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Ι. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 

1.1. Σχετική Νοµοθεσία 

Οι σχετικές νοµικές διατάξεις, που χρησιµοποιούνται για τον παρόντα υπολογισµό είναι οι παρακάτω 

και πλέον στο κείµενο θα ονοµατίζονται ως αναφέρεται ευθύς αµέσως:  

1η διάταξη:   η υπ’ αρ. ∆ΝΣβ/854/ΦΝ.466/11/27-11-2018 Εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδοµών & 

Μεταφορών «Οδηγός εκπόνησης µελετών ∆ηµοσίων Έργων του Ν. 4412/2016», 

2η διάταξη:  η υπ’ αρ. ∆ΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-5-2017 Απόφαση Υπουργού Υποδοµών και 

Μεταφορών «Έγκριση  Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και παροχής 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 

8∆ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016» (ΦΕΚ 2519/Β/20-7-2017), 

3η διάταξη: η υπ’ αριθ. ∆ΝΣ/οικ.20641/ΦΝ439.6/19-3-2020 (Α∆Α: 62Π4465ΧΘΞ-Τ73) Εγκύκλιος 2 

της ∆ιεύθυνσης Νοµοθετικού Συντονισµού, 

4η διάταξη: η υπ’ αριθ. ∆6/Β/5825/30-3-2010 Απόφαση (ΦΕΚ 407/Β/9-4-2010) «Έγκριση 

Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου (ΚΕΝΑΚ)», 

5η διάταξη: η υπ’ αριθ. ∆ΝΣβ/1732/ΦΝ466/2019 Απόφαση Υπουργού Υποδοµών & Μεταφορών 

(ΦΕΚ 1047/Β/23-3-2019) «Εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο 

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

τα λιµενικά και τα κτιριακά έργα», 

 

1.2. Κατηγορίες Μελετών 
 Οι µελέτες που θα συνταχθούν είναι οι ακόλουθες, σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση του άρθρου 

2 του ν. 4412/2016: 

 

Α/Α Μελέτη Κατηγορία µελέτης 

1 Στατική µελέτη κτιρίου, κατασκευών 
περιβάλλοντος χώρου και κατεδάφισης 
υφισταµένου 

Στατικές µελέτες {8} 

2 Γεωτεχνική µελέτη, γεωτεχνικές εργασίες 
υπαίθρου – εργαστηριακές δοκιµές, γεωτεχνική 
µελέτη θεµελίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων – 
αντιστήριξη όµορων οικοπέδων και κτιρίων για 
την πραγµατοποίηση εκσκαφών 

Γεωτεχνικές µελέτες & έρευνες {21} 

3 Αρχιτεκτονική µελέτη κτιρίου, παθητική 
πυροπροστασία, µελέτη ενεργειακής απόδοσης, 
µελέτη περιβάλλοντος χώρου 

Αρχιτεκτονικές µελέτες {6} 

4 Ηλεκτροµηχανολογική µελέτη:  Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές & 
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• Ύδρευση, 

• Αποχέτευση, 

• Πυρόσβεση, 

• Πυρανίχνευση, 

• Θέρµανση, 

• Κλιµατισµός – Αερισµός, 

• Ηλεκτρικά ισχυρά, 

• Τηλέφωνα – data, 

• TV, 

• Μεγάφωνα, 

• Αλεξικέραυνο, 

• Ασθενή ρεύµατα, 

• Ενεργητική πυροπροστασία, 

• Καύσιµο αέριο, 

• Ενεργειακή µελέτη, 

• Ηλεκτροφωτισµός περιβάλλοντος χώρου 

ηλεκτρονικές µελέτες {9}  

 

 

1.3. Μετρικά Στοιχεία Έργου: 
 Τα εµβαδά των προς µελέτη χώρων είναι:  
 

Α/Α Κτίριο Εµβαδό (m2) 

1 Κυρίως κτίριο   941,00 

  941,00 

 

 

Α/Α Αυλή Εµβαδό (m2) 

1 Περιβάλλων χώρος  126,00 

 
 

 

1.4. Υπολογισµός προεκτιµώµενων αµοιβών 
 

 Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω µετρικά στοιχεία του έργου υπολογίζονται οι παρακάτω αµοιβές 

µελετών, σύµφωνα µε την υπ’ αρ. ∆ΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-2017 Απόφαση Υπουργού Υποδοµών και 

Μεταφορών «Έγκριση  Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και παροχής τεχνικών και 
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λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8∆ του άρθρου 53 του ν. 

4412/2016» ΦΕΚ 2519/Β/20-7-2017). 

 
 
1.4.1. Προεκτιµώµενη Αµοιβή Γεωτεχνικής Μελέτης {κατηγορία 21, § 2 άρθ.15 του ν. 4412/206} 
  

 Σύµφωνα µε τα άρθρα ΓΤΕ.1 & 2 του Κεφαλαίου Θ «Γεωτεχνικές Εργασίες Υπαίθρου – 

Εργαστηριακές ∆οκιµές» και ΓΜΕ.1 & 2 του Κεφαλαίου Ι «Γεωτεχνικές Μελέτες» της 2ης διάταξης (βλ. 

Σχετική Νοµοθεσία), υπολογίζεται αναλυτικά η Προεκτιµώµενη Αµοιβή για την εκπόνηση της 

Γεωτεχνικής Μελέτης ως εξής: 
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 Σύµφωνα µε το άρθρο 53 § 8 του ν. 4412/2016 στις αµοιβές των µελετών προστίθεται ποσό ίσο µε 

το 15% για απρόβλεπτες δαπάνες. 

 

1.4.2. Προεκτιµώµενη Αµοιβή Στατικής Μελέτης {κατηγορία 8, § 2 άρθ.15 του ν. 4412/206} 
  

 Σύµφωνα µε τα άρθρα ΟΙΚ.2.1 του Κεφαλαίου Ζ «Στατικές Μελέτες Κτιριακών Έργων» της 2ης 

διάταξης (βλ. Σχετική Νοµοθεσία), υπολογίζεται αναλυτικά η Προεκτιµώµενη Αµοιβή για την εκπόνηση 

της Στατικής Μελέτης βάσει του τύπου: 

 

A={κ+
µ

3√ E×(TAo)×Σστ×ΣBν×100
178 ,30×τκ

}×1,06×E×(TAo)×ΣBν×Σ στ×τκ

 
 

 

Οι όροι και οι παράγοντες, που περιλαµβάνονται στον παραπάνω τύπο αναλύονται ως ακολούθως: 
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• Ο όρος Ε αντιστοιχεί στο εµβαδόν του κτιρίου, που είναι 941,00 m2.  

• Στον Πίνακα Ιβ του ίδιου άρθρου ορίζονται οι τιµές των συντελεστών ΤΑο, ΣΒν και Σστ 

ανάλογα µε το είδος της εκπονούµενης στατικής µελέτης. Η µελέτη αφορά σε «µικρής 

κλίµακας κτίρια προνοιακού χαρακτήρα». Οι συντελεστές λαµβάνουν τις ακόλουθες τιµές: 

ΤΑο=9,75 € 

ΣΒν=1,00 

Σστ=0,30 

• Από τον Πίνακα Ιγ του ίδιου άρθρου προκύπτουν οι τιµές των συντελεστών κ, µ βάσει της 

κατηγορίας µελετών της φέρουσας κατασκευής των κτιρίων. Εν προκειµένω, η 

συγκεκριµένη στατική µελέτη υπάγεται στην κατηγορία IV «µελέτες φερουσών κατασκευών 

που απαιτούν ιδιάζοντες στατικούς υπολογισµούς» και οι συντελεστές λαµβάνουν τις 

παρακάτω τιµές: 

              κ=3,70 

              µ=35 

• Στο άρθρο ΓΕΝ.3 της 2ης διάταξης (βλ. Σχετική Νοµοθεσία) ορίζεται ο τρόπος υπολογισµού 

του συντελεστή τκ, ο οποίος αναπροσαρµόζεται ανά έτος. Για το έτος 2020 η τιµή του 

καθορίζεται από την 3η διάταξη (βλ. Σχετική Νοµοθεσία) και ισούται µε: 

τκ= 1,227 

• Σύµφωνα µε το άρθρο ΟΙΚ.2.2 του Κεφαλαίου Ζ της 2ης διάταξης (βλ. Σχετική Νοµοθεσία), 

όταν απαιτείται υπολογισµός σε δυναµικές ενέργειες, όπως είναι οι αντισεισµικές, η 

αµοιβή του άρθρου ΟΙΚ.2.1 (αριθµητικός τύπος) προσαυξάνεται κατά 80%. 

 Αντικαθιστώντας στον ανωτέρω τύπο, προκύπτει ότι: 

Α=24.851,79 € 

Α1=1,80x24.851,79 €=44.733,22 € 

• Σύµφωνα µε την §5 του άρθρου ΟΙΚ.5 της 2ης διάταξης ορίζεται η ακόλουθη κατανοµή, 

κατά στάδιο, των αµοιβών των µελετών: 

Πίνακας 1 

 

Μελέτη (Αρχιτεκτονική, Στατική, Ηλεκτροµηχανολογική) 

Στάδιο Μελέτης Ποσοστό 

Προµελέτη 35% 

Οριστική Μελέτη 25% 

Μελέτη Εφαρµογής (χωρίς τεύχη 
δηµοπράτησης) 

40% 
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• Σύµφωνα µε το άρθρο ΓΕΝ.7 της 2ης διάταξης (βλ. Σχετική Νοµοθεσία) ορίζεται ότι η 

προεκτιµώµενη αµοιβή για τη σύνταξη των τευχών δηµοπράτησης ανέρχεται σε ποσοστό 

8% της συνολικής προεκτιµώµενης αµοιβής των κατηγοριών µελετών για τις οποίες 

συντάσσονται τεύχη δηµοπράτησης, 

 

Τεύχη δηµοπράτησης 

Είδος Ποσοστό 

Τεχνική περιγραφή 10% 

Τεχνικές προδιαγραφές 30% 

Ανάλυση τιµών 25% 

Τιµολόγιο µελέτης 13% 

Συγγραφή υποχρεώσεων 10% 

Προϋπολογισµός µελέτης 5% 

Σύνολο: 93% 

 

Συνεπώς για την παρούσα αµοιβή το ποσοστό των τευχών θα είναι ίσο µε: 93%x8%=7,44% 

 

• Σύµφωνα µε το άρθρο ΓΕΝ.4 της 2ης διάταξης (βλ. Σχετική Νοµοθεσία) ορίζεται ότι η 

προεκτιµώµενη αµοιβή για την εκπόνηση µελέτης που δεν αµείβεται βάσει των ειδικών 

προβλέψεων του νόµου υπολογίζεται ανάλογα µε το χρόνο απασχόλησης ως εξής: 

- για επιστήµονα εµπειρίας µέχρι 10 έτη: 300*τκ=300*1,227=368,10 € 

 

Προεκτιµώµενη Αµοιβή για τις κατασκευές περιβάλλοντος χώρου  

Αµοιβή ανά ανθρωποηµέρα 
Εκτιµώµενος χρόνος 

απασχόλησης 
Αµοιβή 

368,10 € 1,00 368,10 € 

 

 

Προεκτιµώµενη Αµοιβή για την κατεδάφιση του υφιστάµενου 

Αµοιβή ανά ανθρωποηµέρα 
Εκτιµώµενος χρόνος 

απασχόλησης 
Αµοιβή 

368,10 € 3,00 1.104,30 € 
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Προεκτιµώµενη Αµοιβή Στατικής Μελέτης 

Στάδιο Μελέτης Ποσοστό Αµοιβή ανά Στάδιο 

Προµελέτη + Οριστική Μελέτη + 
Μελέτη Εφαρµογής 

 (χωρίς τεύχη δηµοπράτησης) 
100% 44.733,22 € 

Μελέτη κατασκευών περιβάλλοντος 
χώρου 

 368,10 € 

Μελέτη κατεδάφισης  1.104,30 € 

 Σύνολο 1 46.205,62 € 

Τεύχη δηµοπράτησης 7,44% 3.437,70 € 

 

 

Συνολική Προεκτιµώµενη Αµοιβή Στατικής Μελέτης (εκτός ΣΑΥ – ΦΑΥ) 

Τελικό Σύνολο 49.643,32 € 

 

 

1.4.3 Προεκτιµώµενη Αµοιβή Αρχιτεκτονικής Μελέτης {κατηγορία 6, § 2 άρθ.15 του ν. 4412/206} 
  

 Σύµφωνα µε τα άρθρα ΟΙΚ.1.1 του Κεφαλαίου Ζ «Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων και 

Έργων ∆ιαµόρφωσης Ελεύθερων Χώρων» της 2ης διάταξης (βλ. Σχετική Νοµοθεσία), υπολογίζεται 

αναλυτικά η Προεκτιµώµενη Αµοιβή για την εκπόνηση της Αρχιτεκτονικής Μελέτης βάσει του τύπου: 

 

A={κ+
µ

3√ E×(TAo)×τ
ΣB

ν
×100

178 ,30×τ κ
}×1,06×E×(TAo )×ΣBν×Σ Α×τ κ

 
 

Οι όροι και οι παράγοντες, που περιλαµβάνονται στον παραπάνω τύπο αναλύονται ως ακολούθως: 

• Ο όρος Ε αντιστοιχεί στο εµβαδόν του κτιρίου, που είναι 941,00 m2.  

• Στον Πίνακα Ια του ίδιου άρθρου ορίζονται οι τιµές των συντελεστών ΤΑο, ΣΒν και ΣΑ ανάλογα µε το 

είδος της εκπονούµενης αρχιτεκτονικής µελέτης. Η µελέτη αφορά σε «µικρής κλίµακας κτίρια 

προνοιακού χαρακτήρα». Οι συντελεστές λαµβάνουν τις ακόλουθες τιµές: 

ΤΑο=9,75 € 

ΣΒν=1,00 

ΣΑ=1,00 

• Από τον ίδιο πίνακα προκύπτουν οι τιµές των συντελεστών κ, µ βάσει της κατηγορίας 

αρχιτεκτονικών µελετών, στην οποία υπάγεται η εν λόγω µελέτη. Εν προκειµένω, οι 

συντελεστές λαµβάνουν τις παρακάτω τιµές για την κατηγορία IΙΙ «αρχιτεκτονικές µελέτες 
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που έχουν ως αντικείµενο κτίρια µε αυξηµένες απαιτήσεις λειτουργίας», όπου υπάγεται η 

προς εκπόνηση αρχιτεκτονική µελέτη: 

κ=2,10, 

µ=50 

• Στο άρθρο ΓΕΝ.3 της 2ης διάταξης (βλ. Σχετική Νοµοθεσία) ορίζεται ο τρόπος υπολογισµού 

του συντελεστή τκ, ο οποίος αναπροσαρµόζεται ανά έτος. Για το έτος 2020 η τιµή του 

καθορίζεται από την 3η διάταξη (βλ. Σχετική Νοµοθεσία) και ισούται µε: 

τκ= 1,227 

 

Μετά από αντικατάσταση των τιµών στον παραπάνω τύπο του άρθρου ΟΙΚ.1 προκύπτει ότι: 

Α=62.057,32 € 

Ο Πίνακας των αµοιβών διαµορφώνεται ως εξής: 
 

Μελέτη Αρχιτεκτονική 

Στάδιο Μελέτης Ποσοστό Αµοιβή 

Προµελέτη 35% 

62.057,32 € Οριστική Μελέτη 25% 

Μελέτη Εφαρµογής (χωρίς τεύχη 
δηµοπράτησης) 

40% 

 

• Σύµφωνα µε το άρθρο ΟΙΚ.1.2 της 2ης διάταξης (βλ. Σχετική Νοµοθεσία), η προεκτιµώµενη 

αµοιβή της Μελέτης Παθητικής Πυροπροστασίας υπολογίζεται βάσει του ανωτέρω τύπου, 

στον οποίο η Ταο πολλαπλασιάζεται επί 2% και οι συντελεστές κ και µ τίθενται ίσοι µε 2,0 

και 35. Αντικαθιστώντας στον τύπο προκύπτει ότι η προεκτιµώµενη Αµοιβή της Μελέτης 

Παθητικής Πυροπροστασίας είναι: 

Απαθ=2.385,56 € 

 

• Σύµφωνα µε το άρθρο 12 της 4ης διάταξη (βλ. Σχετική Νοµοθεσία), η αµοιβή για την 

εκπόνηση µελέτης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου προσδιορίζεται σε σχέση µε την 

επιφάνεια του κτιρίου και των εν ισχύ προβλεπόµενων αµοιβών για κτιριακές µελέτες. Το 

ύψος της αµοιβής δίνεται ως ποσοστό επί της συνολικής αµοιβής για την αρχιτεκτονική 

µελέτη. Το ποσοστό για εµβαδό κτιρίου µικρότερο από 5.000m2 είναι ίσο µε 20%.   

  

Προεκτιµώµενη Αµοιβή Ενεργειακής µελέτης 

Στάδιο Μελέτης Ποσοστό Αµοιβή ανά Στάδιο 

Ενεργειακή Μελέτη 20%*100% 0,20*62.057,32 € 
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 Σύνολο  12.411,46 € 

 

 

 Σύµφωνα µε το άρθρο ΟΙΚ.1.1 του Κεφαλαίου Ζ «Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων και 

Έργων ∆ιαµόρφωσης Ελεύθερων Χώρων» της 2ης διάταξης (βλ. Σχετική Νοµοθεσία), η Προεκτιµώµενη 

Αµοιβή για την εκπόνηση της Αρχιτεκτονικής Μελέτης περιβάλλοντος χώρου κτιρίου υπολογίζεται  

βάσει του ιδίου τύπου: 

 

A={κ+
µ

3√ E×(TAo)×τ
ΣB

ν
×100

178 ,30×τ κ
}×1,06×E×(TAo )×ΣBν×Σ Α×τ κ

 
 

Οι όροι και οι παράγοντες, που περιλαµβάνονται στον παραπάνω τύπο αναλύονται ως ακολούθως: 

• Ο όρος Ε αντιστοιχεί στο εµβαδόν της αυλής, που είναι 126,00 m2.  

13 Στον Πίνακα Ια του ίδιου άρθρου ορίζονται οι τιµές των συντελεστών ΤΑο, ΣΒν και ΣΑ 

ανάλογα µε το είδος της εκπονούµενης αρχιτεκτονικής µελέτης. Η µελέτη αφορά σε 

«διαµορφώσεις τοπίου και ελεύθερων χώρων (πλατειών, κήπων, πάρκων, περιβάλλοντος 

χώρου)». Οι συντελεστές λαµβάνουν τις ακόλουθες τιµές: 

ΤΑο=9,75 € 

ΣΒν=0,10 

ΣΑ=1,00 

• Από τον ίδιο πίνακα προκύπτουν οι τιµές των συντελεστών κ, µ βάσει της κατηγορίας 

αρχιτεκτονικών µελετών, στην οποία υπάγεται η εν λόγω µελέτη. Εν προκειµένω, οι 

συντελεστές λαµβάνουν τις παρακάτω τιµές για την κατηγορία V «αρχιτεκτονικές µελέτες 

που έχουν ως αντικείµενο έργο ή τµήµα έργων, των οποίων οι αυξηµένες λειτουργικές, 

αισθητικές ή τεχνικές απαιτήσεις επιβάλλουν αναζήτηση και µελέτη δυσανάλογη προς τη 

δαπάνη εκτέλεσης ή το µέγεθός τους», όπου υπάγεται η προς εκπόνηση αρχιτεκτονική 

µελέτη: 

κ=2,90, 

µ=63 

 

 Μετά από αντικατάσταση των τιµών στον παραπάνω τύπο του άρθρου ΟΙΚ.1 προκύπτει ότι 

για την αυλή του σχολείου η Προεκτιµώµενη Αµοιβή της Αρχιτεκτονικής Μελέτης είναι: 

Α=3.092,06 € 

 Ο Πίνακας των αµοιβών διαµορφώνεται ως εξής: 
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Μελέτη Αρχιτεκτονική 

(αυλής) 

Στάδιο Μελέτης Ποσοστό Αµοιβή 

Προµελέτη 35% 

3.092,06 € Οριστική Μελέτη 25% 

Μελέτη Εφαρµογής (χωρίς τεύχη 
δηµοπράτησης) 

40% 

 

Προεκτιµώµενη Αµοιβή Αρχιτεκτονικής Μελέτης  

Στάδιο Μελέτης Ποσοστό Αµοιβή ανά Στάδιο 

Προµελέτη + Οριστική Μελέτη + Μελέτη 
Εφαρµογής (χωρίς τεύχη 
δηµοπράτησης) κτιρίου 

+ 

Παθητική Πυροπροστασία  
+ 

Ενεργειακή Μελέτη 

100% 

62.057,32 € 

 
2.385,56 € 

 
12.411,46 € 

 

76.854,34 € 

Προµελέτη + Οριστική Μελέτη + Μελέτη 
Εφαρµογής (χωρίς τεύχη 
δηµοπράτησης) αυλής 

100% 3.092,06 € 

 Σύνολο 1 

 
79.946,40 € 

 

Τεύχη  ∆ηµοπράτησης 7,44% 5.948,01 € 

 

Συνολική Προεκτιµώµενη Αµοιβή Αρχιτεκτονικής Μελέτης (εκτός ΣΑΥ – ΦΑΥ) 

Τελικό Σύνολο 85.894,41 € 

 

 
  

1.4.4. Προεκτιµώµενη Αµοιβή Ηλεκτροµηχανολογικής Μελέτης {κατηγορία 9, § 2 άρθ.15 του ν. 
4412/206} 

  

 Σύµφωνα µε τα άρθρα ΟΙΚ.3.1 του Κεφαλαίου Ζ «Ηλεκτρικές και Μηχανολογικές Μελέτες 

Κτιριακών Έργων» της 2ης διάταξης (βλ. Σχετική Νοµοθεσία), υπολογίζεται αναλυτικά η Προεκτιµώµενη 

Αµοιβή για την εκπόνηση της Αρχιτεκτονικής Μελέτης βάσει του τύπου: 

 

A={κ+
µ

3√ E×(TA o)×ΣHM×ΣB
ν
×100

178 ,30×τ
κ

}×1 ,06×E×(TAo )×ΣBν×ΣHM×τ
κ
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Οι όροι και οι παράγοντες, που περιλαµβάνονται στον παραπάνω τύπο αναλύονται ως ακολούθως: 

• Ο όρος Ε αντιστοιχεί στο εµβαδό του κτιρίου, που είναι 941,00 m2.  

• Στον Πίνακα Ιδ του ίδιου άρθρου ορίζονται οι τιµές των συντελεστών ΤΑο, ΣΒν και ΣΗΜ ανάλογα µε 

το είδος της εκπονούµενης ηλεκτροµηχανολογικής µελέτης. Εν προκειµένω, η µελέτη αφορά σε 

«µικρής κλίµακας κτίρια προνοιακού χαρακτήρα» και οι συντελεστές λαµβάνουν τις ακόλουθες 

τιµές: 

ΤΑο=9,75 € 

ΣΒν=1,00 

• Οι τιµές των συντελεστών κ, µ προκύπτουν από τον Πίνακα Ιε βάσει της κατηγορίας 

µελετών ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων. Εν προκειµένω, οι συντελεστές 

λαµβάνουν τις παρακάτω τιµές για την κατηγορία ΙΙ «µελέτες συνήθων εγκαταστάσεων 

εξυπηρετικών του έργου», όπου υπάγεται η προς εκπόνηση ηλεκτροµηχανολογική µελέτη: 

κ=2,00, 

µ=35 

• Στο άρθρο ΓΕΝ.3 της 2ς διάταξης (βλ. Σχετική Νοµοθεσία) ορίζεται ο τρόπος υπολογισµού 

του συντελεστή τκ, ο οποίος αναπροσαρµόζεται ανά έτος. Για το έτος 2020 η τιµή του 

καθορίζεται από την 3η διάταξη (βλ. Σχετική Νοµοθεσία) και ισούται µε: 

τκ= 1,227 

• Ο συντελεστής ΣΗΜ είναι ο συντελεστής κάθε επί µέρους µελέτης εγκατάστασης και είναι 

το ποσοστό συµµετοχής της εγκατάστασης στην τιµή µονάδας του φυσικού αντικειµένου. 

Οι συντελεστές ΣΗΜ ορίζονται στον Πίνακα 1δ. Οι εγκαταστάσεις που περιλαµβάνονται 

στη µελέτη είναι: 

 

Εγκαταστάσεις ύδρευσης → ΣΗΜ = 2,50, 

Εγκαταστάσεις αποχέτευσης → ΣΗΜ = 2,50, 

Εγκαταστάσεις πυρόσβεσης → ΣΗΜ = 2,00, 

Πυρανίχνευση → ΣΗΜ = 1,50, 

Θέρµανση + Κλιµατισµός – Αερισµός → ΣΗΜ = 9,50, 

Ηλεκτρικά ισχυρά ρεύµατα → ΣΗΜ = 6,00, 

Τηλέφωνα – data → ΣΗΜ = 1,00, 

TV → ΣΗΜ = 0,50, 

Μεγάφωνα → ΣΗΜ = 0,00, 

Αλεξικέραυνο – Γειώσεις → ΣΗΜ = 1,00, 

Λοιπά ασθενή ρεύµατα → ΣΗΜ = 0,50 
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Μετά από αντικατάσταση των τιµών στον παραπάνω τύπο του άρθρου ΟΙΚ.3.1 προκύπτει ότι: 
Α=17.262,80 € 

 

• Σύµφωνα µε το άρθρο ΓΕΝ.4 της 2ης διάταξης (βλ. Σχετική Νοµοθεσία) ορίζεται ότι η 

προεκτιµώµενη αµοιβή για την εκπόνηση µελέτης που δεν αµείβεται βάσει των ειδικών 

προβλέψεων του νόµου υπολογίζεται ανάλογα µε το χρόνο απασχόλησης ως εξής: 

- για επιστήµονα εµπειρίας µέχρι 10 έτη: 300*τκ=300*1,227=368,10 € 

Το αντικείµενο της µελέτης καυσίµου αερίου δε συµπεριλαµβάνεται στις 

µελέτες του Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών. Γι αυτό ο υπολογισµός της 

αµοιβής γι αυτήν τη µελέτη θα γίνει βάσει των ειδικών διατάξεων για χρόνο 

απασχόλησης τριών (3) ανθρωποηµερών.   

 

Προεκτιµώµενη Αµοιβή για τη Μελέτη Καυσίµου Αερίου  

Αµοιβή ανά ανθρωποηµέρα 
Εκτιµώµενος χρόνος 

απασχόλησης 
Αµοιβή 

368,10 € 3,00 1.104,30 € 

 
 Η Αµοιβή της Ηλεκτροµηχανολογικής µελέτης είναι: 
 Α=1.104,30 € 

 

• Σύµφωνα µε το άρθρο ΟΙΚ.3.2 της 2ης διάταξης (βλ. Σχετική Νοµοθεσία), η προεκτιµώµενη 

αµοιβή της Μελέτης Ενεργητικής Πυροπροστασίας υπολογίζεται βάσει του ανωτέρω 

τύπου, στον οποίο η Ταο πολλαπλασιάζεται επί 3% και οι συντελεστές κ και µ τίθενται ίσοι 

µε 2,3 και 45. Αντικαθιστώντας στον τύπο προκύπτει ότι η προεκτιµώµενη Αµοιβή της 

Μελέτης Ενεργητικής Πυροπροστασίας είναι: 

Αεν=4.038,30 € 

  

  Ο Πίνακας των αµοιβών διαµορφώνεται ως εξής: 

Μελέτη Ηλεκτροµηχανολογική 

Στάδιο Μελέτης Ποσοστό Αµοιβή 

Προµελέτη 35% 

17.262,80 € Οριστική Μελέτη 25% 

Μελέτη Εφαρµογής (χωρίς τεύχη 
δηµοπράτησης) 

40% 

Μελέτη καυσίµου αερίου  1.104,30 € 

  18.367,10 
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• Σύµφωνα µε το άρθρο 12 της 4ης διάταξη (βλ. Σχετική Νοµοθεσία), η αµοιβή για την 

εκπόνηση µελέτης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου προσδιορίζεται σε σχέση µε την 

επιφάνεια του κτιρίου και των εν ισχύ προβλεπόµενων αµοιβών για κτιριακές µελέτες. Το 

ύψος της αµοιβής δίνεται ως ποσοστό επί της συνολικής αµοιβής για την 

ηλεκτροµηχανολογική µελέτη. Το ποσοστό για εµβαδό κτιρίου µικρότερο από 5.000m2 

είναι ίσο µε 20%.   

  

Προεκτιµώµενη Αµοιβή Ενεργειακής µελέτης 

Στάδιο Μελέτης Ποσοστό Αµοιβή ανά Στάδιο 

Ενεργειακή Μελέτη 20%*100% 0,20*18.367,10 

 Σύνολο  3.673,42 € 

 

 

• Σύµφωνα µε το άρθρο ΓΕΝ.4 της 2ης διάταξης (βλ. Σχετική Νοµοθεσία) ορίζεται ότι η 

προεκτιµώµενη αµοιβή για την εκπόνηση µελέτης που δεν αµείβεται βάσει των ειδικών 

προβλέψεων του νόµου υπολογίζεται ανάλογα µε το χρόνο απασχόλησης ως εξής: 

- για επιστήµονα εµπειρίας µέχρι 10 έτη: 300*τκ=300*1,227=368,10 € 

Η ηλεκτροµηχανολογική µελέτη εξωτερικού χώρου (εφαρµογής) δε 

συµπεριλαµβάνεται στις µελέτες του Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών. 

Γι αυτό ο υπολογισµός της αµοιβής γι αυτήν τη µελέτη (ηλεκτροφωτισµός / 

απορροή οµβρίων) θα γίνει βάσει των ειδικών διατάξεων για χρόνο 

απασχόλησης δύο (2) ανθρωποηµερών.   

 

Προεκτιµώµενη Αµοιβή για την Ηλεκτροµηχανολογική Μελέτης αυλής 

Αµοιβή ανά ανθρωποηµέρα 
Εκτιµώµενος χρόνος 

απασχόλησης 
Αµοιβή 

368,10 € 2,00 736,20 € 

 

Ο Πίνακας των αµοιβών διαµορφώνεται ως εξής: 
 

Προεκτιµώµενη Αµοιβή Ηλεκτροµηχανολογικής Μελέτης  

Στάδιο Μελέτης Ποσοστό Αµοιβή ανά Στάδιο 

Προµελέτη + Οριστική Μελέτη + Μελέτη 
Εφαρµογής (χωρίς τεύχη 
δηµοπράτησης) κτιρίου 

+ 

Μελέτη καυσίµου αερίου 

100% 

17.262,80 € 

 
1.104,30 € 

 
4.038,30 € 
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+ 

Ενεργητική Πυροπροστασία  
+ 

Ενεργειακή Μελέτη 

 
3.673,42 € 

 
26.078,82 € 

Προµελέτη + Οριστική Μελέτη + Μελέτη 
Εφαρµογής (χωρίς τεύχη 
δηµοπράτησης) αυλής 

100% 736,20 € 

 Σύνολο 1 26.815,02 € 

Τεύχη  ∆ηµοπράτησης 7,44% 1.995,04 € 

 

Συνολική Προεκτιµώµενη Αµοιβή Ηλεκτροµηχανολογικής Μελέτης (εκτός ΣΑΥ – ΦΑΥ) 

Τελικό Σύνολο 28.810,06 € 

 

 
1.4.5. Προεκτιµώµενη Αµοιβή Σύνταξης ΣΑΥ – ΦΑΥ  

 
 

• Σύµφωνα µε το άρθρο ΓΕΝ.6 της 2ης διάταξης (βλ. Σχετική Νοµοθεσία) ορίζεται ότι η 

προεκτιµώµενη αµοιβή για τη σύνταξη µελέτης ΣΑΥ – ΦΑΥ εκτιµάται από τον τύπο: 

Α=∑ Α
ι
xβxτ

κ , όπου Σαi είναι το σύνολο των προεκτιµώµενων αµοιβών 

των προς εκπόνηση µελετών και β συντελεστής που δίνεται από τον τύπο: 

β=κ+
µ

3√ ∑ Α i

175×τκ  

 
 

Προεκτιµώµενη Αµοιβή για τη σύνταξη ΣΑΥ – ΦΑΥ  

Συνολική Αµοιβή β*τκ Αµοιβή 

27.584,82 € 

+ 

46.205,62 € 

+ 

26.815,02 € 

+ 

79.946,40 € 

 
180.551,86 € 

0,012476*1,227 2.763,86 € 

 
 
Η προεκτιµώµενη αµοιβή ΣΑΥ – ΦΑΥ κατανέµεται στις επιµέρους µελέτες βάσει του 
ανωτέρω τύπου ως  εξής: 
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Συνολική Προεκτιµώµενη Αµοιβή Γεωτεχνικής Μελέτης 

Τελικό Σύνολο 27.584,82 € 

Μελέτη ΣΑΥ – ΦΑΥ 27.584,82 € x 0,012476 x 1,227 = 422,27 € 

Σύνολο: 28.007,09 € 

Απρόβλεπτα 15% 4.201,06 € 

Τελικό Σύνολο: 32.208,15 € 

 
 

Συνολική Προεκτιµώµενη Αµοιβή Αρχιτεκτονικής Μελέτης 

Τελικό Σύνολο 85.894,41 € 

Μελέτη ΣΑΥ – ΦΑΥ 79.946,40 € x 0,012476 x 1,227 = 1.223,81 € 

Σύνολο: 87.118,22 € 

Απρόβλεπτα 15% 13.067,73 € 

Τελικό Σύνολο: 100.185,95 € 

 
 

Συνολική Προεκτιµώµενη Αµοιβή Στατικής Μελέτης 

Τελικό Σύνολο 49.643,31 € 

Μελέτη ΣΑΥ – ΦΑΥ 46.205,62 € x 0,012476 x 1,227 = 707,31 € 

Σύνολο: 50.350,63 € 

Απρόβλεπτα 15% 7.552,59 € 

Τελικό Σύνολο: 57.903,22 € 

 
 
 

Συνολική Προεκτιµώµενη Αµοιβή Ηλεκτροµηχανολογικής Μελέτης 

Τελικό Σύνολο 28.810,05 € 

Μελέτη ΣΑΥ – ΦΑΥ 26.815,02 € x 0,012476 x 1,227 = 410,48 € 

Σύνολο: 29.220,54 € 
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Απρόβλεπτα 15% 4.383,08 € 

Τελικό Σύνολο: 33.603,62 € 

 
 
 
 
 
 
 

1.5. Υπολογισµός Αµοιβής Μελετών & ∆απάνης Βραβείων 
 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 της υπ’ αριθ. 26804/2011 (ΦΕΚ 1427 Β/16-6-2011) Απόφασης Υπουργού 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής: «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών 

διαγωνισµών και γενικά των διαγωνισµών µελετών µε απονοµή βραβείων», η αµοιβή του µελετητή 

καθορίζεται ως ποσοστό 60% της προεκτιµώµενης, ήτοι: 
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Αµοιβή Μελέτης άνευ Φ.Π.Α. 

60% x 194.696,48 € = 116.817,89 € 

 
 

 Το συνολικό ποσό των βραβείων ανέρχεται στο 20% του κατώτατου ορίου της συνολικής 

προεκτιµώµενης αµοιβής εκπόνησης της µελέτης, ήτοι: 

 

Βραβεία Αρχιτεκτονικού ∆ιαγωνισµού άνευ Φ.Π.Α. 

20% x 116.817,88 € = 23.363,58 € 

 
 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 11 της ανωτέρω Απόφασης η κατανοµή των βραβείων στους βραβευθέντες 

γίνεται βάσει του ακόλουθου πίνακα:   

 
 

Κατανοµή Βραβείων άνευ Φ.Π.Α. 

Α’ Βραβείο 45% 0,45 x 23.363,58 € = 10.513,61 € 

Β΄ Βραβείο 33% 0,33 x 23.363,58 € = 7.709,98 € 

Γ΄ Βραβείο 22% 0,22 x 23.363,58 € = 5.139,99 € 
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Αξία Σύµβασης Μελέτης 

Συνολική Αµοιβή Μελέτης 116.817,89 € 

Α’ Βραβείο  - 10.513,61 € 

Σύνολο: 106.304,28 € 

Απρόβλεπτα 15% 15.945,64 € 

Σύνολο: 122.249,92 € 

Φ.Π.Α. 24% 29.339,98 € 

ΣΥΝΟΛΟ: 151.589,90 € 

 
 
 

 

Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2021 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Η Αν. Προϊσταµένη του Τµήµατος 
Μελετών ∆ηµοτικών Κτιρίων & 

Κοινόχρηστων Χώρων 
 
 
 
 

 

Η Αν. Προϊσταµένη της ∆/νσης 
Αστικού Σχεδιασµού & 

Αρχιτεκτονικών Μελετών  
 
 
 
 

Κλειώ Αρβανιτίδου Βασιλική ∆αµάσκου Κατερίνα ∆αναδιάδου 
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