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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το παρόν τεύχος αφορά στην ανάθεση της Ειδικής Αρχιτεκτονικής και Τοπογραφικής 
μελέτης για τη δημιουργία ανοικτού κέντρου εμπορίου (Open Mall) στο εμπορικό 
κέντρο της πόλης της Χίου. 

  

Εικόνα 1 Περιοχή παρεμβάσεων επί δορυφορικής φωτογραφίας (πηγή Google Earth). Με πράσινο 
χρώμα οι περιοχές ανάπλασης με απαίτηση τοπογραφικής αποτύωπσης. 

 

Η περιοχή παρέμβασης οριοθετείται Δυτικά από την οδό Απλωταριάς, Ανατολικά 
από την οδό Βενιζέλου, Βόρεια από τις οδούς Βουπάλου και 11ης Νοεμβρίου, Νότια 

από τις οδούς Αμάντου και Δωροθέου Πρώιου και περιλαμβάνει τις παρακάτω προς 
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ανάπλαση οδούς: Αφών Ράλλη, Βουπάλου, 11ης Νοεμβρίου, Δημογεροντίας, 
Ευστρ. Αργέντη, Τσελεπή, Τσελεπίδου, Σκυλίτση, Αμάντου, Δωροθέου Πρώιου. 

Κατά την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης διαπιστώθηκαν στο σύνολο της 
περιοχής παρέμβασης: 

 πολύ στενά ή και ανύπαρκτα πεζοδρόμια, 

 παράνομη στάθμευση ΙΧ και δικύκλων παράλληλα στο πεζοδρόμιο  

 κακή ποιότητα του δημόσιου χώρου: φθαρμένα κράσπεδα,  
ανομοιομορφία στα υλικά των πεζοδρομίων, αστικός εξοπλισμός σχεδόν 
ανύπαρκτος ή κακής ποιότητας (φωτιστικά, κάδοι κλπ.)  

Η πρόταση ανάπλασης στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο της πόλεως Χίου θα 
υλοποιηθεί με τις παρακάτω σχεδιαστικές παρεμβάσεις και περιλαμβάνει: 

 διαπλάτυνση πεζοδρομίων στο βαθμό που είναι εφικτό και δημιουργία μίας 
λωρίδας κίνησης οχημάτων πλάτους από 3,00 μ. έως 3,25 μ. 

 τοποθέτηση νέων υλικών (κράσπεδα, δαπεδόστρωση), όμοια με αυτά που 
έχουν τοποθετηθεί στην όμορη περιοχή του «Μπαλουχανά», 

 τοποθέτηση νέου αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, κάδοι, φωτισμός, 
ζαρντινιέρες) όμοιας μορφής με αυτά που έχουν τοποθετηθεί στην όμορη 
περιοχή του «Μπαλουχανά», στο υπό εκτέλεση έργο ανάπλασης. 

Πιο συγκεκριμένα, οι εργασίες που θα υλοποιηθούν θα είναι: 

 Καθαίρεση ασφάλτου. 

 Καθαίρεση πλακοστρώσεων. 

 Καθαίρεση άοπλου σκυροδέματος. 

 Νέο κράσπεδο από μάρμαρο Κορακάρη. 

 Νέα δαπεδόστρωση πεζοδρομίου (υλικό και υπόβαση σκυροδέματος). 

 Τοποθέτηση δικτύων Η/Μ και αστικού εξοπλισμού. 

 Νέα άσφαλτος. 
 
Στην επόμενη ενότητα δίνεται η πρόταση ανάπλασης ανά οδό, που συνιστά τη βασική 
κατεύθυνση, βάσει της οποίας θα συνταχθεί η αρχιτεκτονική μελέτη. 
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

1. Οδός Ευστρατίου Αργέντη 

Γενικά στοιχεία οδού:  

Μήκος οδού: 140,00 μέτρα 

Μέσο πλάτος οδού: 5,80 μέτρα 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός έργων:  192.000,00€ 

 

 

Φωτογραφία 1 Η οδός Ευστρατίου Αργέντη. Στο βάθος διακρίνεται η οδός Απλωταριάς. 

 

 

Φωτογραφία 2 Η οδός Ευστρατίου Αργέντη από την οδό Τσελεπίδου. 
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Η οδός Ευστρατίου Αργέντη αποτελεί βασική κυκλοφοριακή οδό του ιστορικού κέντρου 
και ενώνει την οδό Απλωταριάς με την οδό Βενιζέλου. Τα υφιστάμενα πεζοδρόμια της 
οδού Ε. Αργέντη κυμαίνονται από 35 έως 70 εκατοστά, με  μεγάλη ανομοιομορφία 
υλικών και υπάρχει έντονη δυσκολία στη διέλευση των πεζών καθόλο το μήκος της 
οδού. Παρατηρείται επίσης σε όλο το μήκος της Ε. Αργέντη παράνομη στάθμευση ΙΧ 
και δικύκλων παρά την οδό. 

 

Αποτύπωση οδού Ε. Αργέντη 

 

 

Πρόταση οδού Ε. Αργέντη 

 

Για την οδό Ε. Αργέντη προτείνεται η καθαίρεση όλων των υφιστάμενων πεζοδρομίων 
και ο επανασχεδιασμός της διατομής της οδού με τη λογική μίας λωρίδας κυκλοφορίας 
πλάτους 3,25 μ. και εκατέρωθεν πεζοδρόμια κυμαινόμενου πλάτους απο 1,27 μ. έως 
2,26 μ. Το υφιστάμενο πλάτωμα στη μέση της οδού και προς την Απλωταριά, σε 
σημείο που το φάρδος της φτάνει περίπου τα 12 μ. (κατάστημα Κριμιζή) 
επανασχεδιάζεται έτσι ώστε να προκύψουν δυο θέσεις στάθμευσης (Φορτοεκφόρτωση 
και προσωρινή στάθμευση ΙΧ-10λεπτη). Επιπλέον, στο σημείο αυτό διαμορφώνεται 
ένας μικρός χώρος στάσης (τοποθετείται ένα παγκάκι και φυτεύεται ένα δέντρο) καθώς 
επίσης οργανώνονται οι θέσεις των κάδων των σύμμικτων και εγκιβωτίζονται σε ειδική 
κατασκευή, όμοιας μορφής με την κατασκευή που έχει τοποθετηθεί στο υπό εκτέλεση 
έργο της περιοχής «Μπαλουχανά», μεταλλική κατασκευή από κοιλοδοκό και διάτρητη 
λαμαρίνα. 

Για μήκος 30 μέτρων, στη συμβολή της οδού με την οδό Βενιζέλου το φάρδος 
της οδού Ε. Αργέντη μειώνεται σημαντικά και φτάνει τα 3,50 μέτρα. Η λογική 
σχεδιασμού αλλάζει και για το μήκος αυτό των 30 μέτρων η δαπεδόστρωση γίνεται στο 
ίδιο επίπεδο για όλο το φάρδος της οδού, χωρίς να υπάρχει δηλαδή ξεχωριστό 
επίπεδο πεζοδρομίου. Αντ’ αυτού υπάρχει μια ενιαία επιφάνεια, όπου τα οχήματα 
διέρχονται με πολύ μικρή ταχύτητα αφού στο τμήμα αυτό συνυπάρχουν με τους 
πεζούς. Η εν λόγω ενιαία επιφάνεια διαστρώνεται με κατάλληλο λίθινο κυβόλιθο ικανού 
πάχους για διέλευση οχημάτων. 
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2. Οδός Τσελεπή 

Γενικά στοιχεία:  

Μήκος οδού: 85,00 μέτρα 

Μέσο πλάτος οδού: 5,80 μέτρα 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός έργων:  120.000,00€ 

 

 

Φωτογραφία 3 Η οδός Τσελεπή. 

 

Η οδός Τσελεπή αποτελεί δευτερεύουσα κυκλοφοριακή οδό του ιστορικού 
κέντρου και ενώνει την οδό Ε. Αργέντη με την οδό Ψυχάρη. Τα υφιστάμενα 
πεζοδρόμια, όπου υπάρχουν, κυμαίνονται από 60 έως 90 εκατοστά. Παρατηρείται σε 
όλο το μήκος της οδού παράνομη στάθμευση ΙΧ και δικύκλων παρά την οδό.  

Η οδός Τσελεπή βρίσκεται πάνω σε μια συνεχή πορεία, παράλληλη με την οδό 
Απλωταριάς, όπου νότια της οδού υπάρχει ο πεζόδρομος Ζολώτα και βόρεια ο 
πεζόδρομος Βαρβάκη. Σε γενικές γραμμές για την οδό Τσελεπή προτείνεται η 
καθαίρεση όλων των υφιστάμενων πεζοδρομίων και η υφιστάμενη άσφαλτος και ο 
επανασχεδιασμός της διατομής της οδού με τη λογική μίας λωρίδας κυκλοφορίας 
πλάτους 3,25 μ. και εκατέρωθεν πεζοδρόμια κυμαινόμενου πλάτους από 1,20 μ. έως 
1,80 μ. Το κατάστρωμα της οδού προτείνεται να διαστρωθεί με λίθινο κυβόλιθο 
κατάλληλο για διέλευση οχημάτων (δρόμος ήπιας κυκλοφορίας). 
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  Αποτύπωση οδού Τσελεπή    Πρόταση οδού Τσελεπή 
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3. Οδός Τσελεπίδου   

Γενικά στοιχεία:  

Μήκος οδού: 60,00 μέτρα 

Μέσο πλάτος οδού: 4,00 μέτρα 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός έργων:   24.000,00€ 

 

Φωτογραφία 4 Η οδός Τσελεπίδου από την οδό Ευστρ. Αργέντη. 

Η οδός Τσελεπίδου λειτουργεί ήδη σαν πεζόδρομος και ενώνει την οδό Ε. Αργέντη με 
την οδό Ψυχάρη. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού δεν επιτρέπουν τη διέλευση 
οχημάτων και στην μελέτη ανάπλασης εξακολουθεί να λειτουργεί σαν πεζόδρομος, 
όπου πρόκειται να διαστρωθούν νέα υλικά και να τοποθετηθεί κατάλληλος αστικός 
εξοπλισμός, όμοιος με την υπόλοιπη περιοχή παρέμβασης. Στόχος είναι να 
δημιουργηθεί στον πεζόδρομο Τσελεπίδου ένας άνετος χώρος στάσης για τους 
διερχόμενους επισκέπτες του εμπορικού κέντρου και να αναδειχθούν τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της οδού που αποτελεί ένα πέρασμα εντός ενός οικοδομικού 
τετραγώνου. 

Επισημαίνεται ότι για την οδό Τσελεπίδου  θα πρέπει να προηγηθεί τοπογραφική 
αποτύπωση. 
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4. Οδός Σκυλίτση 

Γενικά στοιχεία:  

Μήκος οδού: 42,00 μέτρα 

Μέσο πλάτος οδού: 5,80 μέτρα 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός έργων:   60.000,00€ 

 

 

Φωτογραφία 5 Η οδός Σκυλίτση από τη συμβολή με την οδό Φιλ Αργέντη. 

Η οδός Σκυλίτση αποτελεί δευτερεύουσα κυκλοφοριακή οδό του ιστορικού 
κέντρου και ενώνει την οδό Φιλίππου Αργέντη με την οδό Αμάντου. Τα υφιστάμενα 
πεζοδρόμια κυμαίνονται από 80 έως 90 εκατοστά. Παρατηρείται σε όλο το μήκος της 
παράνομη στάθμευση ΙΧ και δικύκλων παρά την οδό. Επί της οδού βρίσκεται και η 
κύρια είσοδος του Ι.Ν. Μητροπόλεως Χίου. 

Η οδός Σκυλίτση βρίσκεται πάνω στην ίδια συνεχή πορεία που ορίζεται από  
τον πεζόδρομο Ζολώτα, την οδό Τσελεπή και τον πεζόδρομο Βαρβάκη. Για το λόγο 
αυτό για την οδό Τσελεπή προτείνεται η καθαίρεση όλων των υφιστάμενων 
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πεζοδρομίων, ο επανασχεδιασμός της διατομής της οδού με τη λογική μίας λωρίδας 
κυκλοφορίας πλάτους 3,25 μ. και εκατέρωθεν πεζοδρόμια κυμαινόμενου πλάτους από 
1,20 μ. έως 1,80 μ. Το κατάστρωμα της οδού προτείνεται να διαστρωθεί με λίθινο 
κυβόλιθο κατάλληλο για διέλευση οχημάτων (δρόμος ήπιας κυκλοφορίας).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Αποτύπωση οδού Σκυλίτση                 Πρόταση οδού Σκυλίτση 
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5. Οδός Αμάντου 

Γενικά στοιχεία:  

Μήκος οδού: 150,00 μέτρα 

Μέσο πλάτος οδού: 5,80 μέτρα 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός έργων:   187.000,00€ 

 

 

Φωτογραφία 6 Η οδός Αμάντου στο ύψος του Ι.Ν. Μητροπόλεως. 

 

Η οδός Αμάντου αποτελεί δευτερεύουσα κυκλοφοριακή οδό του ιστορικού 
κέντρου και ενώνει την οδό Καλαμπόκα με την οδό Βενιζέλου, μέσω της Δ. Πρωίου. Τα 
υφιστάμενα πεζοδρόμια κυμαίνονται από 50 έως 95 εκατοστά. Παρατηρείται σε όλο το 
μήκος της παράνομη στάθμευση ΙΧ και δικύκλων παρά την οδό. Σε γενικές γραμμές 
για τον οδό Αμάντου προτείνεται η καθαίρεση όλων των υφιστάμενων πεζοδρομίων, ο 
επανασχεδιασμός της διατομής της οδού με τη λογική μίας λωρίδας κυκλοφορίας 
πλάτους 3,25μ. και εκατέρωθεν πεζοδρόμια κυμαινόμενου πλάτους από 1,40 μ. έως 
1,90 μ. 
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    Αποτύπωση οδού Αμάντου                       Πρόταση οδού Αμάντου 
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6. Οδός Δωροθέου Πρώιου 

Γενικά στοιχεία:  

Μήκος οδού: 100,00 μέτρα 

Μέσο πλάτος οδού: 5,00 μέτρα 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός έργων: 110.000,00€ 

 

 

Φωτογραφία 7 Η οδός Δωροθέου Πρώιου. 

 

Η οδός Δωροθέου Πρώιου αποτελεί δευτερεύουσα κυκλοφοριακή οδό του 
ιστορικού κέντρου και ενώνει την οδό Αμάντου με την οδό Βενιζέλου. Τα υφιστάμενα 
πεζοδρόμια κυμαίνονται από 65 έως 100 εκατοστά. Παρατηρείται σε όλο το μήκος της 
παράνομη στάθμευση ΙΧ και δικύκλων παρά την οδό. Σε γενικές γραμμές για τον οδό 
Αμάντου προτείνεται η καθαίρεση όλων των υφιστάμενων πεζοδρομίων, ο 
επανασχεδιασμός της διατομής της οδού με τη λογική μίας λωρίδας κυκλοφορίας 
πλάτους 3,25 μ. και εκατέρωθεν πεζοδρόμια κυμαινόμενου πλάτους από 1,20 μ. έως 
1,40 μ. Στη μέση περίπου του μήκους της οδού υπάρχει μια έντονη στένωση του 
καταστρώματος και στο σημείο αυτό προτείνεται η διάστρωσή του με ενιαίο λίθινο 
κυβόλιθο χωρίς υψομετρική διαφορά στο πεζοδρόμιο. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να 
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βρεθούν κάτω από το επίπεδο της ασφάλτου οι παλαιοί λίθινοι μπαβέδες από πέτρα 
Κορακάρη που συναντώνται στην περιοχή. Σε αυτή την περίπτωση οι μπαβέδες θα 
αποκαλυφθούν και εάν είναι εφικτό θα αποκατασταθούν και θα μείνουν εμφανείς. 

 

     Αποτύπωση οδού Δ.Πρωίου          Πρόταση οδού Δ.Πρωίου 
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7. Οδός Αφών Ράλλη 

Γενικά στοιχεία:  

Μήκος οδού: 112,00 μέτρα 

Μέσο πλάτος οδού: 5,00 μέτρα 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός οδού Αφών Ράλλη: 140.000,00€ 

 

 

Φωτογραφία 8 Η οδός Αφών Ράλλη. 

 

Η οδός Α. Ράλλη αποτελεί δευτερεύουσα κυκλοφοριακή οδό του ιστορικού 
κέντρου και ενώνει την οδό Βενιζέλου με την οδό Ε. Αργέντη. Τα υφιστάμενα 
πεζοδρόμια, όπου υπάρχουν, κυμαίνονται από 50 έως 70 εκατοστά. Λόγω του μικρού 
της πλάτους παρατηρείται σε όλο το μήκος της παράνομη στάθμευση παρά την οδό 
μόνο δικύκλων και όχι ΙΧ. Εκατέρωθεν της οδού Α. Ράλλη αρθρώνονται κάθετα 
μικρότεροι υλοποιημένοι πεζόδρομοι του ιστορικού κέντρου (Μαυροπαπουτσίδικα) οι 
οποίοι όμως χρειάζονται παρεμβάσεις ανάπλασης και αναβάθμισης. 

Σε γενικές γραμμές για τον οδό Α. Ράλλη προτείνεται η καθαίρεση όλων των 
υφιστάμενων πεζοδρομίων και της ασφάλτου. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να βρεθούν 
κάτω από το επίπεδο της ασφάλτου οι παλαιοί λίθινοι μπαβέδες από πέτρα Κορακάρη 
που συναντώνται στην περιοχή. Σε αυτή την περίπτωση οι μπαβέδες θα 
αποκαλυφθούν και εάν είναι εφικτό θα αποκατασταθούν και θα μείνουν εμφανείς. Η μία 
λωρίδα κυκλοφορίας θα διατηρηθεί, το κατάστρωμα θα είναι ενιαίο σε όλο τα φάρδος 
της οδού και τα οχήματα θα κινούνται με μικρή ταχύτητα αφού στο τμήμα αυτό 
συνυπάρχουν με τους πεζούς. 

Επισημαίνεται ότι για την οδό Αφών Ράλλη  θα πρέπει να προηγηθεί τοπογραφική 
αποτύπωση. 
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8. Οδός Βουπάλου 

Γενικά στοιχεία:  

Μήκος οδού: 40,00 μέτρα 

Μέσο πλάτος οδού: 6,50 μέτρα 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός έργων:  48.000,00€ 

 

 

Φωτογραφία 9 Η οδός Βουπάλου 

 

Η οδός Βουπάλου αποτελεί δευτερεύουσα κυκλοφοριακή οδό του ιστορικού 
κέντρου και ενώνει την οδό Α. Ράλλη με την οδό Βενιζέλου. Τα υφιστάμενα πεζοδρόμια 
είναι της τάξης των 65 με 70 εκατοστών. Παρατηρείται σε όλο το μήκος της παράνομη 
στάθμευση ΙΧ και δικύκλων παρά την οδό. Σε γενικές γραμμές για τον οδό Βουπάλου 
προτείνεται η καθαίρεση όλων των υφιστάμενων πεζοδρομίων, ο επανασχεδιασμός 
της διατομής της οδού με τη λογική μίας λωρίδας κυκλοφορίας πλάτους 3,00 μ., 
στάθμευση δικύκλων εάν είναι εφικτό και εκατέρωθεν πεζοδρόμια.  

Επισημαίνεται ότι για την οδό Βουπάλου θα πρέπει να προηγηθεί τοπογραφική 
αποτύπωση. 
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9. Οδός 11ης Νοεμβρίου 

Γενικά στοιχεία:  

Μήκος οδού: 85,00 μέτρα 

Μέσο πλάτος οδού: 6,00 μέτρα 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός έργων:  95.000,00€ 

 

 

Φωτογραφία 10 Η οδός 11η Νοεμβρίου. 

 

Η οδός 11ης Νοεμβρίου αποτελεί δευτερεύουσα κυκλοφοριακή οδό του ιστορικού 
κέντρου και ενώνει την οδό Α. Ράλλη με την οδό Απλωταριάς. Τα υφιστάμενα 
πεζοδρόμια είναι της τάξης των 70 με 80 εκατοστών. Παρατηρείται σε όλο το μήκος της 
παράνομη στάθμευση ΙΧ και δικύκλων παρά την οδό. Σε γενικές γραμμές για τον οδό 
Βουπάλου προτείνεται η καθαίρεση όλων των υφιστάμενων πεζοδρομίων, ο 
επανασχεδιασμός της διατομής της οδού με τη λογική μίας λωρίδας κυκλοφορίας 
πλάτους 3,25 μ. και εκατέρωθεν πεζοδρόμια πλάτους της τάξης των 1,30 μ. Στο 
σημείο που ενώνεται με τον υφιστάμενο πεζόδρομο Βουπάλου, πρόκειται να 
δημιουργηθεί εσοχή για δυο θέσεις στάθμευσης (φορτοεκφόρτωση και ΑμεΑ). 

Επισημαίνεται ότι για την οδό 11ης Νοεμβρίου θα πρέπει να προηγηθεί 
τοπογραφική αποτύπωση. 



Σελίδα 18 

10. Οδός Δημογεροντίας  

Γενικά στοιχεία:  

Μήκος οδού: 40,00 μέτρα 

Μέσο πλάτος οδού: 6,00 μέτρα 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός έργων:  63.000,00€ 

 

 

Φωτογραφία 11 Η οδός Δημογεροντίας 

 

Η οδός Δημογεροντίας ανήκει στις δευτερεύουσες οδούς του ιστορικού κέντρου 
και ενώνει την οδό Α. Ράλλη με την οδό Βενιζέλου. Παρόλο που ένα μεγάλο τμήμα της 
(δυτικά της Α. Ράλλη) έχει ήδη πεζοδρομηθεί με παλαιότερο έργο, υπάρχει ένα μικρό 
κομμάτι ανάμεσα στην οδό Α. Ράλλη και Βενιζέλου διαστρωμένο με άσφαλτο. Τα 
υφιστάμενα πεζοδρόμια κυμαίνονται από 60 έως 80 εκατοστά και παρατηρούνται 
μεγάλες υψομετρικές διαφορές μεταξύ ασφάλτου και εισόδων καταστημάτων με 
αποτέλεσμα να προκύπτουν πολλά σκαλοπάτια εντός της οδού. Για το κομμάτι αυτό 
της οδού Δημογεροντίας προτείνεται η καθαίρεση των πεζοδρομίων και της ασφάλτου 
και ο επανασχεδιασμός της οδού με τη λογική μίας λωρίδας κυκλοφορίας πλάτους 
3,25 μ. και εκατέρωθεν πεζοδρόμια. Στον επανασχεδιασμό των πεζοδρομίων θα 
ενταχθεί και η ιδιαιτερότητα των υψομετρικών διαφορών ανάμεσα στο κατάστρωμα και 
τις εισόδους των καταστημάτων. 

Επισημαίνεται ότι για την οδό Δημογεροντίας θα πρέπει να προηγηθεί 
τοπογραφική αποτύπωση. 
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3. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Στόχος της παρέμβασης είναι η βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος της περιοχής, 
η ανάδειξη των ιδιαίτερων  χωρικών και ιστορικών χαρακτηριστικών της, η αισθητική 
αναβάθμιση του αστικού τοπίου και η ενίσχυση του χαρακτήρα του τμήματος αυτού 
του εμπορικού και ιστορικού κέντρου. 

Βασικό άξονα παρέμβασης αποτελεί η συμπλήρωση και ενίσχυση του υφιστάμενου 
δικτύου κίνησης πεζών στην πόλη με σκοπό την πιο άνετη και ευχάριστη πρόσβαση 
των κατοίκων και επισκεπτών στα εμπορικά καταστήματα, αλλά και την πιο 
αποτελεσματική οργάνωση της εμπορικής λειτουργίας της πόλης. 

4. ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Για την εκπόνηση της Ειδικής Αρχιτεκτονικής Μελέτης ο ανάδοχος μελετητής θα λάβει 
στοιχεία από τη μελέτη «Δημιουργία κτηρίου διαχείρισης κυκλοφορίας (ΚΕ.ΔΙ.ΚΥ.Σ) και 
ανάπλαση ευρύτερης περιοχής (προϋπολογισμού 775.000,00€)», που εκπονήθηκε 
από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών το 2017 και περιλάμβανε παρεμβάσεις ανάπλασης 
του πεζόδρομου Πολυχρονοπούλου, της πλατείας Καλαμάρη και της ευρύτερης 
περιοχής οδών Βενιζέλου, Ροΐδου, Ράλλη και Αρχέρμου. 

Η τοπογραφική αποτύπωση των προς ανάπλαση οδών Ευστρ. Αργέντη, Τσελεπή, 
Σκυλίτση, Αμάντου και Δωρ. Πρωΐου, έχει συνταχθεί από τη Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών Δ. Χίου και θα διατεθεί στον ανάδοχο σε ψηφιακή επεξεργάσιμη μορφή 
(αρχείο dxf ή dwg). 

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Οι ανάδοχοι μελετητές θα υποβάλλουν: 

1) Τοπογραφική μελέτη αποτύπωσης των οδών Τσελεπίδου, Βουπάλου, 11ης 

Νοεμβρίου, Δημογεροντίας και Αφών Ράλλη, σε κλίμακα 1:100, προκειμένου να είναι 
στη συνέχεια εφικτή η εκπόνηση της Ειδικής Αρχιτεκτονικής και της 
Ηλεκτρομηχανολογικής Μελέτης. Όλες οι τοπογραφικές εργασίες θα εξαρτηθούν 
υψομετρικά και οριζοντιογραφικά από το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 
1987 (ΕΓΣΑ 87). Το παραδοτέο της τοπογραφικής μελέτης θα είναι σε έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή (αρχείο dxf ή dwg) και θα συνοδεύεται από τεύχος τεκμηρίωσης, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές των ΠΔ 696/74 και της Αριθμ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 
466/30.01.2019 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. 

 

2) Ειδική αρχιτεκτονική μελέτη ανάπλασης των οδών Αφών Ράλλη, Βουπάλου, 11ης 

Νοεμβρίου, Δημογεροντίας, Ευστρ. Αργέντη, Τσελεπή, Τσελεπίδου, Σκυλίτση, 
Αμάντου, Δωροθέου Πρώιου, σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής, σύμφωνα με τις 

κατευθύνσεις που δίνονται ανά οδό στο παρόν τεύχος. 

Τα παραδοτέα της μελέτης εξειδικεύονται στην Αριθμ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466/30.01.2019 
Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Το στάδιο της Μελέτης 
Εφαρμογής καλύπτει τη σύνταξη και υποβολή στον Κύριο του Έργου όλων των 
στοιχείων τα οποία αποτελούν αναλυτική τεχνική πληροφόρηση ικανά για την 
κατασκευή του. Η μελέτη εφαρμογής λαμβάνει υπόψη της και ενσωματώνει σε 
αναλυτικό λεπτομερειακό σχεδιασμό όλα τα στοιχεία των απαιτούμενων μελετών, ώστε 
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ο σχεδιασμός να εμφανίζει την τελική και πλήρη κατασκευαστική μορφή του 
αντικειμένου. 

Τα παραδοτέα της μελέτης, μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν: 
α) Τα σχέδια διαμόρφωσης και διευθέτησης νέων και υφισταμένων δομών: 

• Τοπογραφικό διάγραμμα ένταξης των στοιχείων του έργου στο χώρο 
επέμβασης, στο οποίο θα φαίνεται και η διάταξη της κυκλοφοριακής σύνδεσης με 
το υφιστάμενο ή προβλεπόμενο οδικό δίκτυο, σε κλίμακα 1:200. 
• Σχέδιο γενικής διάταξης του χώρου επέμβασης με όλες τις προβλεπόμενες 
κατασκευές, τις προσπελάσεις, τη φύτευση και τις διαμορφώσεις των ελεύθερων 
χώρων με αποσαφηνισμένη τη χάραξή τους στο οικόπεδο (οριζοντιογραφικά και 
υψομετρικά). Επί του σχεδίου γενικής διάταξης θα φαίνεται και η μέριμνα 
σχεδιασμού προσβάσεων AMΕΑ, ρύσεις ομβρίων, εγκαταστάσεις κ.λπ., 
• Διατομές καθ' όλο το μήκος του έργου σε ίσες αποστάσεις. Η απόσταση των 
γραμμών τομών μεταξύ τους θα καθοριστεί από το μέγεθος και την 
πολυπλοκότητα των επεμβάσεων. 
• Σχέδια οριζοντιογραφίας σε μικρότερες κλίμακες 1:50, 1:20 όπου θα φαίνονται 
επί μέρους διατάξεις και διαμορφώσεις, διαφοροποιήσεις υλικών, κατασκευές 
κ.λπ., 
• Όψεις των διαμορφώσεων συνολικές ή τμηματικές ανάλογα με τη φύση και την 
κλίμακα του έργου. 

β) Γενικά σχέδια χαράξεων και διαμορφώσεων και γενικά κατασκευαστικά σχέδια: 
• σχέδιο γενικής διάταξης ολόκληρου του αντικειμένου και τμηματικά σχέδια σε 

κατάλληλη κλίμακα, 
• σχέδια χαράξεων και διαμορφώσεων, σε κλίμακες ανάλογες του αντικειμένου 
• γενικά κατασκευαστικά σχέδια (τμηματικές κατόψεις, όψεις, τομές), σε κλίμακα 

1:50, 1:20 και 1:10 ανάλογα με την κλίμακα του έργου, 
• κατασκευαστικές κατακόρυφες τομές, σε κλίμακα 1:20 ή 1:10, 
• σχέδια διαμορφώσεων δαπέδων και δαπεδοστρώσεων (τμηματικά), σε κλίμακα 

1:50, 1:20 και 1:10 ανάλογα με την κλίμακα του έργου. 
γ) Ειδικά κατασκευαστικά σχέδια: 

• χαράξεις και κατασκευαστικά σχέδια ραμπών και κλιμάκων, σε κλίμακα 1:20, 
• αναπτύγματα σε κλίμακα 1:20 και κατασκευαστικά σχέδια ειδικών κατασκευών 

(π.χ. κιγκλιδώματα, στηθαία), 
• πίνακες και κατασκευαστικά σχέδια μόνιμου εξοπλισμού (π.χ. καθιστικά, 

πέργκολες), 
• πίνακες και κατασκευαστικά σχέδια τυχόν προκατασκευασμένων στοιχείων 

κ.λπ.. 
δ) Οικοδομικές Λεπτομέρειες & Ειδικές Λεπτομέρειες: 

• λεπτομέρειες όλων των ειδικών κατασκευών, 
• λεπτομέρειες όλων των διαμορφώσεων σε κατόψεις και τομές, σε κλίμακα 1:10 

η 1:1 κ.λπ.. 
ε) Τρισδιάστατο μοντέλο του αντικειμένου μελέτης με χαρακτηριστικά τα γεωμετρικά 
στοιχεία των διαμορφώσεων, τις ειδικές κατασκευές, τις εγκαταστάσεις κ.λπ. 
στ) Τεχνική περιγραφή, όπου θα περιγράφεται εκτενώς το είδος των προβλεπομένων 
κατασκευών και το είδος των προτεινομένων υλικών. 
ζ) Προμέτρηση και Προϋπολογισμός, με ομαδοποίηση εργασιών, σύμφωνα με τα 
σχέδια. 
η) Χρονικός Προγραμματισμός του έργου. 
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Εκτός των παραπάνω θα συνταχθεί σχέδιο οριζοντιογραφίας και τεχνική 
περιγραφή των προτεινόμενων από τη μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, 
προκειμένου να υποβληθεί προς έγκριση στην Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου της 
Α.Δ. Αιγαίου, που θα περιλαμβάνουν χωροθέτηση (σε συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87):  

- των προτεινόμενων νέων χώρων στάθμευσης,  
- των προτεινόμενων νέων διαβάσεων πεζών, 
- των προτεινόμενων διαπλατύνσεων και εν γένει μεταβολών στα πλάτη 

οδοστρώματος, 
- των νέων θέσεων πινακίδων. 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, μετά από έλεγχο του παραδοτέου, θα διαβιβάσει τα 
απαιτούμενα στοιχεία της μελέτης προς γνωμοδότηση και αδειοδότηση στις αρμόδιες 
Υπηρεσίες, Επιτροπές και Φορείς. Μετά τη λήψη όλων των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων και αδειοδοτήσεων, η μελέτη θα εγκριθεί από τη Διευθύνουσα 
Υπηρεσία και θα παραληφθεί από την Προϊσταμένη Αρχή. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται 
να αξιώσει καμία επιπλέον αμοιβή για απαιτήσεις συμπλήρωσης ή διόρθωσης της 
μελέτης που ενδεχόμενα  να κριθεί ότι απαιτούνται μέχρι την παραλαβή της μελέτης. 

 

3) Τεύχη δημοπράτησης για τις εργασίες του έργου σύμφωνα με το άρθρο 251 του 
Π.Δ. 696/74 όπως ισχύει σήμερα και ειδικότερα τεχνική περιγραφή, τεχνικές 
προδιαγραφές, ανάλυση τιμών, τιμολόγιο μελέτης και προϋπολογισμό μελέτης. 

 

Το σύνολο όλων των μελετών, αφού οριστικοποιηθεί, θα παραδοθεί από τον 
ανάδοχο σε έντυπη μορφή στα απαιτούμενα αντίτυπα και σε ψηφιακή επεξεργάσιμη 
μορφή (αρχεία .doc για τα τεύχη και .dwg για τα σχέδια). Επιπλέον όλα τα τεύχη και 
σχέδια θα παραδοθούν σε ψηφιακή μορφή διανυσματικού αρχείου τύπου pdf και θα 
είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα. 

6. ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ 

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

σχέση :    

Α = (τκ) * Σ(Φ) [€] , 

όπου : 

- (τκ): ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3. Για τις αμοιβές των προκηρύξεων που 
εγκρίνονται μετά τις 20-3-2020, ο συντελεστής (τκ) έχει τιμή (τκ) = 1,227 
(ΔΝΣ/οικ20641/ΦΝ439.6/19.03.2020). 

- Σ(Φ): η ενιαία τιμή της προεκτιμώμενης αμοιβής όπως καθορίζεται ανά είδος 
και κατηγορία έργου στα αντίστοιχα άρθρα κάθε κατηγορίας μελέτης 
συναρτώμενη με την φυσική ποσότητα κάθε αντικειμένου. 
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Στην αμοιβή αυτή περιλαμβάνεται η υποβολή των στοιχείων της μελέτης σε 
ψηφιακά αρχεία καθώς και σε έντυπη μορφή σε έξι (6) σειρές εκτός εάν γίνεται ειδική 
αναφορά σε επί μέρους άρθρα. 

 

Α. ΑΜΟΙΒΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7) 

Η αμοιβή της ειδικής αρχιτεκτονικής μελέτης υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο ΟΙΚ.1 
του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών (Αριθμ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/17 - ΦΕΚ 
2519 Β/20-07-2017) ως ακολούθως: 

  

Άρθρο ΟΙΚ.1 Αρχιτεκτονικές Μελέτες 

1.1.  Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων και Έργων Διαμόρφωσης 
Ελευθέρων Χώρων. 

1. Η προεκτιμώμενη αμοιβή Α για την εκπόνηση των Αρχιτεκτονικών Μελετών 
υπολογίζεται από τον τύπο:  

 

Α=   

3

3,178

100)(











    1,06   )(  

όπου:  

Ε = Επιφάνεια Κτιρίου ή Έργου σε τετραγωνικά μέτρα (μ2) που εκφράζει το 
φυσικό αντικείμενο 

ΤΑο = Βασική ενιαία Τιμή Αφετηρίας αμοιβών ανά μ2 κτιρίου ή έργου. 

ΣΒν = Συντελεστής Βαρύτητας επί της ενιαίας Τιμής Αφετηρίας Αμοιβών ανά 

μ2 συγκεκριμένου κτιρίου ή έργου. 

ΣΑ= Συντελεστής Αρχιτεκτονικής Μελέτης 

κ και μ = συντελεστές σύμφωνα με την κατηγορία της μελέτης 

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

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

2.  Τα κτιριακά έργα εντάσσονται σε πέντε (5) βασικές κατηγορίες, σύμφωνα με 
το Πίνακα 1α της παρ. 7 του άρθρου αυτού. Τα έργα διαμόρφωσης ελευθέρων 
χώρων εντάσσονται στην κατηγορία V του ως άνω πίνακα. 

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

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

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

6. Ο συντελεστής ΣΑ ορίζεται στον πίνακα 1α της παρ. 7. 
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7. Πίνακας Ια Υπολογισμού Αμοιβών Αρχιτεκτονικών Μελετών. 

 

Με αντικατάσταση στον ως άνω τύπο τις ακόλουθες τιμές: 

κ =  2,9 για κατηγορία V 
μ =  63 >> 
Ε =  4.997,53 τ.μ. η επιφάνεια των προς ανάπλαση περιοχών 
ΣΑ=  1,00 για ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΣΒν = 0,1 >> 
ΤΑ0 =  9,75 >> 
τκ = 1,227 (2020) 

 

Προκύπτει η συνολική αμοιβή της ειδικής αρχιτεκτονικής μελέτης: 

Α=  48.795,67 € 

 

Σύμφωνα με το άρθρο ΟΙΚ.5 Γενικές και ειδικές διατάξεις του κανονισμού 
προεκτιμώμενων αμοιβών, η αμοιβή για την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής 
υπολογίζεται ως ακολούθως: 

Στάδιο μελέτης 
 

Αμοιβή 
 Για τη μελέτη εφαρμογής το 40% 19.518,27 
 Λόγω παράλειψης του σταδίου οριστικής 

μελέτης 0,5*25%=12,5% 
6.099,46 

 Σύνολο ΑΑΡΧΙΤ 
 

25.617,73 € 

Στην ως άνω αμοιβή δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη απροβλέπτων και ΦΠΑ 

 

Β. ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 16) 

Η αμοιβή της τοπογραφικής μελέτης υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρα ΤΟΠ.2, 
ΤΟΠ.3 και ΤΟΠ. 6 του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών 
(Αριθμ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/17 - ΦΕΚ 2519 Β/20-07-2017) ως ακολούθως: 

 

Άρθρο ΤΟΠ.2 Τριγωνισμοί 

Για την αναγνώριση, επισήμανση, γωνιομέτρηση, υπολογισμό, σύνταξη διαγράμματος 
και την εξασφάλιση, οι τιμές για κάθε τριγωνομετρικό σημείο, ως και οι αντίστοιχες για 
την κατασκευή κάθε βάθρου, ορίζονται σε Ευρώ, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 
  

α/α Ενδείξεις εργασιών ΙΙΙ τάξης  IV τάξης 
Εμπροσθο-
τομίες 

Οπισθο- 
τομίες 

Τριγ 1 Τριγωνομετρικό σημείο  1800 800 350 225 

Βάθ 2 Βάθρο ύψους 1,10 μ. 
(πλην βραχωδών εδαφών) 

 
565 

 
350 

- - 

Βάθρ 3 Βάθρο ύψους 0,40 μ. - - 65 65 

Βάθρ 4 Βάθρο ύψους 1,10 μ.  
(επί βραχωδών εδαφών) 

 
285 

 
170 

- - 
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1. Για κάθε επιπλέον παραδεκτή μέτρηση και υπολογισμό του ίδιου σημείου, σε 
περίπτωση που απαιτούνται πολλαπλές τομές (οπισθοτομία ή εμπροσθοτομία), η 
αντίστοιχη βασική τιμή του ανωτέρω πίνακα προσαυξάνεται κατά 40% ανά τομή και 
μέχρι δύο το πολύ τομές (μέγιστη προσαύξηση 80%). 
2. Η χρήση υπάρχοντος τριγωνομετρικού σημείου, για εξάρτηση δικτύου, αμείβεται με 
την τιμή της τάξης του δικτύου, για την οποία θα χρησιμοποιηθεί, εξαιρουμένων των 
τομών και μη συμπεριλαμβανομένης της σήμανσης. 
3. Η αναγνώριση και χρήση τριγωνομετρικού σημείου για εξάρτηση πολυγωνομετρικού 
δικτύου ή εμπροσθοτομίας ορίζεται σε 65 Ευρώ. 
  
Για την αναγνώριση και χρήση δύο τριγωνομετρικών σημείων για την εξάρτηση του 
πολυγωνομετρικού δικτύου η αμοιβή είναι: 
 

Α1 = 2 x 65 x 1,227 = 159,51 € 

 

Άρθρο ΤΟΠ.3 Πολυγωνομετρίες 

1. Για την αναγνώριση, την εγκατάσταση πολυγωνομετρικού δικτύου με απλή 
(πρόχειρη) σήμανση, γωνιομέτρηση, πλευρομέτρηση, υπολογισμό οδεύσεων και 
υψομέτρων, καθώς και τη σύνταξη διαγράμματος και την εξασφάλιση η τιμή ανά 
πολυγωνικό σημείο ορίζεται ως παρακάτω: 

α) Εκτός κατοικημένων περιοχών: 50 Ευρώ. 
β) Εντός κατοικημένων περιοχών ή σε οδούς μεγάλης κυκλοφορίας: 65 Ευρώ. 

2. Η τιμή για τη μόνιμη σήμανση των πολυγωνικών ορίζεται επί πλέον σε 25 Ευρώ. 
  
Η αμοιβή για την εγκατάσταση πολυγωνομετρικού δικτύου 15 στάσεων, που εκτιμάται 
ότι απαιτούνται για τη σύνταξη της τοπογραφικής αποτύπωσης, εντός κατοικημένων 
περιοχών είναι: 
 

Α2 = 15 x 65 x1,227 = 1.196,33 € 

 

Άρθρο ΤΟΠ.6 Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις δομημένων εκτάσεων 

1. Δομημένες θεωρούνται εκτάσεις που ο αριθμός των σημείων που περιγράφουν τα 
σχήματα των κατασκευών κάθε είδους (κτίσματα, αποθήκες, περιφράξεις, τοιχία, 
τεχνικά έργα, πυλώνες ΔΕΗ, κλπ.) υπερβαίνει τα 60 ανά 10 στρέμματα. 

2. Για την τοπογραφική αποτύπωση σε δομημένες εκτάσεις / περιοχές, τη δημιουργία 
ψηφιακού μοντέλου εδάφους, την παράδοση των τοπογραφικών διαγραμμάτων και 
όλων των στοιχείων μετρήσεων και υπολογισμών σε αναλογική και ψηφιακή μορφή, οι 
τιμές για κάθε στρέμμα ανάλογα με την κλίμακα και την πυκνότητα των σημείων που 
περιγράφουν κατασκευές κάθε είδους ορίζονται σε Ευρώ σύμφωνα με τον παρακάτω 
πίνακα (υπάρχοντος τριγωνομετρικού, πολυγωνομετρικού και χωροσταθμικού δικτύου): 
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Κατηγορία κάλυψης 
(πυκνότητα σημείων που 
περιγράφουν κατασκευές 
κάθε είδους) 

α/α 

Τιμή αμοιβής ( € / στρέμμα) για κλίμακα: 

1:100 1:200 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 

1 Ι. (πυκνοδομημένη, πάνω 
από 200 σημεία) 

180 160 100 75 58 40 

2. II. (αραιοδομημένη, από 60 - 
200 σημεία) 

105 90 60 45 35 20 

3. Για τις περιπτώσεις εγκάρσιων κλίσεων του εδάφους άνω του 10% θα εφαρμόζονται 
οι παρακάτω προσαυξήσεις στις τιμές του παραπάνω πίνακα: 

3.1. Για εγκάρσια κλίση εδάφους από 10% έως 40%, προσαύξηση 20%. 

3.2. Για εγκάρσια κλίση εδάφους από 40% και πάνω, προσαύξηση 40%. 

4. Η οριζόμενη τιμή για την υψομετρική ενημέρωση οριζοντιογραφικού διαγράμματος σε 
δομημένη περιοχή, καθορίζεται σε ποσοστό 60%, ανά στρέμμα επιφάνειας, των 
αντίστοιχων τιμών του πίνακα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. 

Για τοπογραφική αποτύπωση πυκνοδομημένης επιφάνειας δύο στρεμμάτων σε 
κλίμακα 1:100 η αμοιβή είναι: 

Α3 = 2 x 180 x 1,227 = 441,72 € 

 

Η συνολική αμοιβή της τοπογραφικής μελέτης προκύπτει ως ακολούθως: 

ΑΤΟΠΟ = Α1 + Α2 + Α3 = 1.797,56 €   

Στην ως άνω αμοιβή δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη απροβλέπτων και ΦΠΑ. 

 

Γ. ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6) 

Η αμοιβή για τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης υπολογίζεται σύμφωνα με το 
άρθρο ΓΕΝ. 7 της απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 

Αριθμ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/17 (ΦΕΚ 2519 Β/20-07-2017) ως ακολούθως: 

 

Άρθρο ΓΕΝ.7 Αμοιβή σύνταξης τευχών δημοπράτησης 

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

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

◦ Για την τεχνική περιγραφή 10% 
◦ Για τις τεχνικές προδιαγραφές 30% 

◦ Για την ανάλυση τιμών 25% 
◦ Για το τιμολόγιο μελέτης 13% 
◦ Για το τιμολόγιο προσφοράς 1% 
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◦ Για τη συγγραφή υποχρεώσεων 10% 

◦ Για τον προϋπολογισμό μελέτης 5% 
◦ Για τον προϋπολογισμό προσφοράς 1% 
◦ Για τη διακήρυξη δημοπρασίας 5% 

Με εφαρμογή του ως άνω τύπου για τα τεύχη τεχνικής περιγραφής, τεχνικών 
προδιαγραφών, ανάλυσης τιμών, τιμολογίου μελέτης και προϋπολογισμού μελέτης 
προκύπτει: 

ΑΤΔ = 8% Χ 83% Χ AΑΡΧΙΤ 

ΑΤΔ = 1.701,02 

Στην ως άνω αμοιβή δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη απροβλέπτων και ΦΠΑ. 

 

Δ. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Ο υπολογισμός της συνολικής αμοιβής της μελέτης με τη δαπάνη απροβλέπτων 
(παρ. 8 άρθρου 53 του Ν. 4412/2016) και ΦΠΑ δίνεται ανά μελέτη στον ακόλουθο 
πίνακα.  

ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗ ΑΠΡΟΒ. 15% ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΤΟΠΟ 1.797,56 269,63 2.067,19 496,13 2.563,32 

ΑΑΡΧΙΤ 25.617,73 3.842,66 29.460,39 7.070,49 36.530,88 

ΑΤΔ 1.701,02 255,15 1.956,17 469,48 2.425,65 

ΣΥΝΟΛΟ 29.116,31 4.367,44 33.483,75 8.036,10 41.519,85 

 

και ανά κατηγορία μελέτης στον ακόλουθο πίνακα: 

ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗ ΑΠΡΟΒ. 15% ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΤ. 16  - Μελέτες τοπογραφίας 1.797,56 269,63 2.067,19 496,13 2.563,32 

ΚΑΤ. 7 – Ειδικές αρχιτεκτονικές 
μελέτες (ΑΑΡΧΙΤ+ΑΤΔ) 

27.318,75 4.097,81 31.416,56 7.539,97 38.956,53 

ΣΥΝΟΛΟ 29.116,31 4.367,44 33.483,75 8.036,10 41.519,85 

Επισημαίνεται ότι η διάθεση του ποσού των απροβλέπτων γίνεται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 186 παρ. 4 του Ν. 4412/2016. Με το ποσό αυτό καλύπτονται 
αλλαγές που προκύπτουν ιδίως από εφαρμογή νέων κανονισμών, κανόνων, 
προδιαγραφών κ.λπ., που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση της 
μελέτης, αλλά και λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, καθώς και απαιτούμενες 
αρχαιολογικές έρευνες, ώστε να εξασφαλίζεται γενικότερα η αρτιότητα, η 
λειτουργικότητα και υλοποιησιμότητα του μελετούμενου έργου. 

7. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Η καθαρή συμβατική προθεσμία για την εκπόνηση του συνόλου των μελετών 
ανέρχεται σε τρεις (3) μήνες και αρχίζει να μετράται από την υπογραφή του 

συμφωνητικού. Στην ως άνω προθεσμία δεν συμπεριλαμβάνεται ο απαιτούμενος 
χρόνος για την έγκριση και παραλαβή των μελετών. Η συνολική συμβατική προθεσμία 
της μελέτης ανέρχεται σε έξι (6) μήνες. 
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8. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Η εκπόνηση της μελέτης θα γίνει μεταξύ άλλων στο πλαίσιο που ορίζουν οι διατάξεις: 

α. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

β. Της απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
Αριθμ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/17 (ΦΕΚ 2519 Β/20-07-2017): Έγκριση Κανονισμού 
Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του ν. 
4412/2016 (A' 147). 

γ. Της με Αρ.Πρωτ. ΔΝΣβ/ 854/ΦΝ 466/27.11.2018 Εγκυκλίου 11/2018 «Οδηγός 
εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων του Ν.4412/2016 (Βιβλίο I)». 

δ. Της Αριθμ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466/30.01.2019 Απόφασης του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών: «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». 

ε. Του Π.Δ. 696/74 (ΦΕΚ 301 Α) «Περί αµοιβών µηχανικών δια σύνταξιν µελετών, 
επίβλεψιν, παραλαβήν κλπ. Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών 'Εργων, ως 
και Τοπογραφικών, Κτηµατογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών 
τεχνικών προδιαγραφών µελετών», για τις διατάξεις του που έχουν εφαρμογή σήμερα. 

στ. Του N. 4067/12 (ΦΕΚ 79 Α/9-4-2012): Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. 

ζ. Της Υ.Α. Aριθμ. 3046/304/30-1/3-2-1989 (ΦΕΚ 59 Δ'): Κτιριοδομικός 
Κανονισμός. 

και θα ακολουθήσει τις οδηγίες «Σχεδιάζοντας για Όλους» του ΥΠΕΚΑ. 

Η σύμβαση θα υλοποιηθεί ως δημόσια σύμβαση εκπόνησης μελέτης κατά την 
έννοια της περίπτωσης (α) της παραγράφου 9  του άρθρου 2 «Ορισμοί» (άρθρο 2 και 
άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο  β'  της  Οδηγίας  2014/24/ΕΕ και  άρθρο  2  της  Οδηγίας  
2014/25/ΕΕ) του  Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 147/8-
8-2016). 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Χίος, 27/05/2020 

 
 
 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Χίος, 27/05/2020 

Ο Προϊστ. Δ/νσης Τ.Υ. Δ. Χίου 
 
 
 
 

Ιωάννα Φυτούση 
Αρχιτέκτονας Μηχανικός  

με Α΄ βαθμό 
 

Μιχαήλ Πικούνης 
Πολιτικός Μηχανικός  

με Α΄ βαθμό 
 

Ελευθέριος Παπαλάνης 
Πολιτικός Μηχανικός με Α΄ βαθμό 
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