατηγορίας εις
ΡΛΜ7παγετοΓΤο έονον.. οηοωοοιζεΓ
πρόκειται περί έργων του ΔηροοΛΐΐυ ηΤίόμίκίίίν Προσώηών "Δημοσίου Δίκαιου, ο οικείος φορευς π η εηοΡ
πτευουοα το "ΝαΓμΐκον1" ι ΐροσωηον Δημοσίου Δίκαιου

Καθΰριαμός Αμοιβή
Ί. Τα ποοοστά αμοιβών μελετών κτιριακών έργων
υπολογίζονται με βάση το γενικό τύπο του άρθρου 2.
Οι συντελεστές κ και μ' έχουν γιο κάθε κατηγορία τις
παρακάτω τιμές:
α) Αρχιτεκτονικών Μελετών
Για έργα κατηγορίας Ι κ · 0,80 μ » 29,00
Για έργα κατηγορίας Η κ » 1,00 μ » 36,00
Γιο έργα κατηγορίας III κ » 1,80 μ - 46.00
Πα έργα κατηγορίας IV κ - 2,40 μ * 43,00
Για έργα κατηγορίας V κ - 2,90 μ - 63,00
β) Μελετών φέρουσας κατασκευής
Γιο έργο κατηγορίας Ι κ - 2,00 μ * 26,00
Πα έργα κατηγορίας II κ - 2,40 μ - 28,00
Για έργο κατηγορίας III κ - 3,00 μ - 37,00
Για έργα κατηγορίας IV κ - 3,70 μ « 36,00
γ) Μελέτες εγκαταστάσεων
Για έργα κατηγορίας Ι κ <· 1,50 μ - 20,00
Γιο έργο κατηγορίας II κ · 2.00 υ - 35,00
Γιο έργσ κατηγορίας III κ - 2,30 μ « 45,00
Για έργα κατηγορίας IV κ - 2,50 μ - 45,00*
2- Η ολική αμοιβή μελετών κατανέμεται ος ηοοοστά
κότα στάδια ως ακολούθως:

ΙιΑδιον μεΧέιης
Προμελέτη
(άνευ ιενχύν δηροπρατΑαηκ)

Αρντεη.

Ιιοηιοί

Εγναηχκ,

ΪΙ%
15%

25%
35%

2!%
35%

40%

40%

Εις το στάδιον της προμελέτης των αρχιτεκτονικών
περιλαμβάνεται κσι το προσχέδιον. όπερ αηοτιμάτοι ίις
ποοοστόν 20% της ολικής αμοιβής.
3. (-Γομοιρ'η της αρχιτεκτονικής μελέτης κτιριακού
έργου υπολογίζεται επί του συνολικού προϋπολογισμού
δαπάνης περιλαμβάνοντος και ταυο προϋπολογισμούς·
φςρούσης κατασκευής και εγκαταστάσεων.
4. Η αμοιβή των μελετών φερούσης κατασκευής ^
Κυριακού έργου υπολογίζεται βάσει του αντιστοίχου
προϋπολογισμού δαπάνης αυτής.
* Ί5. Η αμοιβή των εμελτών εγκαταστάσεων κτιριακού
έργου υπολογίζεται κεχωριομένως 6Γ έκαοτον ανεξάρ»
τητον είδος εγκαταστάσεως όπως αυτό αναφέρεται
στην παράγραφο 2 του άρθρου 80 και «ηί τη βάσει του
προϋπολογισμού εκάστου είδους*.
6. Ο.Μ^λετΛτής της αρχιτεκτονικής μελέτης υποχρεούται όπως Ίαρέχπ στοιχεία εις τους Μελετητάς της
φερούοπς κουοοκευής και των εγκαταστάσεων, ος δε
τα ποοοστά τπς αμοιβής της αρχιτ(>αονικής μελέτης
* Η ηαρ. 1 του άρθρου 83 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την ηορ. 1 γου άρθρου 42 του ΠΔ 516/1986.
** Η Γ/τος *» ίίορ. 5 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω μ&
την παρ, 2 του άρθρου 42 του Π.Δ. 515/1989.
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περιλαμβάνεται και η υηοχρέωοις ούτη.
7 Εις περίπτωσιν έργων απαιτούντων υπολογισμούς
εις δυναμικά ενεργεία·;, ως σντοειομικών και άλλων
αναλόγων, η αμοιβή δια την εκπονησιν της μελέτης ίΐ
ηοοκύπτοιισο εκ του πίναχος 2 του όρθρου 83 προσαυξάνεσαι κότα 50"χ. εάν 3η£:τείτοι ε* του αντισειοιίίκη"
κανονισμού αντισεισμικός έλεγχος έργου ) κο> !( κατηγορίας π απαιτείται υπολογισμός £'ζ δυναμικός ενεργείας, π μελέτη φερούοης κατασκευής υπάγεται εις την
!ΙΙ κατηγορίαν. Εις την κατά την πορούοον παράγραφαν
ηροσαύξησιν δεν περιλαμβάνεται το ποσόν των
αμοιβών τα αντισταθούν εις την ου ν ταξί ν των τειχών
δημοπρατήσεως.
*4>1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 τοο άρ^
θροο 83 του Π.Δ. 696/1974 |ΦΕΚ Α' 301) αντικαθίσταται ως εξής! Σε περίπτωση έργων που απαιτούν υπολογισμούς σε δυναμίές ενέργειες, όπως ανηοεισρκών
και άλλων αναλόγων, η αμοιβή για την εκπόνηαη της
μελέτης που προκύπτει από τον πίνακα 2 του άρθρου
63 προσαυξάνεται κότα 80%ί·
2. Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται στις
μελέτες που θα ανατεθούν μετά την ισχύ του παρόντος
διατάγματος».
&. Η αμοιβή δια την μελβτην συγκροτήματος κτιρίων*
υπολογίζεται θεωρουμένου ότι έκοστον των κτιρίων
του συγκροτήματος αποτελεί ανιξάρτητον μονάδα.
9 Εις ηερίητωσν αναθέσεων μελέτης ενός και του
ουτού έργου κατά τμήμοτσ αυτής εις περισσοτέρους
του ενός Μελετητος μη ουνεταιριομενους π μη οποτελούντας κοινοηροξίον, η αμοιβή εκάστου υπολογίζεται
ιδιαιτέρως δια το τμήμα της μελέτης το οποίον εξεηόνηοε.
10. Εις ηερϊητφσίν αναθέσεως δις τον αυτόν Μελεητήν ηεριοοοτέοων τπς μ»α$ εηί μέρους μελετών, οιρορωοών (ις εν και το αυτό έργον, η αμοιβή δι' εκόοτην
υπολογίζεται ιδιαιτέρως ως (αν ίίχον ανατεθεί εις δ'ΡΦόρους Μίλετητάς.
11. Εάν το αυτά έργον υπάγεται, ως προς τας επί
μέρους μίλέτας αυτού, εις διοφόφους κατηγορίας, η
αμοιβή του Μελετητοΰ υηολογίζετοι ιδιαιτέρως εηΐ τη
βάσει της καθοριζομίνης, αναλόγως της κατηγορίας
εις ην ανήκίΐ εκάστη των επί μέρους μελετών.
12. Οιασδήποτε τροποποίησις επερχόμενη εις την
μιλέτην μετά την έγκρισιν αυτής συνεπάγεται πράο&ετον αποζημίωσαν ίσην προς την αμοιβή ν την εξογόμίνπν εκ του αντιστοίχου· πίνακος αμοιβών, αλλά μόνον
δια την δαπσνην του τροηοηοΛύμενοιί τμήματος,
οοχέτως αρχικού ηρούπολογιομού.
13. Δια πόσον πρόσθετον αηασχόλησιν του Μελπτϊτού μη ηεριλαμβσνομενην ε·ς τας υποχρεώσεις της μελέτης κατά τας προδιαγροφάς ή εις ετέρας διατάξεις
άμοιρων, ο Μελετητές δικΰΐο'πα» ιδιαιτέρας αποζημιώσεως.
14. Εν περιπτώσει, τη εντολή του Εργοδότου, τροποποιήσεως, της μελέτης κατά τη οΊαοκειον εκκονηφαύς
αυτής με ουνέηειαν επαύξηση* της ίργσυϊσς χωρίς
όμως να προκληβή ανάλογος αύξησις του ηρούηολογιΟμού, η νέα εργασία ομείβετοι ιδιαιτέρως προσηθϊμένθυ του προϋπολογιομού ταύτης εις τον ουνολικόν
ηρούηολογιομόν του έργου
·· 15. Η αμοιβή μελέτης εγκσταοτόσίων Κτιριακού
«ργοιι, οηως ηροσδιορίζετοι ράοει ΤΓΚ; ίΛ-«ρ;αΐϋ γ. της %
• Η εντός «* παρ. 1 κΰι 2 θεσπίσθηκαν Μ;•
μόνο. του ΠΔ 152/1987
* * Οι πορ. 15 και 16 προστέθοκον μι τις ηορ. 3 κοι 4
του όρθρου 42 του Π.Δ-
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ηοραγροφοΑ- 1 του ηπρόντος όρθρου, ιάΐΰεϊ γιο Κτιριακά έργα των οποίων ο αρχιτεκτονική μελέτη χατοτσσσετσι ρτις κατηγορίες Ι, II κοι III. Η αμοιβή μελέτης
€γκοτοοτόο€ων Κτιριακών έργων των οποίων η αρχϊτεκτονική μελέτη κατατάσσεται στις κατηγορίες άνω των
III και η οποία ηροοδιορ·£ΐτοι ομοίως, ως ανωτέρω.
προσαυξάνεται κατά 20%
* 1 6. Η προκαταρκτική μιλέτη Κτιριακών έργων, αποτελεί ιδιαίτερο οστάδιο και η ομοιβη της είναι Ιοη με
ηοσοστό 15% της ολικής αμοιβής της αντίστοιχης με*
λέτης.

^ΐϋφάί μελετών ηολλαηΑης εφαρμογής
1 . Το ηοοοοτά της αμοιβής νοούνται δια μιαν εφσρμονΛν της μελέτης. Εν περιητώβη επαναλήψεως εφαρμογής της αυτής μελέτης, η αμοιβή υπολογίζεται δΓ
εκόοτην (ηαναληψιν εις ποοοοτόν «ηί τπς .πλήρους
αμοιβής <»ς κάτωθι:
1η Εφαρμογή 100/100 της αμοιβής πλήρης μελέτης
2α Εφαρμογή 50/100 της αμοιβής πλήρης μελέτης
3η Εφαρμογή 30/ 1 00 της αμοιβής πλήρης μελέτης
4η Εφαρμογή 20/100 της αμοιβής πλήρης μελέτης
5η Εφαρμογή και σι πέραν αυτής τοιούτοι 10/100
τπς αμοιβής της πλήρους μελέτης 6Γ εκάστπν, τούτων,
2. Εν περίΓττώσει μελετών αναφερομένων ε:ς τνηο«ς
Οικοδομών οιασδήποτε χρήσεως, κατασκευαζόμενων
βόοει της ουτής μελέτης εν οειρα δια οιααδήηοτε μεθόδου, ηλήν ηροκστασκευής ε:ς οιανδήποτε θέο^ν, τα
ποαοοτά της αμοιβής της επαναλήψεως υπολογίζονται
ως ακολούθως:
α) Δίο την Ιην και μέχ(» της 4ης «ψαρμογής της
μελέτης ισχύουν τα αντίστοιχο ποσοστά τπς προηγουμένης παραγράφου, καταβαλλομένης όμως, της ηροκυητούσης βόοει αυτών ουνολικης ομοιβής μετά την
έγκρισιν της οριστικής μελέτης.
β) Δια την 5ην και μέχρι χιλίων πεντακοσίων (1-500)
εφαρμογών της μελέτης ισχύουν τα ποσοστό της 5ης
εφαρμογής της μελέτης της προηγουμένης παραγράφου.
γ} Δι' εκόοτην πέραν των χιλίων πεντακοσίων και
μέχρι τρων χιλιάδων εφαρμογών καταβάλλεται εκ; τους
δικαιούχους ποσοοτόν 0,5% επί της ποδάνης ίκσστου
κτίσματος κατοικίας ή οικοδομής άλλης χρήοεως. ΔΩ
τας πέραν των τριών χιλιάδων εφαρμογος των μελετών
ουδεμία αμοιβή καταβάλλεται,

Αρθρο 85
Λϋαβή μελετητών εκτός «οράς
• 1 . Γιο αμοιβή μελέτης που βρίακίτοι εκτός τπς
πόλης της έδρας του Γραφείου ΜεΑπτιτή και απέχει
ηλέον των 40 χιλιομέτρων οπό το κέντρο της πόλης
αυτής, το ποσό της αμοιβής αυξάνεται κότα το ποσόν
Α. όηως ορίζεται οηό τον ακόλουθο τύηο:
Α-2000λ«0,05Α
* .
άπου λ ο συντελεστής που ορίζεται στο άρθρο 4 του
παρόντος και Α η αμοιβή που προκύπτει σύμφωνα με το
άρθρο 83 του ηαροντος^.

τ /—-

' Η παράγραφος του άρθρου 85 αντικαταστάθηκε
ως ανωτέρω με
τα άρθρο 43 του Π.Δ.
518/1989.

* 2. θεωρείται ότι το έργον ευρίσκεται εκτός
έδρας του Γραφείου Μελετητή εάν απέχει πλέον των
75 χιλιομέτρων .οπό του κέντρου της πόλεως, εις ην η
έδρα του μελετητού,
3. Το ως όνω ηοσό.οτφ προσαυξήσεως αυοιβής δεν
ι ει; τας μέλιτος πολλαπλής εφαρμογής

βάλλοντος χώρου και γενικώς οι αμοιβές μελετών που
ομοίβοντσι με άλλες διατάξεις αμοιβών»,
·
ιγ) ^αμοιβή δια τπν συντσξιν των τευχών δημσπρσ»
τποεως περί ης το άρθρον 100 του παρόντος.
3. Η αμοιβή διό την κποβολήν περισσοτέρων των
υπό των προδιαγραφών προβλεπομένων αντιγράφων
μελέτπς ορίζεται εις το διπλόσιον τοι; βσοει παοοστοτικών οτοιχίίων ηλπρωμης κόστους αυτών;;
*?

ΚΕΦΑΛΑ1ΟΜ Β'
ΔϊΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
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Αρβρο 86

Περιλαμβανόμενοι εις την αμοφήν μελέτης δαπάνη
1. Εις την κότα τα,; προηγούμενος διατάξεις κοθρριζομένην σμοιβήν μελέτης περιλαμβάνεται πάσο δαπάνη
του μελετπτού αηοιτοΟμενη δια την εντός ή εκτός
έδρας αυτού, εκηόνησιν της μελέτης συμφώνως προς
τα οικείας προδιογραφάς μελετών.
2. Δεν περιλαμβάνονται εις την κατά τα ανωτέρω
αμοιβήν της μελέτης αϊ δοπάναι και η αμοιβή δια τας
•κάτωθι εργασίας ή επί μέρους μελετάς:
α) Η εκτέλεσις οιονδήποτε τοπογραφικών εργασιών,
οίτινες αμοϊβονα ιδιαιτέρως κατά τας οικείας διατάξεις αμοιβής.
β) Η αμοιβή μελετών οικονομικής σκοπιμότητας και
η τοιαύτη της προκαταρκτικής περί π αϊ οικείοι ηροδιαγραφοί.
γ) Αι γεωλογικοί χαρτογραφήσεις και π ούντσξις
γεωλογικών εκθέσεων ηάοπς μορφής ή εκτάσεως ως
και π εκτελεσις πάσης φύσεως ερευνητικών γεωλογικών
εργασιών.
δ) Αι γεωτεχνικοί εκθέσεις ως και αϊ συναφείς ερευνητικά; και εργαστηριακοί εργασίοι και η αξιολόγποις
των εκ τούτων συμπερασμάτων.
ε) Αι πάσης φύσεως εδαφολογικοί εργασΐσι, έρευνοι
κσι μελέται.
'
στ) Αι πάοπς φύσεως δαηάναι και σμοιΒοΙ, οι απαιτούμενοι δια την έχδσσιν γνωμοδοτήσεων ειδικών συμβούλων, μετοκαλουμένων υπό του Μελετπτού τη εντολή του εργοδότου.
ζ) Αι εργαοίαι αποτυπώσεως υφισταμένων εγκαταστάσεων.
π) Αι εργααίαι κατασκευής προπλασμάτων.
ΘΙ,Το σχέδια μηχανημάτων και συσκευών διατιθεμένων ως αυτούσιων μονάδων εις το εμπόριον.
ι) Αι δαπανά» διό την υποβολπν περισσοτέρων των
υπό των προδιαγραφών, προβλεπομένων αντιγράφων
της μελέτης ως και οι δαπάνα; δια την τυχόν εμφόνισιν
αυτής εντύπου υπό οιονδήποτε μορφήν, την εντολή
του εργοδότου.
-- ία) Αι πάσης φύσεως δαπάνοί τυχόν μεταφράσεων
της μελέτης.
* * ιβ) Οί αμοιβή μελετών έργων υποδομής και περί* Η παρ. 2 δεν καταργήθηκε ρητά από το άρθρο 8
του Π,Δ. 515/89, πρέπει όμως να θεωρήσουμε ότι η
διάταξη αυτή δεν ισχύει γιατί με την παρ. 1 ορίστηκε ότι
η αμοιβή ικτός έδρας καταβάλλεται εάν απέχει το έργο
από τπν έδρα του γραφείου του μελετητή 40 χλμ και
όχι 75 χλμ πού ορίζει η παρ. 2,
·" ** Το εκτός «» εδάφιο ιβ αντικαταστάθηκε με το
όρθρο 44 του Π.Δ. 515/1989.

*£

η μελέτης ανατιθέμενης
1 . Εάν ανατεθεί εις τον μελετητήν η εκπόνπσις μό*
νον του πρώτου σταδίου της μελέτης, ήτο* της προμελέτης, η αντίστοιχος αμοιβή προσαυξάνεται κατά 40%.
Εάν ήθελε ζητηθεί η μελέτη ετέρου προσχεδίου με το
αυτό θέμα π αμοιβή αυτού δεν προσαυξάνεται.
2. Εάν ανατεθεί εις τον μελετητήν η εκπόνποις μονό
των δυο πρώτων σταδίων της μελέτης ήτοι της προμελέτης και της οριστικής μελέτης, οι αντίστοιχοι αμοιβαί
προσαυξάνονται κατά 25%.
, 3. Εις ην περίπτωσιν το προηγούμενον ή προηγούμενο στάδια της μελέτης εξεπονήθησον παρ' άλλου
μελετητού ή παρέχονται παρά του εργοδότου εις τον
μελετητήν πλήρη στοιχεία των προηγούμενων σταδίων,
ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτος σωνέχιοις της
εκπονήσεως της μελέτης, η συνολική αμοιβή των μελετωμένων σταδίων μελέτης αυξάνεται κατά είκοσι επί
τοις εκατό (20%).
4. Εις ην περίπτωσιν η μελέτη υποβάλλεται πλήρπςν
είν και τελικών οτάδιον άνευ παροχής εις τον μελετητήν
των προβλεπομένων πλήρων μελετών των προγενεστέρων σταδίων, τότε καταβάλλεται εις τον μελετητήν
Ο υπό τομ πρ;ρόντρς ηρβλεπρμένη αμοιβή.
* Αρβρο 88
Αμοιβή προσθηκών, επεκτάσεων, «ασκειχαν τ
1 . Η αμοιβή εκάστης μελέτης κτιριακού έργου (αρχιτεκτονική μελέετη, στατική μελέτη, εκάστη μελέτη εγκαταστάσεων), ηου αφορά προσθήκη, εηέκτοοη ή επισκευή σε υφιστάμενο κτιριακό έργο, προσαυξάνεται
κατά 30%. Ομοίως η αμοιβή εκάστης μελέτης ηου αφορά οιοροΰ5μιση ή^μ*τορρύ^μ"^" "Τ-'ητάυΕΛφν, κτιριακού έργου, ηροοουξάνετοι κατά 50%.
2. Η μελέτη αηοτΰηωοπς υπαρχόντων κτιρίων που
δεν είναι χαρακτηρισμένα ως μνημείο π διατηρητέα,
είναι ίση με το 75% της αμοιβής προμελέτης που
στοιχεί στο υηόιμπ κτίριο, θεωρουμένου ως νέο.

Αμοιβή &α τον ελεγχον μελέτης

:ί:

Η αμοιβή δια μεν τον έλεγχαν εκηονηθείσης μελέτης
ανέρχεται εις ποσοστόν 15% της αντίστοιχου αμοιβής
της μελέτης δια δε την ηαρακολούθπσιν και τον έλεγχον της μελέτης, ανέρχεται εις ηοοοοτόν 20% της
βμο,ι&ής αυτής,
* Το άρθρο 88 τροπόποιήθηκΕ ως ανωτέρω με το
άρθρο 45 του Π.Δ. 515/1989.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

Αντικείμενον
Αι διατάξεις του ηαρόντος κεφαλαίου οΦοροΟν εις
τον κοθορισμόν του ελαχίστου ορίου αμοιβής δια την
εήίβλεψιν και επιμετρήσεις των κτιριακών έργων.
Αρθρον 91

1 . Εις την ομοιβήν επιβλέψεως περιλαμβάνεται οηοζημίωοις δια την απασχόληση/ και ηόοα κοτό τος δ»ατόξ^ίς-τοκ παρόντος δαπάνη διό την υηεύθυνον ποροκολούθησιν των εχτΐλουμένων έργων, την χορήγηοιν
πλήρων και λεπτομερών οδηγιών νς τον καταακευοοτήν του έργου δια την κατά το συμβατικά στοιχεία, την
εηιστήμην και τους κανόνας της τέχνης έντεχνων, εμπρόθεσμων και οικονουικήν εκτέΛεοιν των εργασιών,
την μέριμναν διό την συμμόρφωσαν του αναδόχου προς
τας συμβατικός του υποχρεώσεις και την περιφρούρησιν των συμφερόντων του εργοδότου, την εργσσίαν
Μίκροτροποποιήσεων της αρχικής μελέτης, την ούντα*
*ν Λογαριασμών κοι συγκριτικών πινάκων, την έγκα»·
ρρν αννταξιν α*ν πρωτοκόλλων αφανών εργασιών, την
ζύγιση/ και ηαραλσβπν υλικών, την φροντίδα λήψεως
απαιτουμένων δοκιμίων, τος μερικός και την τεΛικήν
επιμέτρησα, την εισηγηοιν. επί αιτήσεως παραστάσεως
των συμβατικών προθεσμιών, τπν ίμηράθεσμον απάντησιν και αντίκρουοιν εις αιτήσεις και ενστάσεις του
αναδόχου του έργου, την παράστοσιν κατά την πσρσλαβην των εργασιών και τον δέοντα χειρισμών και
στιάντησιν επί τυχόν ενστάσεων του αναδόχου κατά του
πρωτοκόλλου παραλαβής ως και την εις τα δικαστήρια
ηοράστοοίν επί προψυγών του αναδόχου, εάν ήθελβ
δοθή προς τοΟτο εντολή υηό του εργοδότου καταβαλλομένης εν τη τελευταίο τούτη περιπτώσει, ιδιαιτέρας
αμοιβές κότα το όρθρο 102 του παρόντος.
2. Δεν περιλαμβάνεται εις την αμοιβή επιβλέψεως:
ο) Η δαπάνη λήψεως και δοκιμασίας δοκιμίων κοι
εχτίΜσεως πάσης φύσίως δοκιμών βσρύνουσαι αναλόγως προς την ο;κίίον σύμρΌσιν, τον ανόδοχον τύυ
έργου ή τον μελετητή.
β) Η αμοι&ή διό την ούντοξιν μελέτης τροποποιήσεως της αρχικής μελέτης είτε εν άλω είτε κοτό μέρο;
οντητ. Εάν δοθεί ηορά του ερνοδρτου τούτη εντολή,
καταβάλλεται ιδιαιτέρα ουοιβή εις τον επιβλέποντα διπ
τπν ούντοίρν των τροποποιητικών μελετών, γπολογιζο·
-μένα κατά τος οικείος διατάξεις.
γ) Η αμοιβή δια την σύντσξιν πρωτοκόλλων κανονισμού νέων τιμών μονάδος καταβαλλομένη ιδιαιτέρως
κοτό το κατωτέρω ειδικάτερον οριζόμενο.

Αρθρον 92
1 . Η ουοφή εη^λεψης

έργων (οοχιτειαο-

* Το όρθρο 92 αντικαταστόθηκί ως ανωτέρω με το
" 46τουΠ.Δ 4 515/1989.

νικών, φέρΓ-υοος κοτοοκευης κοι
κωρις τπν ούιταξπ επιμέτρησης, ορίζεται σε ηοοοοτό
της ίραγμοτοηοιηθείοος δαπάνης των εκτελεοθειοών
εργασιών με «οοη το γεν:κό τύπο του όρθρου 2.
Οι συντελεστές κ ΜΙ μ έχουν τις Γ,ςρακοτω τιυέΐ νιο
Κοθε κατηγορία;
'
Γιο έργα κατηγορίας Ι κ-1,10 μ«20.00
Γιο έργο κοτηνορισς II και III κ* 1.30 μ·»26,0ΰ
Γιο έρνο κστηγορίος (V κ=2,00 μ*28.00
Γιο έργο κατηγορίας V κ-1,50 μ*38.00.
2, Η αμοιβή επίβλεψης εγκαταστάσεων κτιριακών
έργων όπως αυτή προσδιορίζεται βάσει της ανωτέρω
παρ. 1 ιοχύει για κτιριακά έργο των οποίων η αρχιτεκτονική μελέτη κατατάσσεται στις κατηγορίες ι, II κοι III. Η
αμοιβή επίβλεψης εγκαταστάσεων κτιριακών έργων των
οποίων η αρχιτεκτονική μελέτη κατατάσσεται στις κατή*
νορ«ς IV κοι άνω και η οποία υπολογίζεται βάσει Γης
"ΟΡ- 1 του παρόντος όρθρου, προοουξόνίτο» κοτό
Αρθρον 93

Αμοιβή ονντσξιως ηρντακόλλνν κανονισμού νΐικν τ^ν μονάδος
Η αμοιβή της εηιμετρήοεως κηριοκού ΐργου ορίζετα» κις ποοοοτόν 40% της κατά το ηροπγούμενον ορ-;
θρον αμοιβής επιβλέψεως.
,

Αρθρον 94
-

*'·

*

Α^οι^ή ίΐΐλετητύν «τος έδρας
1. Ε»ς τπν κατσ τα ονωτίρω ομοιβήν επιβλέψεως κο»
εοιμεταήσεως δεν περιλουβάνεται η αμοιβή του επιβλίηοντος δια την σύνταξιν ησωτοκάλλων κανονισμού
νέων τιμών μονάδος καταβαλλομένης.
2. ΔιΟ τπν ούνταφν πρωτοκόλλου κσνον»ομού νέων
Τιμών μονάδος συνοδευόμενων υπά αναλύσεως τιμών
και τιμολογίου δια τας νέος εργασίας, ορίζεται ηοοοστον 0,50% ίπί της συνολικής αξίας των, δια νέων
τιμών μονάδος Προβλέπει νων δια του συγκριτικού
πίνακας εργασιών, μετά προοθπκην του ποσοστού
οφέλους του εργολάβου και οφοίρεσιν της τνχον
εκπτώσεως της δημοπρασίας.
Αρθρον

Περιπτώσει; αιιξομσιάσιικ; αμαβΛς επιβλέφενν
1. Η κατσ 'τσ ανωτέρω άρθρα 92 «ο» 94 αμοιβή
επιβλέψεως αφορά εις την περίπτωσιν εκτελέσεως των
έργων εν τη έδρα το^ επιβλέποντος δια γενικού εργολάβου και διό ημών μονάδος των επιμέρους εργασιών
ιδίαν τεχνιχην υηηρεσίον δια την επιτόπου πορακαλουθποιν των εργασιών υπό τας τεχνικός οδηγίας και την
«V γέν«ι εηίβλιψτν του επιβλέποντος.
2. Εις ην περίπτωσιν ο εργοδότης διαθέτει ιδίαν
ηχνικήν υπηρεσίσν με επικεφαλής διηλωμστούχον μηχανικόν δια την επιτόπου παρακολούθηοτν των εργασιών υπό τα ττχνικάς μόνοΛ· οδηγίας του επιβλέποντος.
εις τον τελευταϊαν τούτον καταβάλλεται «ς αμοιβή τβ
70% της κατά το ανωτέρω αρ-ζομένης χατο ηερίητωοιν
νομίμου αμοιβής επιβλέψεως.
3. Εάν το έργον δεν εκτελείται δια τιμών μονάδος
Τϋίν επιμέρους εργασιών αλλά με κατ' αποκοπήν ιΐρώαφορόν. 6Γ ολόκληρον το έργον εις τον επιβλέποντα
καταβάλλεται ηοσοστόν 20% επιπλέον της κότα το άρ»

.- ί-ί:·ί^-.

θρο 92 αμοιβής επιβλέψεως, εάν δε τούτο εκτελείται
κατά μικτάν σύστημα, η αμοιβή επιβλέψεως είναι ανόλογος του τρόπου εκτελέσεως των επιμέρους τμημάτων
του έργου και της άξιος αυτών εφ' ης εφαρμόζονται το
κστό περίπτωσιν οικείο ποσοστό.
Λ Εάν το εττελούμενον έργον κείται εκτός της
εύρος του επί&λεποντος κο.: πέραν των 75 χλμ αη'
θύτης, η αμοιβή της επιβλέψεως προσαυξάνεται ως
κάτωδι αναλόγως της αποστάσεως του έργου από της
έδρας του επιβλέποντος.
οι ΔΓ σηόστααιν πέραν των 75 χλμ. και μέχρις τ 50
χλμ κατά ποσοστόν 25%.
&} Δϊ' σπόστασιν πέραν των 150 χλμ κατά ποσοστών
50%.
5 Εις περίπτωσιν οιιγχρόνου εκτελέσεως έργου ουχί
Οίο γενικού εργολάβου αλλά &ο φρικών κοτ' είδος
εργολάβων, η αμοιβή επιβλέψεως διπλασιάζεται εις περίπτωσιν δε εκτελέσεως έργου ή τμήματος αυτού ή «αϊ ·
εργασιών τινών αηολογιοτικώς δι" αυτεπιστασίας (άνευ
εργολάβου} π αμοιβή διό το ούτως εκτελεσθέν έργον
τετρσπλαοιόζετοι.
6. Εις ηείπτωσιν εκτελέσεως έργου τινός δι' εργολάβων κατ' αυτοτελή τμήμοτο και με αυτοτελείς προϋπολογισμούς, η αμοιβή υπολογίζεται κεχωρ/σμένως δι'
έχαστον αυτοτελές ως άνω τμήμα.
7. Εις περίπτωσιν εκτελέσεως επικίνδυνων εργασιών, η αμοιβή επιβλέψεως δύναται να αυξηθεί μεχρί
του πενταπλασίου, του χαρακτηρισμού του επικινδύνου
κατ του καθορισμού του ποσοστού προσαυξήσεως της
αμοιβές προσδιοριξόμενον δι' οποφόοεως του αρμοδίου οργάνου μετά ούμφωνον γνώμην του αρμοδίου
τεχνικού συμβουλίου,
8, Εις περίπτωσιν συνδρομής μιας ή περισσοτέρων
περιπτώσεων του παρόντος άρθρου κότα την επΐβλεφίν
έργου τινός, το τελικώς προκύπτον συνολικόν ηοοοοτόν αμοιβής επιβλέψεως επί της αξίας του έργου δεν
δυνατό» νο είναι εν πάσπ περιπτώσει, μείζον του δέκα
τοις εκατό (10%) όταν συντρέχει μιο περίπτωση και του
δεκαπέντε τοις εκατόν (15%) όταν συντρέχουν ηεριοοότεροι της μιας.
9, Εις περίπτωσιν έργων υπολογισθέντων ος δυναμικός ενεργείας, ως αντισεισμικών και άλλων αναλόγων
η αμοιβή επιβλέψεως διν προσαυξάνεται,
- 10. Αι διατάξεις των παραγράφων 3, 4, δ, 8, 9, 10
και 11 του όρθρου 83 και τσ όρθρο 82 και 68 του
παρόντος δια τσς μελετάς ισχύουν αναλόγως και δια
τας περιπτώσεις των επιβλέψεων.
ί

*

Αρθρον 9*

Ιδρυσις Γροψΐίου Επιβλέψεως

Εις ηίρϊητωσιν καθ* ην αποτ-είτσί π ίδρυοις ειδικού
γραφείου εις τον τόπον του έργου διό την παρακσλΟΛ*·
θησιν αυτού, λόγω αναπτύξεως εις μεγάλην έκτασιν ή
παρουσιαζομένων δυσχίρειών, σι δοηόνοι ιδρύοεως και
εγκαταστάσεως του γραφείου, ως και εηονδρώσεως αυτού δια βοηθητικού τεχνικού προσωπικού βαρύνουν
.τον Εργοδότην. Η ούνθεσις εις προοωπικόν του Γραφϊιαυ τούτοι; εγκρίνεται υπό του £ργοδότου.
Αρθρον "97

ΐή αμοιβής εηι
1. Η αμοιβή επιβλέψεως κοτοβόλλεται «ς τον 5»καιούχον τμημοττκώς και αναλόγως της προόδου του
έργου, υπολογιζόμενη εηί των εκάστοτε τμηματικών

....,_
.
νωνραοει κανονικών ιτιιμκτρησΕων.

ουντβοομ*-

2. Δια τα, έργα του Δημοσίου και Οργανισμών Προθώπω<·'Δημοοϊθϋ Δικαίου, €Γ)ί των Ικοοτοτ* τμήμα*
τικών πληρωμών της αμοιβής εη>0λέψβως παρακρατείται ηοσοοτάν είκοσι τοις εκατόν (20%) αυτής, οποδιδόμίνον εις τον ΐπιβλϊηοντα κατά ηοσοοτόν μέχρι δέκα
τοις εκατόν (Τ0%) του συνόλου της αμοιβής άμα τη
θεωρήσει της τελικής «πιμετρήαεως, κατά πέντε τοις
εκατόν (5%) άμα τη εγκρΐσει του πρωτοκόλλου προσωρινής πορολοβής και κατά το υπόλοιπον ηέντ< τοις
εκατόν (5%) άμα τη ουντελέσε' της ο0ίοτ«πς παραλαβής.
3. Δ(ά τα έργο του Δημοσίου και Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου, Εάν π επίβλεψις διακοπή υπαιτιάτπτι
του επιβλέποντος εις οιονδήποτε στάδιον της επιβλέ*
φίως, π ως άνω κράτησις 20% επί της ομοιβπς τπς
επιβλέψεως, εκπίπτεται υπέρ του Εργοδότου, προς κό>
λυψιν των ηυξπμϊνων δαπανών τούτου λόγω ΤΓνς νέας
επιβλέψεως.
4 Εις περίπτωσιν κεθυστερήαεως καταβολής υπό το«
Εργοδότου εις τον επιβλέποντα της εκόοτοτε αναλογούσης ουτών αμοιβής επιβλέψεως, πέραν των εξί»*
κοντά (60) πμκρών απά της υποβολής του πίνσκος
αμοιβής ος τον Εργοδότην, ούτος υποχρεούται εις κα*
ταβολήν του νομίμου τόκου κατόπιν οχλήσεως πόρο
το ν δικαιούχου.
1

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝΔ'

ΑΜΟΙΒΛΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΓΕΟΣ
ΚΤΙΡΙΑΚΏΝ ΕΡΓΛΝ
Αρθρον 98
Καβοριομός Αμοιβής Παραλαβής και Πληρωμή αυτής
• · 1. Γιο τον έλεγχο της οριστικής ϊηιμέτρποης και την
προοωρινή παραλαβή οιονδήποτε κτιριακών έργων των
οποίων η μελέτη αμείβεται κατά τας διατάξεις του τμήματος Ε του παρόντος, τα ελάχιστο ποοό ΑΙ της οφειλομένης αποζημίωσης ηου χατοβάλλΐται οπό τ&ν εργοδότη, ορίζεται ως ακολούθως:
ΑΙ «· 4.000 . λ « 0,20 Α
ΰηοο λ ο συντελεστής που ορίζεται στο άρθρο 4 Τβώ
παρόντος και Α η αμοιβή της μελέτης βάοο ταυ όρθρου
83».
2. Η, κατό το ανωτέρω, ομοιβή παραλαβής έργων
καλύπτει ηάσαν εργασίαν και δαπσνην των μελών της
επιτροπής παραλαβής διό την διενέργειον αυτής, προκαταβάλλεται δε αύτη υποχρεωτικώς, κατά το ήμισυ,
ά,υα τη κοινοποιήσει τπς εντολής του Εργοδότου, προς
κόλιιψιν των δαπανών διενεργείας της παραλαβής.
3. Εάν το ηαραλομβανόμενον έργον κείται εκτός της
Επικρατείας, κανονίζεται επί πλέον σηοζημ'ωσις βάσει
ιδιαιτέρας συμφωνίας
4. Επν δια την ηαραλαβπν του έργου απαινεπαι ιρνατοτιχνικόν προσωπικών π λπψις και δοκιμασία δοκι*
μϊων, εργαστηριακά! εξετάσεις και λοιπό, η δαπάνη τούτων βαρύνει τον Εργοδότην.
Β. Η αμοιβή δια την ορισηκήν παραλαβήν καθορίζεται εις ποσοστόν 25% της αμοιβής της προσωρινής
τοιαύτης, Εις πιρίπτωσιν ταιτησεως της προσωρινής και
οριστικής παραλαβής, καταβάλλεται η αμοιβή μόνον
τπς προσωρινής τοιούτης.
6. Η πληρωμή της αμοιβής δια την ηορολαβήν έργου
* Η ηαρ. 1 του άρθρου 98 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω
με το άοθρο 47 του Π.Δ. 515/1989.

δέον νβ δΐίνεργηθίί (ντός ιριάκοντσ (30) ημιρών από
της υποβολής του ηίνοχος αμοιβής, Εις περίπτωσιν μη
υποβολής τοιούτου ηίνοκος, η εκκαθάρισης πράγματα·
ποιείται οίκοθεν παρά του Εργοδότου ιντός εξήκοντα
(60) ημερών από της υποβολής του πρωτοκόλλου ηαρολαβής, Πέραν των προθεσμιών τούτων καταβάλλίϊαι
οιό το οψίιλομενον ηοοόν αμοιβής ο νόμιμος τόκος,
κατόπιν ο*Αποεως του δικαιούχου.
Αρθ(Μ>ν_99
Αμοιβή ίκτιμποεως έργων
ν*ϊ, Γιο την εκτίμηση ακίνητων και κτιριακών γενικά
έργων και ίφόσον η εκτίμηση δεν συνοδεύεται από
διαγράμματα, π αμοιβή για κάθε εκτιμητή ορίζεται από
τον τύπο

ΑΙ «4 000. λ · 0,10 Α
όπου ΑΙ η αμοιβή Εκτίμησης, λ ο συντελεστής που
Ορίζεται στο άρθρο Α του παρόντος και Α η αμοιβή της
μελέτης, του κτιρίου θεωρουμένου ως νέου βάσει του
όρθρου 88 όπως τροποποιείται:
2. Τα τυχόν συνοδεύοντα τος εκθέοϊΐς εκτιμήσεως
διαγράμματα και αϊ προς σύνταξιν αυτών εργαοίαι αμείβονται ιδιαιτέρως βάσει των υπό των οικείων άρθρων
Του παρόντος και ετέρων διατάξεων καθοριζομένων 5Υ
εκάοτην περίπτωσιν αμοιβών, Διό την συνταξϊν των
διαγραμμάτων αυτών κλπ. δεν απαιτείται ιδιαίτερα εν·
τολή, εφ' όσον τα τυχόν προσκομιζόμενα στοιχεία δεν
είναι συντεταγμένα υπό Διπλωματούχου Μηχανικού ή
Φίωρούντοι ανεπαρκή υπό του έκτιμητού.
3, Α> συντασσόμενοι εκθέσεις εκτιμήσεως, διαγράμματα κλπ., παραμένουν ιδιοκτησία) του συντάσσοντος,
υποχρεούμενου όπως ηαραδώση εις τον εντολέα, μέχρι
τριών {3} το πολύ αντιγράφων, παν επί πλέον δε αϊτού*
μίνον οντίγροφον αμείβεται ιδιαιτέρως διό του δίπλα*
ρίου του κόστους αυτού με ελάχιστον όριον αμοιβής
διοκοοϊος πεντήκοντα δροχμός
4. Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται προκκμίνου περί
πραγματογνωμοσυνών και διαιτησιών οποσκοπουσών
εις την έρευναν ή διοκρίβωσιν και άλλων πέραν Α
ασχέτως της αξίας ζητημάτων, οπότε το επί πλέον της
ως άνω καθοριζομένης αμοιβής μέρος καθορίζεται
ελευθέρως αναλόγως των ειδικών συνθηκών εκάστης
ηίριητώαεως.
,
ΤΜΗΜΑ ΕΤ'
ΛΙΑΤΑΕΕΙΕ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΪ
ΠΑΙΛΝ ΤΠΝ ΜΕΛΕΤΩΝ κλιτ. ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΠΡΩΤΟΥ
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Αρθρον 100

Αμοιβή τηηών δημοηροτήοίως
** ΐ . Η ομζιβή για τη ούντοξί» ·:»·..' τβυχών δημοηρά^ήβης τυν Συγκοινων»ακών, Υδραυλικών και Κτιριακών
€ργων καθορίζεται μ6 βάαη το γΐνίκό τύηο του άρθρου
2 με συντελεστές

κ «0,6

Πο την Τιχνική Περιγραφή
Πα τις Τϊχνικές Προδιαγραφές
Γιο τη·/ ανάλυση Τιμών
25%
Για το "Ρίμολόγιο Μελέτης
13%
Για το Τιμολόγιο Προσφοράς
1%
Γιο τις Συγγροφές Υποχρεώσεων
10%
Για τον Προϋπολογισμέ Μελέτης
β»
Γιο τον Προϋπολογισμό Προσφοράς
Γιο την Διακήρυξη Δημοπρασίας
*»
5%
3| Προκειμένου περί μελετών οδών και τεχνικών έργων εις περίπτωσιν συντάξεως ενιαίων τευχών δημοπρατήσεως οδού και τεχνικών έργων το ως άνω ποαοστό αμοιβής των τευχών τούτων υπολογίζονται επί του
αθροιστικού προϋπολογισμού οδού και τεχνικών ίο*
γων.
4
4. Προκειμένου περί μελετών κτιριακών έργων, η
αμοιβή γιο τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης υπολογίζεται χωριστά ανά ηρουηολύγιΰμό της αντίστοιχης
μελέτης (Αρχιτεκτονική μελέτη, στατική μελέτη, εκάστη
μελέτη, εγκαταστάσεων, εκάατη μελέτη υποδομής του
οικοπέδου, μελέτη διαμορφώσεως του οικοπέδου χαι
εν γένει του περιβάλλοντος χώρου), έστω και εάν πρ6~
«ιται περί του αυτού Μελετητή.
** «5. Για τις μελέτες στις οποίες σβν έχιι συνταχτεί
στάδιο οριστικής μελέτης ιΊ για τις μελετίς που τα τεύχη
δημοπράτησης εκπονούνται μί βάση προγενέστερο
στάδιο από το προβλεπόμενο, κατά περίπτωση από τις
διατάξεις του παρόντος, τελικό στάδιο της μελέτης, η
αμοιβή για τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης ηροσαυ*
ξάνεται κατά 50% από εκείνη που προκύπτει μι· την
εφαρμογή των παραπάνω παραγράφων του παρόντος
άρθρου»,
·«* Αρθρον 101

Αμοιβή αξιολόγησης ερο/νητκών εργασιών
1. Για τον προγραμματισμό, εποπτεία και αξιολ4νπ°η
των ΐρευνητικών εργασιών καταβάλλεται στον Μελετητή του Ιργσυ. στο οποίο αναφέρονται οι εργασΐ&ς
αυτές, αμοιβή ηου υπολογίζεται σε ποσοστό γ επί τοις
εκατό, πάνω στην αμοιβή των ερευνητικών αυτών εργασιών. Η αμοιβή αυτή υπολογίζεται χωριστά γιο κάθε
κατηγορία ερευνητικών βργασιών και βαρύνει τον έργο*
5ότη.
2. Το ποοοστό αυτό γ επί τοις εκατό, ορίζεται με τον
τύπο

Α_
1000.Α
όπου Α είναι π αμοιβή του μελετητή,
κάθε κατηγοράς ερευνητικών εργαΟΐων και λ ο συντελεστής της παραγρ.
2 του άρθρου 4 του παρόντος.

μ· 10,0

** 2. Η κατά τα ανωτέρω ομοιβη κοτανίμιτοι κότα
τιύχη ως «ξής:
* Η ιντός « » παρ, 1 του άρθρου 99 τροηοηοιήθηκ*
ως ανωτέρω το άρθρο 48 του Π,Δ. 515/1989
" Οι ηαρ, 1 και 2 του άρθρου 100 αντικαταστάθηκαν
ως ανωτέρω μι την παρ. 1 του άρθρου 4 του Π.Δ.·
615/1989

·* Η παρ. 4 τουάρβρου 100 τροποποιήθηκε ως άνωτίρω μι την παρ, 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 515/1989.
• * Η «ντός « » πορ. 5 του άρθρου 100 προστέθηκε με
την παρ. 3 του άρθρου 49 του Π,Δ. 515/1989.
* ·* Το άρθρο 101 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω μι το
Δ, 515/1389

*

Αρθρον102

Αμοιβή αναλόγως του χρόνοι» απασχολήσεως
1, Εάν εις Μελετητήν ανατεθεί σύντοξις μελέτης ή
εκτέλεαις εργασίας αναγόμενης εις τοπογραφικός εργσσίος ή συγκοινωνιακά, υδραυλικά ή κτιριακό έργο, μη
περιλαμβανομένης δε εις τας εν τω ηαρόντι αναφερόμενος και ης η αμοιβή δεν συμφωνείται χατ' αποκοηπν,
αύτη ορίζεται ονολόγως του χρόνου απασχολήσεως
του χρόνου τούτου λογιζομένου εις ακέραιος ημέρας:
βπό της ημέρας οφίξεως μέχρι της ημέρας αναχωρήσεως, ως κάτωθι:
σ) Δι' επιστήμονα εικοσαετούς και άνω πείρας, ημερησίως δυο χιλιάδες δραχμαί
(2,000)
β) Δι' επιστήμονα υπερδεκσετούς και μέχρις εικοσαετούς· πείρος, ημερησίως κΐΑίοι πεντακόσιοι δρσχμαΐ
(1.500»
γ) Δι' «ΐΉστπμονα μικρότερος της δεκαετούς πείρας,
ημερησίως χίλιοι δραχμαί
(1.000)
δ} Αι αποζημιωθείς της παρούσης παραγράφου
νοούνται δι' αηαοχόλησιν πλειόνων της μιας μέρος, η
εις περίπτωσιν μιας μόνον ημέρας, δι' αηαοχόλησιν
πέντε (5) τουλάχιστον ωρών, Δι' αηασχόλησιν ελόοσρνα των 5 ωρών, η ωριαία αηοζημίωοις ορίζεται Ιση
προς το 0,20 των ως άνω αναφερομένων ημερησίων
αποζημιώσεων, με ελαχίστην σμοιβήν ηόντως ουχί μικροτέραν των πεντακοσίων (500) δραχμών.
Τα ανωτέρω ποσό πολλαπλασιάζονται επί τον συντελέστήν λ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του παρόντος.
2. Η ανωτέρω αμοιβή του Μελετητού προσαυξάνεται,
προκειμένου περί μεταβάσεως αυτού εκτός έδρας μετά
διανυκτερεύσεων κοι δι' όσος ήμερος διενυκτέρευσεν
εκτός έδρας, κατά είκοσι τοις εκατόν {20%} εντός της
Επικρατείας και κατά τριάκοντα τοις εκατόν (30%) διό
το εξωτερικόν,
3. Επί πλέον της ανωτέρω αμοιβής, καταβάλλονται
εις τον Μελετητήν και οι δοπόναι κινήσεως αυτού ηροοηυξημένσι κότα ηοσοοτόν 20% δι' ενδιαμέσους δαπάνος. Εις περίπτωσιν κινήσεως του Μελετητοΰ δι*
ιδιωτικού μεταφορικού μέσου, καταβάλλονται εις του*
τον οι δαηάνοι κινήσεως, υπολογιζόμενοι με χιλιομετρικήν οηοζημΐωσιν ίσην προς τα 2/3 της εκάστοτε
ισχυούσης τοιούτης δι' επιβατικά αυτοκίνητα δημοσίας
χρήσεως, άνευ της ως άνω προσαυξήσεως δι' ενδιαμέσους δοπόνας. Εις περίπτωσιν, κινήσεως δια μεταφορικού μέσου του Εργοδότου, ουδεμία οποζημίωσις κινήσεως καταβάλλεται,
* Αρθρον 103
Ίί

£.-'

'"'

Αμοιβή Γενικού Μελετητή
1, Αν κστά την εκπόνποη μελετών απαιτηθεί τ'. εκτέλίοπ συμπληρωματικών εργασιών π μελετών που δεν
,ίχουν προβλεφθεί οτη σύμβαση κοι η εκτέλεση αυτών
των συμπληρωματικών εργασιών ή μελετών ανατεθεί
στον αρχικό Μελετητή κατά τας διάταξης του άρθρου
16 του Ν. 716/77, εφόσον διαθέτει τα κατάλληλο
αυτά πτυχίο, τότε καταβάλλεται στον ανάδοχο μελετητή επιπρόσθετη αμοιβή από αυτήν που αντιστοιχεί στις
συμπληρωματικές εργασίες ή μελέτες.
* Το άρθρο 103 όντικστοστάθηκε ως ανωτέρω με
Ρ|>9ρο 51 του Π.Δ. 515/1989.

Η επιπρόσθετη αυτή αμοιβή καταβάλλεται για τον
προγραμματισμό, παρακολούθηση και ένϊυξη των επιμέρους αυτών εργασιών ή μελετών στο αρχικό αντικείμενο και ορίζεται σε ποσοστό γ εηί τοις εκατό της
αμοιβήςιτων συμπληρωματικών αυτών εργασιών ή μ(λετών. Η αμοιβή αυτή υπολογίζεται χωριστά για κάθε
συμπληρωματική εργασία ή μελέτη κοι Βαρύνει τον Έ.&
γοδότην.
2. Το ποσοστό αυτό γ εήϊ τοίς ε*;ατό ΟρίξεΤοι με τον
τόπο:

40':

V - Ιο +-

όπου Α: είναι η συνολική αμοιβή του
κάθε μελετητή σε δρχ. και λ. α συντελεστής του άρθρου 4 του παρόντος*.
Αρθρον! 04
Πληρωμή αμοιβής μελέτης
* «V Η αμοιβή μελέτης καταβάλλεται τμηματικό «αϊ
με την έγκριση του οικείου σταδίου της μελέτης.
Ο λογαριασμός για την πληρωμή της αμοιβής του
μελετητή συντάσσεται από τον μελιτητή και υποβάλλεται στην υπηρεσία, η οποίο τον ελέγχει, τον διόρθωνα,
όταν οηοικίται κ?ι ΤΈΜ£ ε^κα'ινφ μέορ σ' ένο
τηνυηοΒολή ταυ».

2. Δια τα ιδιωτικό έργο, η πλήρης αμοιβή της μελέτης
δέον να κατατίθεται, κατά τας κείμενος διατάξεις, ηρο
της υποβολής της συνταχθείσης μελέτης ήρας ένκρκην
ή έκδοσιν της τυχόν απαιτουμένης αδείας.
*«3. Η ηληο<ι)υή ενκοιθέντος κότα την
^
παρόντος άρθρου Αοναριοσυού πρέπει να ουντελίίΓΓΟί
εντός διμήνου αηο της εγκρίσεως υηέρήμερ'ΐας "που
ισχύει για τις οφ£ΐλ~£ς γενικά του Δήμ"60ίοΰ, '
— -^
**«4. Για όλες τις περιπτώσεις μελετών, πλην «κείνων των ιδιωτικών έργων για τα οποία η καταβολή της
αμοιβής ορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, η αμοιβή της μελέτης καταβάλλεται τμηματικά
κατά στάδια, ως εξής:
α) Με την^^ ^νΰρξπ «""^~">^ κάθε σταδίου της μελέτης καταβάλλεται έναντι ισόποσης εγγυητικής βη>
οτολής ηοοοστά 1 5% ΤΠΓ αμοιβής που ανηστοιχίί οτπν
αμοιβή της μελέτης.
β) Μετά την παρέλευση του μισού συμβατικού χρόνου εκπόνησης κόθε σταδίου κοι εφόσον έχει κατά την
κρίση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας εκπονηθεί εργασία
ποσοστού μεγαλυτέρου του 50% του υπόψη σταδίου,
καταβάλλεται έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής '
επί ηλεον^ηοσοστό 20% της αμοιβής που σνηστοκεϊ
στο υπόψη στάδιο «
γ) Μ£ την υποβολή της εκηονηθείσης μελέτης καθ·1
** Η εντός « · παρ. 1 του .άρθρου 104 αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του· άρθρου 52 του Π.Δ.
515/1989.
* Η ηορ. 3 τροποποιήθηκε κοι αριθμήθηκε ως ονωτίρ*
ρε την παρ. 2 του άρθρου 52 του ΠΔ 515/1989.
" Η παρ. 4 του άρθρου 104 όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου
μόνου του ΠΔ 93/1978 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω
με το άρθρο 52 ταυ ΠΑ 515/1989.

και πριν αηό την έγκριση της επιστρέφονται οι
εγγυητικές επιστολές των προηγούμενων περιπτώσεων «ί
'Φ
Τελικοί διατάξεις
α κι β κσι καταβάλλεται, κατόπιν συνοπτικού ελέγχου ,/·
επάρκίΐας της μελέτης, επιπλέον ηοοοστά 35% της /
1 Αι διατάξεις του παρόντος δεν έχουν εφσρμογήν
ε«έ μελετάς προκατασκευασμένων κτιρίων.
αμοιβής του οτοδίου, χωρίς νο απαιτείται η
Δ:ο τος υπό εκπόνηοιν, κατά την έναρξιν ισχύος του
δ) εάν τυχόν π μελίτη δίν έχει εγκριδεΐ μιττό
παρόντος, μελετάς δυνατοί τη εγκριθεί του Εργοδότου
λευοη δύο (2ι μηνών αηό της υποβολής της, καταβάλη εκπόνηοις των υπολειπομένων σταδίων της μελέτης;
να γίνη συμφώνως προς τας προδισγρσφάς και απαιτήλεται κατόπιν συνοπτικού ελέγχου επάρκειας της μεσεις του παρόντος εφ' όσον τούτο είναι δυνατόν. Εις
λέτης επιπλέον ηοοοοτό ,10% χωρίς νο απαιτητοί η
προσκόμιση εγγυητικής επιστολής,
την περίπτωσιν ταύτην κσι δια τα στάδιο τούτο καταε) Μετά ^ην έγκριρη κάθί στοδίου κοτοβάλλετοι τΐ(,
βάλλονται σι υπό του ηορόντος προβλεπόμενοι αμο»·
βαί.
υπόλοιπο
της ομόιΒπ'ς"αυτού. £ί(5.υ<:ότεβσ και"προκειμέ-\
1
ιά το" τελευταίο στόδιο μελέτης ποροκροτείτοι πο3. Προκείμενου περί έργων του Δημοσίου και ΝΠΔΑ
'
αυτού οι
οι ομοίβοί του"ηορόντος νοοοντοΤ ώζ 'αΊίΤοΊ προκΰ·*
το οποίο και καταβάλλεται μετά την ηρρολαβπ της μεητουν^ίοτ εφ^ρ^ογην^ω^ΠΐσΤο:"τπν·πορσνίί. 3-του
άρδρου μον'ό'υ του ^Δ ΤΤ^ΕΓ^^^ίΤ^ίζάΐΓένων οπόΑέτης, "
" -"- — ' -------- '
στ) £τις περιπτώσεις που οτάδιο μελέτης αεριΛαμβάνε» χα> εργαοίες υπαίθρου, εφαρμόζονται μερικότερα
4. Δια τας κατά το άρθρον 1 τοιι ησρόντρς Π, Δ«ικσι γιο Τις εργοοίες υπαίθρου οι διατάξεις των παρατάγμοτος μελετάς, επιβλέψεις, κλπ. εφαρμόζονται οι
πάνω ίίαφ'ων β, γ κοι δ της παραγράφου αυτής. Η
διατάξεις του παρόντος αντί των διατάξεων του αη-6
εργυοια υπαίθρου θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει το
19/21.2.1938 Β.Δ/τος ιπερί αναθεώρησης ταυ απ£
13.6.1924 Δ/τος περί καθορισμού των εις ιδιώτας μη60% της αμοιβής του αντίστοιχου σταδίου της μελέτης,
€ΦΟσον ίεν καθορίζεται διαφορετικό οηό ειδίκότίρες
κανιχούς κλπ. αμοιβών», ως τούτο ισχύει, απτνες δίοτάξ*)ς εξακολουθούν εφαρμοζόμενοι δια τος μελετάς,
διατάξεις του παρόντος.
επιβλέψεις κλπ. των λοιπών έργων ή περιπτώσεων.
ζ] Τα ποσοστό 15% και 20% των παραπάνω εδαφίων α και β υπολογίζονται Μ£ βάσπ τη συμβατική αμοιβή κάθε μελέτης κατά την έννοια της παραγράφου 7
του άρθρου 1 1 του Ν. 716/77 π για τις περιπτώσεις
Αρβράν 53
ηου δεν έχει προσδιορισθεί αυτή η συμβατική αμοιβή,
·*
··
με βάση τις προεκτιμώμενης στην οικείο σύμβαση και
Οι αμοιβές μελέτης και εφαρμογής του χρονικοί
οε συγκριτικούς πίναχες αμοιβές νια το υπόψη στάδιο
προγραμματισμού και η διοίκηση του έργου καθορίζοντης μελέτης.
ται με υπουργική αηόφαοη αφού καθορισθούν οι προπ} Οι λογαριασμοί ουντάοοονται ανοκεφολοιωτικά.
διαγραφές με υπουργική σπόφοση σύμφωνα με τις χωδηλοδπ περιέχουν το σύνολο του οφειλόμενου μετά τη
μένες διατάξεις, (άρθρο 21 του Ν, 1418/1984 ΦΕΚ
ούντοξη του λογαριασμού ποσού αμοιβής, αφαιρουμέ23}.
νων των μέχρι τότε σταδιακό καταβεβλημένων οπό τον
Οι αμοιβές αυτές καθορίζονται «στο ονώτοτο όρκ
εργοδότη προηγουμένως ποσών αναπροσαρμοσμένων
με τον τύπο του όρθρου 2 χοι με συντελεστές κ και |.
ούμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρα 2 και 3 του
της κατηγορίας ΜΙ των μηχανολογικών ίγκατοστόαεωχ
παρόντος».
του άρθρου 42 του ηορόντος (αρθρ. 83 παρ, 18 τι*
κωδικοποίησης) (κ-2,30 μ«45,00) (μελττη - επίβλεψη"
*5. Εις περΐπτωοπν σταδΊου μελέτης περιλαμβάΠροϋπολογισμός για τις αμοιβές μελέτης και ίφορ
νοντος και εργασίας, υπαίθρου εφαρμόζονται, μερικώμογής του χρονικού προγραμματισμού λρμ&ονίττ
τερον κατ επί των Εργασιών υπαίθρου, οι ούτοι περί
κατά ανώτατο όριο το 20% του πραγματικού ηρρυηε
τμηματικών πληρωμών περιπτώσεις β, γ και δ της προηλογιομού του έργου, ενώ για τη διοίκηση λρμ&άνίτο
γούμενης παραγράφου της αξίας των εργασιών υπαίκστό ανώτατο όριο το 70% του πραγματικού προΟπο
θρου θεωρούμενης ως αντιπροοωπευούσης το 50% της
λ αγίομού του έργου.
πλήρους αμοιβής του αντίστοιχου σταδίου μελέτης,
• 6. Α» κατά το ηοράν άρθρον εγγυητικοί εηιστολαΐ
αναγράφουν το όνομα, το επώνυμο ν και το όνομα του
πατρός του υπέρ ου η εγγυησις. ή προκείμενοι; περί
Εταιρείας την ιπωνυμίαν αυτής, τον τήλον της προς
ΐκπόνηαν μελέτης εις ην αφορά π παρεχόμενη εγγύησις. και τέλος τον όρον της παραιτήσεως του εγγυομένου από του δικαιώματος της διζήοεως κοι την ανάγνώρισιν υπ'. αυτού τπς υποχρεώσεως όπως καταθέσει
Οι δΜτβξος του παρόντος δκιτόνματος
εφαρμογή σης συμβάσεις ανάθεσης εΛΠόνηοης
-Οπροφασίστως, εντάς τριών ημερών από της περί τούτων που Θΰ κοταρτισθσΰν μετά την πάροδο δύο μην*
του σχετικής ειδοποιήσεως του εργοδότου, το Οίτουμίοηό τη δημοσίευση του διατάγματος αυτού στην εφα
νον μέρος ή όλον της ϊγγυήοϊ»ς.
μερίδα της Κυβερνήσεως. Οι προγενέστερες ουμβόοβ·
Εξακολουθούν νο διέπονται από τις ιοχύουσίς γι' οοτί
διατάξεις μέίίρι την ηΑ^)η ««φάριοή τοος.

• Οι ηοβ. 5 και 6 ην άρθρον ίθ4 ίτροστέβηκον με
την παρ, 2 του άρβρσυ μανού του ΠΔ 99/1978.

** Το άρθρα 53 και 54 δεοη'κτθηκαν με το
515/1989.

ΐϊ&

