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1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 

 

Α. Γενικά στοιχεία έργου. 

Το παρόν τεύχος αφορά στην ανάθεση των απαιτούμενων μελετών για την αναβάθμιση και επέκταση 
των κτηριακών υποδομών του 5ου Δημοτικού Σχολείου Χίου που βρίσκεται στην περιοχή «Βαρβάσι» του 
Δήμου Χίου. Πιο συγκεκριμένα το ακίνητο στο οποίο στεγάζεται και λειτουργεί το 5ο Δημοτικό σχολείο 
(ΚΑΕΚ 510402127001) βρίσκεται στην συμβολή των οδών Κύπρου και Αεροπόρου Περρίκου, και έχει 
επιφάνεια 2.787,14τμ. Η θέση του έργου παρουσιάζεται στην εικόνα που ακολουθεί.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1 Θέση του έργου στην πόλη της Χίου (πηγή υποβάθρου: Google Maps). 

 

Το 5ο Δημοτικό σχολείο είναι 10θέσιο ολοήμερο και σε αυτό φοιτούν 176 μαθητές (υπ αρ.2345/12-10-
2021 έγγραφο Διεύθυνσης Α’ εκπαίδευσης). Στην θέση αυτή, εντός του προσφυγικού συνοικισμού του 
«Βαρβασίου», λειτουργεί το σχολείο από το 1936 έως σήμερα, ενώ στην κατοχή στο διδακτήριο 
λειτουργούσε το Πρωτοδικείο Χίου. 

 

Εντός του δημοτικού ακινήτου υπάρχουν τέσσερα ανεξάρτητα κτήρια, τα οποία κατασκευάστηκαν σε 
διαφορετικές χρονικές περιόδους. Το κτήριο 1, το παλαιότερο από αυτά κατασκευασμένο στα μέσα της 
δεκαετίας του ‘30, αποτελείται από δύο ορόφους και υπόγειο συνολικής επιφάνειας 692,69 τμ. Το κτήριο 
2 αποτελεί προσθήκη που κατασκευάστηκε με την υπ αρ. 176/1995 Ο.Α., δυο ορόφων επίσης με υπόγειο 
συνολικής επιφάνειας κύριων χώρων 300,00τμ. Το κτήριο 3 επιφάνειας 48,45τμ στεγάζει τις τουαλέτες 
του σχολείου και το κτήριο 4 επιφάνειας 55τμ προϋφιστάμενο του ’55, στεγάζει το κυλικείο και μια 
βοηθητική αίθουσα (εικόνα 2).  

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 
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Εικόνα 2 Γενική διάταξη κτηρίων(υφιστάμενη κατάσταση). 

 

Εξαιτίας της αδυναμίας κάλυψης των στεγαστικών αναγκών του σχολείου σε αίθουσες διδασκαλίας, 
μισθώνεται ο όροφος κτηρίου σε όμορο ακίνητο, στο ανατολικό όριο του γηπέδου. 

Με το παρών τεύχος περιγράφεται η εκπόνηση Γεωτεχνικής μελέτης, Αρχιτεκτονικής και Στατικής 
προμελέτης, και Αρχιτεκτονικής, Στατικής και Η/Μ, μελέτης εφαρμογής που αφορούν στην προσθήκη 
νέας πτέρυγας δυο ορόφων βόρεια του κτηρίου 1 επιφάνειας περίπου 220τμ, στην προσθήκη νέου 
κτηρίου δυο ορόφων με απόληξη κλιμακοστασίου και υπόγειο στο νότιο όριο του ακινήτου με 
κατεδάφιση του κτηρίου 3 επιφάνειας περίπου 48τμ, την επέκταση του ισογείου του κτηρίου 2 επιφάνειας 
περίπου 34τμ, την μετατροπή του κτηρίου 4 σε τουαλέτες, καθώς και διαμόρφωση-αναβάθμιση του 
περιβάλλοντος χώρου. Θα εκπονηθεί επίσης μελέτη Στατικής επάρκειας και ενίσχυσης των κτηρίων 
που προϋφίστανται του ‘55 (κτήρια 1 και 4). 
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Εικόνα 3 Προτεινόμενη κατάσταση. 

 

Οι επιφάνειες των χώρων που θα κατασκευαστούν, προέκυψαν από το τεύχος «ΠΡΟΤΥΠΟ 
ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 225 μαθητών/τριών» με 
αναγωγή σε σύνολο 200 μαθητών κατόπιν υπόδειξης του αρμόδιου Υπουργείου Παιδείας (το από 
08/10/2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών- Τμήμα Α’ μελετών 
του Υ.ΠΑΙ.Θ.)  
 
Η Δ.Τ.Υ. διαβίβασε με τον με αρ. 84699/18-10-2021 (Α.Π. φορέα 132677/19-10-2021) φάκελο έγκρισης 
κτηριολογικού προγράμματος στο αρμόδιο Υπουργείο (Υ.Π.Θ.). Η εκπόνηση της αρχιτεκτονικής 
προμελέτης θα στοιχειοθετηθεί από τον ανάδοχο μελετητή σύμφωνα με το εγκεκριμένο κτηριολογικό 
πρόγραμμα και τις οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

  

Β. Σύντομο ιστορικό. 

Προσθήκη πτέρυγας 

Ανέγερση νέου κτηρίου 

Μετατροπή σε τουαλέτες 

Επέκταση ισογείου 
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Οι ανάγκες της σχολικής μονάδας σε κτηριακές υποδομές εκδηλώνεται από την βαθμιαία αύξηση των 
μαθητών που φοιτούν σε αυτό από το 1986 που προάχθηκε από 6/θέσιο σε 7/θέσιο ως το 2019 που 
προάχθηκε από 8/θέσιο σε 10/θέσιο σύμφωνα με το με αρ. 2345/12-10-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η προσθήκη νέας πτέρυγας το 1995 ανακούφισε ως ένα βαθμό τις ανάγκες 
αυτές, εντούτοις ο ορισμός του ως Ολοήμερο σύμφωνα με το ΦΕΚ 8Β’/99 καθώς και η αύξηση του 
αριθμού των μαθητών οδήγησε στην ανάγκη μίσθωσης αιθουσών στον όροφο όμορου κτηρίου που 
συνορεύει με το ανατολικό όριο του οικοπέδου. 

Η ισχυρή σεισμική δόνηση που πραγματοποιήθηκε στις 30/10/2020 στην θαλάσσια περιοχή ανατολικά 
της νήσου Σάμου είχε ως αποτέλεσμα την παύση λειτουργίας δυο αιθουσών στο ισόγειο του κτιρίου 1 και 
όλων των αιθουσών του ορόφου, καθώς κατόπιν επιτόπιου ελέγχου που διενεργήθηκε από κλιμάκια 
μηχανικών του Δήμου, εντοπίστηκαν βλάβες στην εξωτερική τοιχοποιία της δυτικής πλευράς του κτηρίου 
οι οποίες χρήζουν περαιτέρω έλεγχου. Για την προσωρινή στέγαση των μαθητών των οποίων οι 
αίθουσες δεν χρησιμοποιούνται λόγω του σεισμού έχουν τοποθετηθεί εντός του αύλειου χώρου του 
σχολείου, τέσσερις (4) προκατασκευασμένες αίθουσες διδασκαλίας. 

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Π.Β.Α. για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. Βορείου Αιγαίου που 
αφορά στην «Ωρίμανση μελετών για έργα που αφορούν σε επέκταση/ Αναβάθμιση των υποδομών όλων 
των βαθμίδων εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στην Περιφέρεια Βορείου 
Αιγαίου» δίνεται η ευκαιρία να εκπονηθούν μελέτες που σκοπό έχουν την αναβάθμιση των κτηριακών 
υποδομών του 5ου Δημοτικού σχολείου και την επέκταση της σχολικής μονάδας προκειμένου να 
καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες στέγασης. 

 

Γ. Υφιστάμενη κατάσταση. 

ΚΤΗΡΙΟ 1 ΚΤΗΡΙΟ 2 

  

Επιφάνεια ισογείου: 358,56τμ. 

Επιφάνεια ορόφου: 330,95τμ. 

Επιφάνεια υπογείου: 65τμ. 

Απόληξη κλιμακοστασίου: 22,67τμ. 

(Σκαριφήματα κατόψεων Παραρτημα1) 

 

Επιφάνεια ισογείου: 166,11τμ. 

Επιφάνεια ορόφου: 135,94τμ. 

Επιφάνεια Υπογείου: 232,42τμ. 

Επιφάνεια κλειστής κλίμακας: 5,50τμ. 

(Σκαριφήματα κατόψεων Παραρτημα1) 

 

ΚΤΗΡΙΟ 3 ΚΤΗΡΙΟ 4 
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Επιφάνεια ισογείου: 48,45τμ. 

 

Επιφάνεια ισογείου: 55τμ. 

 

Σύμφωνα με το από 18/10/2021 θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα, που εκπονήθηκε από την 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, η επιτρεπόμενη δόμηση είναι 2.114,86τμ και κάλυψη 1.672,28τμ και η 
πραγματοποιούμενη δόμηση 1.273,73τμ  και κάλυψη 850,48τμ. 

 

Γ. Σημαντικότερα ζητήματα και τρόποι αντιμετώπισης. 

Από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου πραγματοποιήθηκε πρόσφατα τοπογραφική 
αποτύπωση του οικοπέδου στο οποίο στεγάζεται το 5ο δημοτικό σχολείο Χίου, σύμφωνα με αυτή: 

α. Λόγω των απαιτήσεων των όρων δόμησης, σύμφωνα με τις οποίες η απόσταση των κτηρίων από 
τα όρια πρέπει να είναι μηδενική ή μεγαλύτερη των 2,50μ, θα πρέπει η τοποθέτηση της νέας πτέρυγας 
να οριοθετηθεί νότια και ανατολικά του οικοπέδου και σε χώρο που να μην επηρεάζει της διαστάσεις του 
υφιστάμενου γηπέδου μπάσκετ και γενικότερα να μην επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό ο διαθέσιμος 
ελεύθερος χώρος. Ως εκ τούτου απαιτείται η κατεδάφιση του κτηρίου 3 (τουαλέτες) με ταυτόχρονη 
μετατροπή του κτηρίου 4 σε τουαλέτες (αγοριών, κοριτσιών και ΑΜΕΑ). Η μελέτη κατεδάφισης του 
κτηρίου 3 αποτελεί αντικείμενο της παρούσας. 

β. Εντός του οικοπέδου βρίσκονται κατασκευές που δεν υφίστανται νόμιμα ή δεν έχουν βρεθεί οι σχετικές 
άδειες δόμησης και πρέπει να υπαχθούν στις διατάξεις του Ν. 4178/2013. Ειδικότερα για το κτήριο 1 η 
προσθήκη του γραφείου της διεύθυνσης (επιφάνεια 27,63τμ.), καθώς και το κτήριο 3 (τουαλέτες), δεν 
έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα οι άδειες δόμησης, παρότι τα ως άνω κτήρια κατασκευάστηκαν με τη 
διαδικασία του δημόσιου έργου. Επίσης, εντός του οικοπέδου έχουν τοποθετηθεί τέσσερις (4) 
προκατασκευασμένοι οικίσκοι που εξυπηρετούν τις ανάγκες που προέκυψαν μετά την σεισμική δόνηση 
του Οκτωβρίου του 2020 και αναλώνουν μέρος της δόμησης του οικοπέδου, προβλέπεται όμως να 
απομακρυνθούν. Η υπαγωγή των κατασκευών που απαιτείται στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 θα γίνει 
από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει τη σχετική διαδικασία 
(αρ. δηλ 3595968). Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελεί και η στατική  μελέτη του προς 
τακτοποίηση κτηρίου της προσθήκης στο κτήριο 1, καθώς το κτήριο 3 θα κατεδαφιστεί.  

γ. Στο κτήριο 1 όπως αναφέρθηκε έχουν προκληθεί βλάβες, στην εξωτερική δυτική τοιχοποιία ως 
αποτέλεσμα της σεισμικής δόνησης του Οκτωβρίου του 2020. Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης 
αποτελεί η μελέτη στατικής επάρκειας του κτηρίου 1 και του κτηρίου 4, και εφόσον απαιτηθεί, η μελέτη 
στατικής ενίσχυσης αυτών. 

Με βάση τα παραπάνω, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις (προσθήκες, κατεδαφίσεις, διαμορφώσεις) θα 
γίνουν σύμφωνα με το διαθέσιμο υπόλοιπο δόμησης και τα όρια του οικοπέδου, ώστε αυτά να 
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ικανοποιούν τις απαιτήσεις του κτηριολογικού προγράμματος και ταυτόχρονα τους ισχύοντες 
πολεοδομικούς κανονισμούς.  

Επίσης, στο πλαίσιο εκπόνησης της αρχιτεκτονικής μελέτης, πρέπει να αξιολογηθούν εκ νέου και να 
ανασχεδιαστούν οι προσβάσεις στα κτήρια 1, 2 και 4 έτσι ώστε να εξυπηρετούν και τα ΑΜΕΑ, καθώς και 
η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου με την επιλογή κατάλληλων υλικών.  

 

Δ. Διαθέσιμα στοιχεία.  

α) Ο ανάδοχος μελετητής κατά την εκπόνηση της μελέτης θα λάβει υπόψη του τα αναφερόμενα στον 
φάκελο δημόσιας σύμβασης δεδομένα και ζητήματα που έχουν προκύψει που μπορεί να κάνουν 
απαιτητή την υλοποίηση τροποποιήσεων των εσωτερικών διαρρυθμίσεων των κτηρίων και τη διάταξη 
των χώρων και των προσβάσεων. Σε κάθε περίπτωση η μελέτη θα πρέπει να είναι συμβατή με τις 
δεσμεύσεις του εγκεκριμένου κτηριολογικού προγράμματος. 

β) Η στατική μελέτη θα λάβει υπόψη τους νέους κανονισμούς και προδιαγραφές που έχουν τεθεί σε ισχύ. 
Κατά την εκπόνηση της μελέτης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα της γεωτεχνικής 
αξιολόγησης και μελέτης που θα προηγηθούν.  

γ) Η τοπογραφική αποτύπωση του οικοπέδου εκπονήθηκε τον Μάιο του 2021 από τη Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών Δήμου Χίου και θα παρασχεθεί στον ανάδοχο σε ψηφιακή επεξεργάσιμη μορφή (αρχείο 
.dwg). 

δ) Σε ό,τι αφορά τα υφιστάμενα κτήρια, είναι διαθέσιμες οι κατόψεις και οι όψεις των κτηρίων 1, και 4 
όπως αυτές στοιχειοθετήθηκαν από την ΔΤΥ, για τις οποίες θα πρέπει να γίνει επικαιροποίηση. Επίσης 
είναι διαθέσιμο το έντυπο αδείας για την κατασκευή του κτηρίου 2, σε σαρωμένο αρχείο τύπου pdf. 
(αρ. άδειας 176/1995). Τέλος είναι διαθέσιμη η αρχιτεκτονική μελέτη για την κατασκευή της προσθήκης 
του 5ου Δημοτικού (κτήριο 2) σε σαρωμένα αρχεία τύπου pdf.  

ε) Για τα κτήρια 1,2 και 4 έχουν εκδοθεί πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης(ΠΕΑ) το έτος 2019. 

  

Ε. Νομοθεσία – Τεχνικές Προδιαγραφές. 

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

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

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», σε ό,τι αφορά τις τεχνικές 
προδιαγραφές εκπόνησης της μελέτης. 
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στ. Του N. 4067/12 (ΦΕΚ 79 Α/9-4-2012): «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός», του Ν. 4495/2017 (ΦΕΚ Α' 
167/3-11-2017): «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», της Υ.Α. 
Aριθμ. 3046/304/30-1/3-2-1989 (ΦΕΚ 59 Δ'): «Κτιριοδομικός Κανονισμός», του ΠΔ της 2/13-3-81 (ΦΕΚ 
Δ' 138): «Οικισμοί προ του 1923 εκτός σχεδίου. Οριοθέτηση - όροι δόμησης» όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και εν γένει του συνόλου των πολεοδομικών διατάξεων που βρίσκουν εφαρμογή. 

ζ. Του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΦΕΚ 1561Β/2016) και Του Κανονισμού Τεχνολογία 
Χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος ΚΤΧ 2008 (ΦΕΚ 1416/Β/17-07-2008 και ΦΕΚ 2113/Β/13-10-2008) 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

η. Των Ευρωκωδίκων σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα εθνικά προσαρτήματα, του ΕΑΚ 2000 (ΦΕΚ 
2184/Β/1999) και του ΕΚΩΣ 2000 (ΦΕΚ 1329/Β/2000) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

θ. Του Ν. 4122/13 (ΦΕΚ 42 Α/19-2-2013): «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».  

ι. Των Τεχνικών Προδιαγραφών Δειγματοληπτικών Γεωτρήσεων Ξηράς για γεωτεχνικές έρευνες (Ε101-
83), ΦΕΚ 363/24-6-1983, των Τεχνικών Προδιαγραφών επί τόπου Δοκιμών Βραχομηχανικής (Ε102-84) 
και Εργαστηριακών Δοκιμών Βραχομηχανικής (Ε103-84), ΦΕΚ 70/8-2-1985, των Προδιαγραφών 
Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής (Ε105-86) και επί Τόπου Δοκιμών Εδαφομηχανικής (Ε106-
86), ΦΕΚ 955 Β/31-12-86. 

ια. Των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

Η σύμβαση θα υλοποιηθεί ως δημόσια σύμβαση εκπόνησης μελέτης κατά την έννοια της περίπτωσης 
(α) της παραγράφου 9  του άρθρου 2 «Ορισμοί» 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), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

2. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ. 

Το 5ο Δημοτικό σχολείο μετά και τις επιπτώσεις της σεισμικής δόνησης του Οκτωβρίου του 2020 
αντιμετωπίζει σημαντικό πρόβλημα στέγασης. Για τις κατασκευές που προϋφίστανται του ‘55 δεν έχει 
μέχρι στιγμής εκπονηθεί μελέτη στατικής επάρκειας ή ενίσχυσης, ενώ και πριν την σεισμική δόνηση 
υπήρχε έλλειμμα αιθουσών, όπως μαρτυρά η μίσθωση ορόφου γειτονικού κτηρίου. Η εξυπηρέτηση των 
στεγαστικών αναγκών των μαθητών των οποίων οι αίθουσες κρίθηκαν ακατάλληλες για χρήση, 
καλύπτεται προσωρινά από τις προκατασκευασμένες αίθουσες διδασκαλίας που πρόσφατα 
τοποθετήθηκαν στον αύλειο χώρο του σχολείου. 

Οι κτηριακές υποδομές που φιλοξενούν το ως άνω εκπαιδευτήριο, είναι περιορισμένες σε έκταση και δεν 
διαθέτουν τους απαιτούμενους χώρους που βάσει προδιαγραφών πρέπει να έχουν οι σύγχρονες 
εκπαιδευτικές δομές, κωλύοντας την εκπαιδευτική διαδικασία και δυσχεραίνοντας το έργο των μαθητών 
και των εκπαιδευτικών. Η κατασκευή νέων κτηριακών υποδομών είναι ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής 
κοινωνίας και της εκπαιδευτικής κοινότητας και με την υλοποίησή της θα βελτιωθούν οι συνθήκες 
εργασίας των εκπαιδευτικών και η ποιότητα εκπαίδευσης της μαθητικής κοινότητας (υπ αρ. 4138/13-10-
2021 έγγραφο Περιφερειακής Διεύθυνσης ‘Α/βάθμιας και ‘Β/βάθμιας εκπαίδευσης Β.Α. Αιγαίου). 

 

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ. 

Οι ανάδοχοι μελετητές θα εκπονήσουν: 

Α. Για τα υφιστάμενα κτήρια 1, 2  και 4 σε μια φάση, μελέτη εφαρμογής: 

- ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ για τα κτήρια 1 και 4, 
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- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ για τα κτήρια 1,2 και 4, 

- ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ για τα κτήρια 1, 2 και 4  

- ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ του κτηρίου 3.  

Β. Για τις προσθήκες της νέας πτέρυγας στο κτήριο 1 και του νέου κτηρίου στο νοτινό όριο του ακινήτου 
(κτήριο 5) σε δυο φάσεις, προμελέτη και μελέτης εφαρμογής: 

-ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ,  

-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ,  

-ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ,  

-ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  

 

Θα συνταχθούν τα ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ και για τις δύο κατηγορίες Α και Β σύμφωνα με τα 
ακόλουθα: 

 

Α. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΗΡΙΑ.  

1. ΚΤΗΡΙΑ 1 ΚΑΙ 4. 

1.1.  ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΚΑΤ 8).  
 
Η εκπόνηση της μελέτης θα γίνει σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία, για τον Έλεγχο και την τυχόν 
Στατική αναβάθμιση των υφιστάμενων κτηρίων 1 και 4. 

Η συγκεκριμένη μελέτη περιλαμβάνει τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο αφορά στην εκτέλεση των 
απαιτούμενων εργαστηριακών δοκιμών, της γεωτεχνικής έρευνας, στην αποτύπωση και στον έλεγχο 
εφαρμογής ξυλοτύπου. Το δεύτερο στάδιο αφορά στον έλεγχο της στατικής επάρκειας του κτιρίου. Το 
τρίτο στάδιο αφορά στη μελέτη αποκατάστασης του κτιρίου εφόσον προκύψει ανάγκη καθώς και την 
σύνταξη των σχετικών προμετρήσεων και προϋπολογισμού.  

 

Ειδικότερα: 

 

ΣΤΑΔΙΟ 1. 

Πριν την έναρξη των ερευνητικών εργασιών, για τα κτήρια με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο 
σκυρόδεμα, ο μελετητής θα προβεί στην σύνταξη σχεδίων αποτύπωσης φέροντος οργανισμού (θέσεις 
και διαστάσεις φερόντων στοιχείων ανωδομής και θεμελίωσης, διάταξη και διάμετροι οπλισμού κλπ.) 
κατά την οποία θα διευκρινιστούν με ακρίβεια οι θέσεις, διαστάσεις και υλικά των οριζόντιων και 
κατακόρυφων φερόντων στοιχείων του κτηρίου, συμπεριλαμβανομένων και των πλακών επί εδάφους, 
προκειμένου να καταστεί εφικτός ο έλεγχος της στατικής επάρκειας του κτηρίου.  

Θα παραδοθούν πλήρη σχέδια ξυλοτύπων αποτύπωσης για το σύνολο των δυο κτηρίων, με σαφή 
προσδιορισμό των υλικών και διατομών των φερόντων στοιχείων. Από τα σχέδια ξυλοτύπων της στατικής 
αποτύπωσης, θα εντοπισθούν με ακρίβεια οι θέσεις διενέργειας των απαραίτητων ερευνητικών εργασιών 
στα στοιχεία του Φ.Ο. του κτηρίου, ώστε οι εργασίες να πραγματοποιηθούν με ασφάλεια και να 
ελαχιστοποιηθεί η όχληση που μπορεί να προκληθεί κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κτηρίου. 

Θα εκπονηθούν επίσης, σχέδια παρουσίασης βλαβών. 
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Με σκοπό τον προσδιορισμό των μηχανικών χαρακτηριστικών των υλικών που έχουν χρησιμοποιηθεί 
θα εφαρμοσθούν καταστροφικές και μη μέθοδοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑΝ.ΕΠΕ. Πιο 
συγκεκριμένα, για την ικανοποίηση των απαιτήσεων που προκύπτουν από τον ΚΑΝ.ΕΠΕ., θα 
πραγματοποιηθούν από εξειδικευμένο προσωπικό οι εξής εργασίες:  

1. Εννέα (9) πυρηνοληψίες (6 στο κτήριο 1 και 3 στο κτήριο 4) κυλινδρικών δοκιμίων σκληρυμένου 
σκυροδέματος Νο1, Νο2 & Νο3 σε κατάλληλα επιλεγμένες θέσεις σε υποστυλώματα και τοιχίο Ο/Σ του 
υψηλότερου επιπέδου των κτηρίων. Σημειώνεται ότι το εργαστήριο, στο οποίο θα πραγματοποιηθούν οι 
δοκιμές θλίψης θα είναι πιστοποιημένο από το κράτος (πιστοποίηση ΕΣΥΔ) 

2. Αποκατάσταση και πλήρωση των εννέα (9) οπών με ειδικό, διογκωτικό, ταχύπηκτο & υψηλής 
μηχανικής αντοχής επισκευαστικό κονίαμα SINTECTO SPEED CRETE (κόκκινη σειρά).  

3. Προσδιορισμός βάθους ενανθράκωσης στις εννιά  (9) θέσεις πηρυνοληψίας. Η εργασία περιλαμβάνει 
τον ψεκασµό µε διάλυμα φαινολοφθαλεΐνης (άχρωµο) επιφάνειας σκυροδέματος (στεγνή κατά το 
δυνατό), η οποία δημιουργήθηκε πρόσφατα µε αφαίρεση του επιφανειακού στρώµατος (συνήθως µέχρι 
τον οπλισµό). Ο βαθμός ενανθράκωσης προσδιορίζεται από την αλλαγή του χρώµατος της 
φαινολοφθαλεΐνης. Το υγιές σκυρόδεμα µε ΡΗ>9 προσδίδει χρώµα κόκκινο ενώ το ενανθρακωµένο µε 
ΡΗ<9, δεν επιφέρει χρωματισμό. Κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να μετρηθεί το πάχος του επιφανειακού 
σκυροδέματος που έχει υποστεί ενανθράκωση. 

4. Διενέργεια δεκαοκτώ (18) κρουσιμετρήσεων (12 στο κτήριο 1 και 6 στο κτήριο 4) (μη καταστρεπτική 
μέθοδος προσδιορισμού θλιπτικής αντοχής σκυροδέματος) εκ των οποίων οι εννέα (9) κρουσιμετρήσεις 
(ΚΡ1-ΚΡ3) πραγματοποιήθηκαν σε εσωτερική παρειά και εξωτερικές παρειές υποστυλωμάτων του 
χαμηλότερου επιπέδου των κτηρίων και οι υπόλοιπες εννέα (ΚΡ4-ΚΡ6) σε εξωτερική παρειά και 
εσωτερικές παρειές υποστυλωμάτων του υψηλότερου επιπέδου των κτηρίων. 

5. Εφαρμογή μεθόδου υπερήχων σε δεκαέξι (16) υποστυλώματα των κτηρίων (12 στο κήριο 1 και 4 στο 
κτήριο 4). Η μέθοδος των υπερήχων θα εφαρμοσθεί σε μικρό πλήθος υποστυλωμάτων, ώστε να 
χρησιμοποιηθεί ως βοηθητική μέθοδος βαθμονόμησης και κατάταξης των αποτελεσμάτων που θα 
προκύψουν από τη λήψη πυρήνων και τις κρουσιμετρήσεις, όσον αφορά τη θλιπτική αντοχή του 
σκυροδέματος. Επιπρόσθετα, με τη συγκεκριμένη μέθοδο θα ελεγχθούν τα στοιχεία για πιθανές 
ασυνέχειες ή κενά που ενδέχεται να υπάρξουν στο εσωτερικό τους, λόγω της αρχικής σκυροδέτησης 
κατά την κατασκευή του κτηρίου. 

6. Μαγνητική ανίχνευση ράβδων οπλισμού σε εκατό (100) κατακόρυφα και οριζόντια στοιχεία Ω.Σ. για 
τον προσδιορισμό του πλήθους, της διάταξης και της διαμέτρου των ράβδων οπλισμού. Σημειώνεται ότι 
το πλήθος της συγκεκριμένης δοκιμής προκύπτει ως αντιπροσωπευτικό δείγμα από τα φέροντα στοιχεία 
του κτιρίου, λόγω του τυπικού καννάβου που παρουσιάζουν τα κτήρια. Για την ορθή βαθμονόμηση των 
αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από τη μαγνητική ανίχνευση, κυρίως όσον αφορά τη διάμετρο των 
ράβδων οπλισμού, θα πραγματοποιηθούν τοπικές αποκαλύψεις και αφαίρεση της επικάλυψης του 
σκυροδέματος για τη μέτρηση της διαμέτρου των ράβδων οπλισμού σε ενδεικτικές θέσεις. 

7. Οπτική αναγνώριση χάλυβα οπλισμού σε δέκα (10) υποστυλώματα, δοκούς και πλάκες, με τοπικές 
αποκαλύψεις της επικάλυψης του σκυροδέματος. Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η 
αναγνώριση της κατηγορίας του χάλυβα οπλισμού των φερόντων στοιχείων, καθώς και ο έλεγχος για 
πιθανή οξείδωσή των ράβδων οπλισμού. 

8. Δύο (2) διερευνητικές τομές θεμελίωσης (μία ανά κτήριο). Η εργασία περιλαμβάνει διερευνητικές 
τομές/εκσκαφές σε ικανό βάθος και κάθε είδους και για οποιοδήποτε σκοπό, δηλ. τομές/ εκσκαφές σε 
οποιοδήποτε βάθος από την επιφάνεια του εδάφους ή του χώρου που εκτελούνται σε οποιαδήποτε θέση 
του έργου, ανεξάρτητα από διαστάσεις και διατοµές, σε κάθε είδους έδαφος και µε οποιοδήποτε τρόπο 
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ή µέσο (µε ή χωρίς μηχανικά μέσα) µε τυχόν άντληση νερών από όπου και αν προέρχονται και σε όποια 
ποσότητα, ώστε η εκσκαφή να εκτελείται εν ξηρώ, µε την πλήρη και ασφαλή αντιστήριξη των παρειών 
της εκσκαφής ή των παράπλευρων κατασκευών εάν αυτό απαιτείται, δηλ. εκσκαφή του εδάφους µετά 
της αναπετάσεως των προϊόντων της μόρφωσης των παρειών και του πυθµένα και της τυχόν αναγκαίας 
σποραδικής αντιστήριξης των παρειών. Στόχος της εργασίας είναι να διαπιστωθεί το βάθος έδρασης και 
οι διαστάσεις των πεδίλων θεμελίωσης των υποστυλωμάτων του ισογείου των δύο κτηρίων. 

Το κόστος όλων των επί τόπου και εργαστηριακών διερευνητικών εργασιών των ελέγχων και δοκιμών 
που θα πραγματοποιηθούν, συμπεριλαμβάνεται στην αμοιβή μελέτης.  

Εάν τα παραπάνω στοιχεία δεν θεωρηθούν επαρκή, ο Ανάδοχος θα εκπονήσει νέα Μελέτη Ελέγχου 
Υλικών, θα αναλάβει τον προγραμματισμό, την επίβλεψη και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, ενώ 
οι εργαστηριακοί έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν από πιστοποιημένα εργαστήρια μελετών, εγκεκριμένα 
από την Υπηρεσία, με ευθύνη του αναδόχου.  

Στην περίπτωση αυτή θα συνταχθεί η έκθεση αυτοψίας και η έκθεση παραδοχών, παραμέτρων και 
συντελεστών ασφαλείας, με τον τρόπο που απαιτεί ο ΚΑΝ.ΕΠΕ και θα πραγματοποιηθεί φωτογραφική 
τεκμηρίωση και υποβολή του τεύχους των εργαστηριακών δοκιμών. Επίσης ο κύριος του έργου 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει κάθε διευκόλυνση κατά την διαδικασία των δοκιμών. Ο 
μελετητής δεσμεύεται να λειτουργήσει σε συνεννόηση με τον κύριο του έργου προκειμένου να 
ελαχιστοποιηθεί η όχληση κατά την λειτουργία του κτηρίου. Οι αποκαταστάσεις των οικοδομικών 
εργασιών που θα προκύψουν από τις δοκιμές και η απομάκρυνση των προϊόντων αποξηλώσεων - 
καθαιρέσεων από τον τόπο του έργου είναι ευθύνη του μελετητή και συμπεριλαμβάνεται στην αμοιβή 
μελέτης. 

Με την ολοκλήρωση του 1ου σταδίου, ο μελετητής δικαιούται την καταβολή του 20% της αμοιβής της 
μελέτης στατικής επάρκειας και ενίσχυσης. 
 
ΣΤΑΔΙΟ 2. 
Αφορά την Αποτίμηση της Φέρουσας Ικανότητας του φορέα (συμπεριλαμβανομένων και των πλακών 
επί εδάφους), με τον έλεγχο της στατικής επάρκειας αυτού.  
Στο στάδιο αυτό θα αξιολογηθούν τα αποτελέσματα του σταδίου 1, που ήδη συγκεντρώθηκαν, και θα 
αποτιμηθεί η φέρουσα ικανότητα της κατασκευής με τη χρήση ειδικού λογισμικού.  
Ειδικότερα:  

 Τεχνική έκθεση αυτοψίας του Φ.Ο. του κτιρίου. Στην τεχνική έκθεση θα υπάρχει αναλυτική 
περιγραφή του φέροντα οργανισμού του κτιρίου, με πληροφορίες για τη διάταξη και τις διατομές 
των φερόντων στοιχείων, παρουσίαση πιθανών βλαβών που θα έχουν εντοπιστεί, καθώς και 
φωτογραφίες από τα σημεία που εντοπίσθηκαν αυτές. Σκοπός της τεχνικής έκθεσης είναι η 
αναλυτική παρουσίαση του φέροντα οργανισμού του κτιρίου, για την ενημέρωση του Κυρίου του 
έργου και την επιλογή της Στάθμης Επιτελεστικότητας (επίπεδο ασφαλείας, στόχος 
ανασχεδιασμού), όπως αυτή ορίζεται από τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. 

 Περιγραφή στατικού μοντέλου σε κατάλληλο λογισμικό (προκαταρτική επίλυση, καθορισμός 
μεθόδου επίλυσης, καθορισμός παραμέτρων και παραδοχών)  

 Στατικοί υπολογισμοί αποτίμησης φέρουσας ικανότητας  
 Ανίχνευση και προσδιορισμός χαρακτηριστικών οπλισμού. 
 Σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης των αποτελεσμάτων με συμπέρασμα περί επάρκειας ή όχι.  

 

Εφόσον διαπιστωθεί στατική επάρκεια σε σχέση με την επιτελεστικότητα που θα προσδιοριστεί από τον 
μελετητή η μελέτη στατικής επάρκειας κατά τον Ν.4495/2017 και τον ισχύοντα ΚΑΝ.ΕΠΕ. ολοκληρώνεται, 
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οπότε και ετοιμάζονται τα παραδοτέα στοιχεία (έκθεση αξιολόγησης, τεχνικές εκθέσεις, σχέδια και 
λεπτομέρειες, τεύχος υπολογισμών) σύμφωνα με τον τρόπο που απαιτεί ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. κεφ.10. Σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ΚΑΝ.ΕΠΕ., θα πραγματοποιηθούν αναλύσεις σε δύο (2) στάδια, για τη συγκεκριμένη 
φάση μελέτης:   

-Προκαταρκτική Ανάλυση για τον προσδιορισμό της μεθόδου ανάλυσης που θα χρησιμοποιηθεί για την 
Αποτίμηση του υφισταμένου φορέα.  

-Αποτίμηση του υφισταμένου φορέα για τον έλεγχο των δομικών στοιχείων, τον προσδιορισμό των 
αστοχιών και την επιλογή των απαιτούμενων επεμβάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή ο μελετητής οφείλει να συντάξει βεβαίωση στατικής επάρκειας της κατασκευής, η 
μελέτη θεωρείται ότι ολοκληρώνεται, και δεν καταβάλλεται στον Ανάδοχο η αμοιβή που αντιστοιχεί στα 
επόμενα στάδια (άρ.192, παρ.2 του ν.4412/2016).  

Σε αντίθετη περίπτωση εφόσον διαπιστωθεί στατική ανεπάρκεια, λαμβάνεται η απόφαση για αναβάθμιση 
- ενίσχυση του κτιρίου και δίνεται εντολή για την εκπόνηση του 3ου σταδίου.  

 
Με την ολοκλήρωση του 2ου σταδίου, και εφόσον δεν διαπιστωθεί η ανάγκη στατικής ενίσχυσης, ο 
μελετητής δικαιούται την καταβολή του 80% της αμοιβής της μελέτης στατικής επάρκειας και ενίσχυσης. 
Στην αντίθετη περίπτωση δικαιούται την καταβολή του 40% της αμοιβής της μελέτης. 

 

ΣΤΑΔΙΟ 3.  

Αφορά στη μελέτη αποκατάστασης του κτιρίου, εφόσον προκύψει ανάγκη, με την σύνταξη Μελέτης 
Στατικής Ενίσχυσης σε επίπεδο εφαρμογής.  

Καθορίζεται σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου και τον Φορέα Κατασκευής, η στρατηγική των 
επεμβάσεων προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η παρεμπόδιση της λειτουργίας του κτιρίου και η όχληση 
των χρηστών αυτού.  

Ειδικότερα περιλαμβάνονται:  

 Εκτίμηση του είδους των απαιτούμενων επεμβάσεων (συμπεριλαμβανομένων και των 
πλακών επί εδάφους), αποτύπωση αυτών σε σχέδια ξυλοτύπου και αποστολή στην Υπηρεσία 
προς έγκριση.  

 Περιγραφή στατικού μοντέλου σε κατάλληλο λογισμικό, προκαταρκτική επίλυση, 
υπολογισμοί, σύνταξη τεχνικής έκθεσης που να τεκμηριώνει την οικονομικότητα της 
προτεινόμενης λύσης.  

 Ολοκλήρωση της μελέτης ενίσχυσης, σε συνδυασμό με τα αρχιτεκτονικά του κτιρίου, οπότε 
και ετοιμάζονται τα παραδοτέα στοιχεία (τεχνικές εκθέσεις, σχέδια και λεπτομέρειες, τεύχος 
υπολογισμών) σύμφωνα με τον τρόπο που απαιτεί ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. κεφ.10.  

Κατά την σύνταξη των μελέτης, ο μελετητής θα πρέπει να λάβει υπόψη του τις ισχύουσες ειδικές διατάξεις 
και περιορισμούς, την σπουδαιότητα της κατασκευής, η οποία καθορίζει το είδος της επέμβασης όπως 
έργα ιστορικής και πολιτιστικής σημασίας, την απαίτηση ή όχι αναστρεψιμότητας, την διατήρηση της 
μορφής της κατασκευής, την συμβατότητα των νέων υλικών επέμβασης με τα υπάρχοντα υλικά 
κατασκευής, την δυνατότητα πρόσβασης μηχανικών μέσων στα σημεία που χρειάζεται.  

O μελετητής του έργου θα υποβάλλει την μελέτη σε όλους τους αρμόδιους φορείς που απαιτείται 
(ΔΑΕΦΚ, Υ.ΔΟΜ, ΥΠΠΟΤ κλπ .) και θα λάβει όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις και άδειες του έργου. 
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Τα παραδοτέα της σύμβασης θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, τον Κανονισμό 
Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ - ΦΕΚ 42/Β/20-01-2012) όπως αναθεωρήθηκε με το (ΦΕΚ 2984/Β/30-08- 2017).  

Με την ολοκλήρωση του 3ου σταδίου, ο μελετητής δικαιούται την καταβολή του 40% της αμοιβής της 
μελέτης στατικής επάρκειας και ενίσχυσης. 

 
Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, στα παραδοτέα στοιχεία περιλαμβάνονται:  
 
1ο στάδιο  

 έκθεση αυτοψίας - τεχνική έκθεση αποτύπωσης-τεκμηρίωσης,  
 σχέδια αποτύπωσης φέροντος οργανισμού και παρουσίασης βλαβών,  
 φωτογραφική τεκμηρίωσης 
 τεύχος εργαστηριακών δοκιμών (εφόσον απαιτηθεί)  
 τεύχος γεωτεχνικής έρευνας  

 
2ο στάδιο  

 έκθεση αποτίμησης φέρουσας ικανότητας,  
 τεύχη στατικών υπολογισμών, αναλύσεων και ελέγχων,  

 
Εφόσον απαιτούνται επεμβάσεις:  
 
3ο στάδιο  

 Έκθεση εφαρμογής επεμβάσεων  
 Τεύχος Στατικών Υπολογισμών Μελέτης επεμβάσεων  
 Γενικά σχέδια κατόψεων και τομών  
 Κατασκευαστικά σχέδια επεμβάσεων και λεπτομερειών, αναπτύγματα και πίνακες οπλισμών, 

κλπ.  
 Τεχνική Έκθεση εκτέλεσης των εργασιών  
 Έκθεση Τεχνικών Προδιαγραφών  
 Τεύχος προμετρήσεων και προϋπολογισμού  
 Σχέδια ξυλοτύπων όλων των σταθμών του κτιρίου, στα οποία θα περιγράφονται οι 

απαιτούμενες επεμβάσεις στα φέροντα στοιχεία. Στα σχέδια θα υπάρχει υπόμνημα με 
λεπτομερή αναφορά των υλικών και της μεθόδου που θα χρησιμοποιηθεί κατά την ενίσχυση 
του κτιρίου, καθώς και κατασκευαστικές λεπτομέρειες, σε κατάλληλη κλίμακα σχεδίασης, για 
τη διευκόλυνση της κατασκευής. Ανάλογα με τη μέθοδο ενίσχυσης που θα επιλεγεί σε κάθε 
στοιχείο του Φ.Ο. θα υπάρχει αντίστοιχος χρωματικός συμβολισμός, ώστε να είναι εύκολη η 
αναγνώριση της μεθόδου επέμβασης στα σχέδια ξυλοτύπων. 

 

Το σύνολο των σχεδίων, εκθέσεων, υπολογισμών και γενικότερα όλων των παραδοτέων θα παραδοθεί 
τόσο σε έντυπη μορφή ενυπόγραφα σε τρία αντίγραφα όσο και σε ηλεκτρονική – επεξεργάσιμη μορφή 
σε CD, τα μεν σχέδια σε μορφή .dwg, και .pdf τα δε κείμενα σε μορφή .doc και .pdf. 

Ποσοτικά στοιχεία φυσικού αντικειμένου: 

 

ΚΤΗΡΙΟ 1 

1.1 Στατική αποτύπωση τμ. 
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 Ισόγειο 360,25 

 Όροφος 332,44 

 Απόληξη κλιμακοστασίου 22,67 

 Υπόγειο 65,00 

1.2. Έλεγχος στατικής επάρκειας   

 Ισόγειο 360,25 

 Όροφος 332,44 

 Απόληξη κλιμακοστασίου 22,67 

 Υπόγειο 65,00 

1.3. Μελέτη Στατικής ενίσχυσης  

 Ισόγειο 360,25 

 Όροφος 332,44 

 Απόληξη κλιμακοστασίου 22,67 

 Υπόγειο 65,00 

1.4 Ερευνητικές και εργαστηριακές δοκιμές 1τεμ. 

ΚΤΗΡΙΟ 2 

1.1 Στατική αποτύπωση τμ. 

 Ισόγειο 55 

1.2. Έλεγχος στατικής επάρκειας   

 Ισόγειο 55 

1.3. Μελέτη Στατικής ενίσχυσης  

 Ισόγειο 55 

1.4 Ερευνητικές και εργαστηριακές δοκιμές 1τεμ. 

 

2. ΚΤΗΡΙΑ 1, 2  ΚΑΙ 4. 
 

2.1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΚΤΗΡΙΑ 1, 2 ΚΑΙ 4). 

Ο ανάδοχος μελετητής θα εκπονήσει την αρχιτεκτονική μελέτη αναβάθμισης, επισκευής και εσωτερικών 
διαρρυθμίσεων των υφιστάμενων κτηρίων, την επέκταση του ισογείου του κτηρίου 2, την μετατροπή του 
κτηρίου 4 σε τουαλέτες αγοριών, κοριτσιών και ΑΜΕΑ, σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής. 

Η αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής θα περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες παρεμβάσεις, θα τις εξειδικεύει 
και θα τις προσδιορίζει με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Θα περιλαμβάνει αναλυτικές τεχνικές 
περιγραφές και προδιαγραφές, προμετρητικά σχέδια όπου απαιτούνται, Τεύχη Δημοπράτησης, 
Συγγραφής Υποχρεώσεων και ΣΑΥ - ΦΑΥ. Εφόσον απαιτείται η δημιουργία νέων άρθρων κατά τη 
σύνταξη του Αναλυτικού Τιμολογίου, αυτή θα συνοδεύεται από Τεχνική Έκθεση ανθολόγησης της 
δημιουργίας των νέων άρθρων με τεκμηρίωση της τιμής του άρθρου μέσω προσφορών από το εμπόριο 
και ανάλυση των τιμών τους.  
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Ελάχιστα παραδοτέα :  

 Σχέδια κατόψεων του κτιρίου σε κλίμακα 1:50.  

 Δύο τουλάχιστον τομές του κτιρίου κάθετες μεταξύ τους σε κλίμακα 1:50.  

 Όλες οι όψεις του κτιρίου σε κλίμακα 1:50. ( Κατασκευαστικές λεπτομέρειες σε κλίμακα 1:20 ή 1:10 )  

 Πίνακας κουφωμάτων σε κλίμακα 1:20 (όπου απαιτείται).  

 Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή των προτεινόμενων υλικών που προτείνονται στη μελέτη.  

 Αναλυτική Προμέτρηση εργασιών.  

 Αναλυτικός Προϋπολογισμός εργασιών σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα τιμολόγια του δημοσίου, 
τιμολόγιο εργασιών, πίνακας αντιστοίχησης άρθρων με ΕΤΕΠ.  

 Τεχνικές Προδιαγραφές εργασιών  

 Συγγραφή Υποχρεώσεων  

 ΣΑΥ – ΦΑΥ 

  Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών. 

 

2.2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΚΤΗΡΙΑ 1 ΚΑΙ 4). 

Η ηλεκτρομηχανολογική μελέτη εφαρμογής θα περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες μελέτες με την 
απαιτούμενη λεπτομέρεια ώστε να προσδιορίζεται επακριβώς κάθε παρέμβαση.  

Ενδεικτικά οι ελάχιστες μελέτες που θα εκπονηθούν είναι οι παρακάτω:  

 Θέρμανση - Ψύξη (υπολογισμοί θερμικών φορτίων κατά ΕΝ 12831, ψυκτικών φορτίων, τεχνική 
περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές)  

 Ηλεκτρικά ισχυρών ρευμάτων (φωτοτεχνικές μελέτες, υπολογισμοί και μονογραμμικά ηλεκτρικών 
πινάκων, τεχνική περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές)  

 Ηλεκτρικά ασθενών ρευμάτων (ολοκληρωμένα συστήματα μετρήσεων, παρακολούθησης, καταγραφής, 
επεξεργασίας, προβολής και συστήματα ελέγχου και διαχείρισης της λειτουργίας Η/Μ εγκαταστάσεων, 
τεχνική περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές).  

 Μελέτη ηλιακών συλλεκτών για την κάλυψη των αναγκών Ζ.Ν.Χ. κατά περίπτωση.  

Οι παραπάνω κατηγορίες αναφέρονται ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά. Θα εκπονηθούν όσες μελέτες 
απαιτηθούν από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις των μελετητών και ανήκουν στο φυσικό αντικείμενο που 
προδιαγράφεται στις καλούμενες κατηγοριών μελετών της παρ. 3.15 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016 
όπως αυτό θα ισχύει την περίοδο εκπόνησης τους.  

Ελάχιστα παραδοτέα :  

 Τεχνικές εκθέσεις για κάθε μελέτη που θα περιλαμβάνει τους κανονισμούς οι οποίοι λαμβάνονται υπόψη 
για τις παραδοχές και για τους υπολογισμούς κάθε μελέτης καθώς και προτάσεις επί των ζητουμένων 
εγκαταστάσεων και τεκμηρίωση του προτεινομένου συστήματος.  

 Σχέδια κατόψεων - τομών των χώρων σε κλίμακα 1:50.  

 Υπολογισμοί όπου απαιτούνται  

 Σχέδια κατασκευαστικών λεπτομερειών που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή της μελέτης. 

  Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή των προτεινόμενων υλικών που προτείνονται στη μελέτη. 
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  Αναλυτική Προμέτρηση εργασιών.  

 Αναλυτικός Προϋπολογισμός εργασιών σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα τιμολόγια του δημοσίου και 
τις νέες ΕΤΕΠ.  

 Τεχνικές Προδιαγραφές εργασιών  

 Συγγραφή Υποχρεώσεων  

 ΣΑΥ – ΦΑΥ  

 Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών.  

Οι μελέτες εφαρμογής θα συνοδεύονται από πλήρη φάκελο τευχών δημοπράτησης ο οποίος θα 
περιλαμβάνει :  

 τεχνικές περιγραφές 
 προδιαγραφές οικοδομικών και Η-Μ εργασιών 
 πίνακα αντιστοίχισης άρθρων με ΕΤΕΠ  
 ακριβείς αναλυτικές προμετρήσεις  
 αναλυτικό τιμολόγιο 
 αναλυτικό προϋπολογισμό με αιτιολογική έκθεση των νέων άρθρων και ανάλυση των τιμών 

τους  
 τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων  
 ΣΑΥ – ΦΑΥ 
 αναλυτικά σχέδια κατόψεων και τομών, χωροθέτησης του εξοπλισμού και των Η-Μ 

εγκαταστάσεων (lay-outs), οδεύσεων των συναφών δικτύων κλπ.  

 

2.3. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΜΕΑ) (ΚΤΗΡΙΑ 1,2 ΚΑΙ 4). 

Ο ανάδοχος μελετητής θα συντάξει επίσης Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (Μ.Ε.Α.) η οποία θα λάβει 
υπόψη τα δεδομένα και τα στοιχεία της ΜΕΑ της νέας πτέρυγας για το κτήριο 1, καθώς και τα 
πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) που έχουν εκδοθεί με μέριμνα της Δ.Υ. σε παρελθόντα 
χρόνο (2019). Θα γίνεται μια παρουσίαση και επεξήγηση των προτεινόμενων ενεργειακών επεμβάσεων 
καθώς και των αποτελεσμάτων που προκύπτουν, βάσει πάντα του χρησιμοποιούμενου λογισμικού. Ο 
μελετητής θα υποβάλει αναλυτική τεχνική έκθεση, στην οποία θα περιλαμβάνονται εναλλακτικές 
προτεινόμενες επεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων, τεκμηρίωση αυτών, 
προσεγγιστική εκτίμηση ενεργειακού οφέλους, ενδεικτική περιγραφή των υλικών και των συστημάτων 
των επεμβάσεων καθώς και κανονισμοί που θα ληφθούν υπόψη. Θα καταθέσει ακόμη προσχέδια 
κατόψεων – τομών των χώρων με τις προτεινόμενες επεμβάσεις και λεπτομέρειες αυτών, αν απαιτούνται, 
προκειμένου να καταστούν απολύτως κατανοητές. Θα περιλαμβάνονται επίσης ενδεικτικά συγκεντρωτικά 
στοιχεία κόστους προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τις επεμβάσεις που θα υλοποιηθούν σε σχέση 
με τον συνολικό προϋπολογισμό υλοποίησης του έργου.  

Η μελέτη ενεργειακής απόδοσης έχει στόχο τον προσδιορισμό των στοιχείων κατασκευής του κτιρίου για 
την επίτευξη της ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης και βασίζεται σε ενεργειακούς υπολογισμούς που 
γίνονται με αντίστοιχο λογισμικό (ως ΤΟΤΕΕ - Κ.Εν.Α.Κ., κ.λπ.). Θα περιλαμβάνει επίσης τα 
προβλεπόμενα στην Αριθμ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466/30.01.2019 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών και τουλάχιστον τα παρακάτω παραδοτέα:  

α) Τεύχος που περιέχει: τεκμηρίωση Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού (βιοκλιματική μελέτη και παθητικά 
συστήματα), υπολογισμούς θερμομονωτικής επάρκειας με τα σκαριφήματα δομικών στοιχείων και 
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όψεων, τεκμηρίωση σχεδιασμού εγκαταστάσεων με καθορισμό τύπου εγκαταστάσεων, μεγεθών 
αποδόσεων κτλ, υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης κτλ) 

β) Σχέδια: 

β1) Σκαριφήματα ηλιασμού και σκίασης για τις ημέρες και τις ώρες του χρόνου όπως καθορίζεται στον 
Κ.Εν.Α.Κ. και την ΤΟΤΕΕ 20701. Στα σχέδια αυτά συμπεριλαμβάνονται και οι πίνακες συντελεστών 
σκίασης που λαμβάνονται υπόψη και στο λογισμικό. 

β2) Σχέδια κατόψεων (χωρίς κλίμακα) με αποτύπωση των θερμογεφυρών. 

 

2.4  ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΚΤΗΡΙΑ 1 ΚΑΙ 4). 

Ο ανάδοχος μελετητής θα συντάξει επίσης μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας η οποία περιλαμβάνει 
τα ελάχιστα απαιτούμενα για έκδοση οικοδομικής άδειας και κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

α) Τεχνική έκθεση με πλήρη αναφορά στους Κανονισμούς και στις παραδοχές σχετικά με τα μέτρα 
ενεργητικής πυροπροστασίας, τα οποία επιβάλλονται για το συγκεκριμένο κτίριο ή εγκατάσταση ή 
επιλέγονται με επιθυμία του χρήστη. 

β) Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής Μονίμων Συστημάτων Ενεργητικής Πυροπροστασίας με υπολογισμούς 
των συστημάτων και δικτύων. 

γ) Σχέδια κατόψεων και διαγραμμάτων, των συστημάτων πυρόσβεσης με νερό, αυτόματων ή 
χειροκίνητων, καθώς και των συστημάτων αυτόματης κατάσβεσης με αέριο κατασβεστικό μέσο, με όλα 
τα μηχανήματα, συσκευές και στοιχεία των δικτύων πυρόσβεσης και των σωληνώσεων αυτών με τις 
διαμέτρους τους. 

δ) Σχέδια κατόψεων με όλα τα στοιχεία και τις συσκευές πυρανίχνευσης, χειροκίνητου συστήματος και 
αναγγελίας πυρκαγιάς, επί των θέσεων που προβλέπεται να εγκατασταθούν και συνοπτικό διάγραμμα 
πυρανίχνευσης με τον (τους) πίνακα (ες) και συνοπτική διάταξη των βρόχων. 

ε) Σχέδια κατόψεων με όλα τα υπόλοιπα μέτρα ενεργητικής πυροπροστασίας (πυροσβεστήρες, 
πυροσβεστικοί σταθμοί, κ.λπ.). 

στ) Σχέδια κατόψεων με όλα τα φωτιστικά ασφαλείας και σήμανσης οδεύσεων διαφυγής. 

Τα ανωτέρω σχέδια θα συντάσσονται σε κλίμακα ανάλογη με τα παραδοτέα της Αρχιτεκτονικής μελέτης. 

ζ) Τεύχος Μελέτης Πυροπροστασίας που περιλαμβάνει το τυποποιημένο έντυπο της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας. 

Στον φάκελο θα περιλαμβάνεται επίσης οποιοδήποτε άλλο απαιτηθεί για την δημοπράτηση του έργου 
και την εκτέλεση του σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και την ισχύουσα νομοθεσία 
την περίοδο εκτέλεσης της μελέτης. Οι μελέτες θα περιλαμβάνουν ότι είναι απαραίτητο για την τεχνική 
και επιστημονική πληρότητα τους, καθώς και κάθε επιπρόσθετο στοιχείο που πιθανόν προκύψει κατά 
την πορεία υλοποίησης της. Ο μελετητής θα είναι υποχρεωμένος να προβεί σε διορθώσεις ή 
τροποποιήσεις της μελέτης του σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης. Οι προδιαγραφές της μελέτης 
προβλέπονται από το Π.Δ.696/1974 «Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, 
παραλαβήν κλπ Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Έργων, ως και Τοπογραφικών, 
Κτηματογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών», ΦΕΚ 
301/τ'Α/08-10-1974 (και πιο συγκεκριμένα στα άρθρα 220 έως 260) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και 
συμπληρωθεί από το Π.Δ.515/1989 - Τροποποίηση, συμπλήρωση και κατάργηση άρθρων του πρώτου 
βιβλίου του Π.Δ. 696/74 "Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών κλπ."  
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Το σύνολο των στοιχείων της ενεργειακής μελέτης θα παραδοθεί σε έντυπη (σε 3 αντίτυπα) και σε 
ηλεκτρονική μορφή (CD) για το αρχείο του Δήμου Χίου, τα μεν σχέδια σε μορφή .dwg, και .pdf τα δε 
κείμενα σε μορφή .doc και .pdf. Για τους υπολογισμούς ειδικά θα πρέπει να παραδίνονται τόσο σε 
επεξεργάσιμη μορφή όσο και σε .pdf. Επισημαίνεται επίσης ότι οι προτεινόμενες επεμβάσεις που 
περιγράφονται ενδεχομένως να συνιστούν ριζική ανακαίνιση, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 12 του Ν. 
4122/2013,όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 49 παρ.1 του Ν. 4409/2016. Σε κάθε περίπτωση οι 
ανάδοχοι μελετητές θα πρέπει να κάνουν έλεγχο και αντίστοιχο υπολογισμό, κατά πόσο οι επεμβάσεις 
εμπίπτουν στην περίπτωση της ριζικής ανακαίνισης. Με το πέρας της μελέτης εφαρμογής θα 
υποβληθούν στην αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου Χίου τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για έκδοση 
Έγκρισης Δόμησης και Άδειας Δόμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4030/2011 για όσες εργασίες 
δεν εμπίπτουν στην έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας. Για τις μελέτες που ενδεχομένως θα 
χρησιμεύσουν για την έκδοση των αναγκαίων αδειών, θα προβλεφθούν επιπλέον αντίτυπα, σε έντυπη 
και ηλεκτρονική μορφή, όσα απαιτούνται από την κείμενη Νομοθεσία για την έκδοση των αδειών αυτών. 

 

3. ΚΤΗΡΙΟ 3. 

3.1. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ. 
 
Η μελέτη κατεδάφισης θα περιλαμβάνει σύμφωνα με την απόφαση 31245/93 ΦΕΚ451/Β/93, άρθρο 11: 
 

1. Τοπογραφικό διάγραμμα ενδεικτικό της θέσης του κατεδαφιστέου κτιρίου ή της κατασκευής 
(υπάρχει διαθέσιμο από την ΔΥ). 

2. Περίγραμμα κατόψεως σε κλίμακα τουλάχιστον 1:100 του κατεδαφιστέου κτιρίου και των περί 
αυτό κτισμάτων. 

3. Σχηματικές τομές του κτιρίου. 
4. Φωτογραφίες όλων των όψεων. 
5. Άδεια που χορηγεί η Αστυνομική αρχή στην περίπτωση που η κατεδάφιση θα γίνει με 

εκρηκτικά. 
6. Τεχνική έκθεση που περιλαμβάνει: 

6.1. Περιγραφή του κτιρίου:  
 Φέρων Οργανισμός 
 Κτίριο με βλάβες ή όχι, βαθμός επικινδυνότητας αν είναι επικίνδυνο (ετοιμόρροπα 

επικίνδυνο ή απλώς επικίνδυνο) και σκαρίφημα των κυριοτέρων βλαβών. 
 Βεβαίωση ότι το κατεδαφιστέο κτίριο είναι στατικά ανεξάρτητο από τα όμορα κτίσματα. 

Σε περίπτωση που δεν είναι στατικά ανεξάρτητο θα υποβάλλεται βεβαίωση για την 
στατική επάρκεια του τμήματος του κτιρίου που θα απομείνει μετά την κατεδάφιση. 
Στην ανάγκη αν απαιτούνται θα υποβάλλονται και μελέτες υποστύλωσης, 
αντιστήριξης, ενίσχυσης κ.λ.π. του απομένοντος τμήματος ή των ομόρων κτιρίων. 

 Ύπαρξη επικινδύνων ουσιών (αμίαντος κ.λ.π.). 
 Ύπαρξη βόθρων, πηγαδιών, ή μη εμφανών υπογείων χώρων με σκαριφήματα που θα 

υποδεικνύουν τη θέση τους. 
 Μεσότοιχοι ή μαντρότοιχοι. 
 Παλαιότητα ομόρων κτισμάτων, τρόπος και ποιότητα κατασκευής τους, ιδίως αν αυτά 

εφάπτονται του κατεδαφιστέου. 
 

6.2. Πρόγραμμα εργασιών κατεδάφισης: 
 Μέθοδος κατεδάφισης (με μηχανήματα, με ικριώματα και εργαλεία χειρός κ.λ.π.) και 

σειρά κατεδάφισης. 
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 Διαδικασία απομάκρυνσης προϊόντων καθαιρέσεων. 
 Πιθανές υποστυλώσεις μεταξύ ορόφων ή επικινδύνων στοιχείων του φορέα στην 

περίπτωση κτιρίου με βλάβες. 
 Τρόπος αντιστήριξης μεσοτοίχων ή ομόρων κτιρίων. 
 Τυχόν ειδικά μέτρα ασφαλείας πέραν των αναγραφομένων στους Κανονισμούς. 
 Για την κατεδάφιση ειδικών κατασκευών (προεντεταμένο σκυρόδεμα, αψιδωτές ή 

θολωτές κατασκευές, κελύφη, μεταλλικές κατασκευές, σιλό, υψηλοί καπνοδόχοι, 
κ.λ.π.) γίνεται ειδική μελέτη ως προς την διαδικασία, τη σειρά κατεδάφισης και την 
εκάστοτε απαιτούμενη ειδική τεχνική, η οποία εφαρμόζεται από έμπειρο και ικανό 
προσωπικό. 
 
 

Β. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ 1 ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ 5. 

 

1. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. 

Με την εκπόνηση της γεωτεχνικής μελέτης θα πρέπει να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι συνθήκες 
θεμελίωσης των δύο κτηρίων και όλα τα χαρακτηριστικά του εδάφους (φέρουσα ικανότητα, καθιζήσεις, 
οριζόντιος και κατακόρυφος δείκτης εδάφους κτλ) που είναι απαραίτητα για την εκπόνηση της στατικής 
μελέτης. 

Στο πλαίσιο εκπόνησης της γεωτεχνικής μελέτης θα πραγματοποιηθούν καταρχήν οι απαιτούμενες 
εργασίες υπαίθρου, σύμφωνα με το άρθρο ΓΤΕ 1 του κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών, οι οποίες 
θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον την εκτέλεση τριών (3) περιστροφικών δειγματοληπτικών 
γεωτρήσεων βάθους τουλάχιστον 10 μ η κάθε μία και τη διάνοιξη τουλάχιστον δύο (2) ερευνητικών 
φρεάτων στην περιοχή που προβλέπεται η θεμελίωση των κατασκευών, τη λήψη των απαιτούμενων 
δοκιμίων για την μετέπειτα εκτέλεση των εργαστηριακών δοκιμών και την εκτέλεση των απαιτούμενων 
δοκιμών διεισδύσεως (STANDARD PENETRATION TEST). Σε περίπτωση που κατά τη διάνοιξη των 
γεωτρήσεων συναντηθεί βραχώδες υπόβαθρο υψηλής αντοχής, που δεν μεταβάλλεται με το βάθος, τότε 
με σύμφωνη γνώμη της επίβλεψης είναι δυνατόν να εκτελεστούν περισσότερες γεωτρήσεις μικρότερου 
βάθους ή να μειωθεί το βάθος των τριών γεωτρήσεων, εφόσον από τις τρείς γεωτρήσεις δεν προκύπτει 
αμφιβολία ως προς τη στρωματογραφία του υπεδάφους. 

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η εκτέλεση των απαιτούμενων εργαστηριακών δοκιμών για τον 
ασφαλή προσδιορισμό των χαρακτηριστικών του εδάφους θεμελίωσης, σύμφωνα με το άρθρο ΓΤΕ 2 του 
κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών. Οι εργαστηριακές δοκιμές περιγράφονται ενδεικτικά στο τεύχος 
προεκτιμώμενων αμοιβών και βάσει αυτών έχει εκτιμηθεί η κατ’ αποκοπήν αμοιβή τους. Επειδή το είδος 
και η ποσότητα των απαιτούμενων δοκιμών δεν μπορεί να εκτιμηθεί με ακρίβεια εκ των προτέρων, αλλά 
εξαρτάται από τον τύπο εδάφους που θα συναντηθεί, ο ανάδοχος μελετητής, με την κατ’ αποκοπήν 
αμοιβή που έχει εκτιμηθεί στα άρθρα ΓΤΕ.1 και ΓΤΕ.2, είναι υποχρεωμένος να προβεί στο σύνολο των 
απαιτούμενων δειγματοληψιών και να εφαρμόσει το σύνολο των απαιτούμενων δοκιμών για την ακριβή 
εκτίμηση των χαρακτηριστικών του εδάφους, ώστε να διαστασιολογηθεί με ασφάλεια η θεμελίωση των 
τεχνικών έργων, χωρίς υπερδιαστασιολόγησή τους. Σε περίπτωση που οι τελικά πραγματοποιηθείσες 
εργαστηριακές δοκιμές είναι λιγότερες κατ’ είδος ή κατά ποσότητα από τις αναγραφόμενες στο τεύχος 
προεκτιμώμενων αμοιβών, μπορεί να ζητηθεί από τον ανάδοχο από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία η 
υποβολή σχετικής έγγραφης τεκμηρίωσης. 

Στη συνέχεια ο Γεωτεχνικός Μελετητής θα προβεί στη σύνταξη της Έκθεσης Γεωτεχνικής Έρευνας, 
σύμφωνα με την παράγραφο ΓΤΕ 3 του κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών, αντικείμενο της οποίας 
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είναι η παρουσίαση όλων των εργασιών γεωτεχνικής έρευνας (υπαίθρου και εργαστηριακών δοκιμών) 
και των αποτελεσμάτων τους οι οποίες εκτελέστηκαν στα πλαίσια του έργου.  

Ο Προγραμματισμός, η Επίβλεψη και Αξιολόγηση των Γεωτεχνικών Ερευνών, θα γίνει σύμφωνα με το 
άρθρο ΓΜΕ 1 του κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών. Ο ανάδοχος μελετητής θα υποβάλει Έκθεση 
Αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο ΓΜΕ 1.3 του κανονισμού 
προεκτιμώμενων αμοιβών. Δεν προβλέπεται η σύνταξη γεωλογικής μελέτης, συνεπώς τα απαιτούμενα 
γεωλογικά στοιχεία θα αντληθούν από τους γεωλογικούς χάρτες του ΙΓΜΕ και οποιαδήποτε άλλη 
διαθέσιμη πηγή. 

Στη συνέχεια ο ανάδοχος μελετητής θα προβεί στη σύνταξη γεωτεχνικής μελέτης θεμελίωσης των 
κατασκευών, σε επίπεδο οριστικής μελέτης, σύμφωνα με το άρθρο ΓΜΕ 2.3.1 του κανονισμού 
προεκτιμώμενων αμοιβών. Αντικείμενο της γεωτεχνικής μελέτης θεμελίωσης κτιρίου είναι η διερεύνηση 
και ο προσδιορισμός του κατάλληλου τύπου και στάθμης θεμελίωσης για την εξασφάλιση της ευστάθειας 
της θεμελίωσης του κτιρίου και των γειτονικών κατασκευών και τον περιορισμό των καθιζήσεων 
(απολύτων και διαφορικών) μέσα στα ανεκτά όρια. Επίσης περιλαμβάνεται ο καθορισμός της γεωμετρίας 
προσωρινών/μόνιμων πρανών εκσκαφής και η πλήρης διαστασιολόγηση τυχόν απαιτούμενων έργων 
αντιστήριξης ή/και βελτίωσης. 

Τα παραδοτέα της Γεωτεχνικής Μελέτης Θεμελίωσης, προδιαγράφονται στην Αριθμ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 
466/30.01.2019 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και περιληπτικά είναι: 

α) Τεύχος Γεωτεχνικής Μελέτης, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τεχνική περιγραφή, καθορισμό 
ιδεατών γεωτεχνικών τομών, επισήμανση κύριων – κρίσιμων συνθηκών που πρέπει να τηρηθούν, 
διερεύνηση και περιγραφή εναλλακτικών λύσεων, βελτίωσης ή αντιστήριξης του εδάφους, υπολογισμούς 
(φέρουσα ικανότητα, καθιζήσεις, κατακόρυφος και οριζόντιος δείκτης εδάφους, ευστάθειας πρανούς, 
έργων αντιστήριξης), πρόταση για τον τύπο τη στάθμη και τις διαστάσεις θεμελίωσης, αναλυτική 
περιγραφή της λύσης, αναλυτική προμέτρηση και προϋπολογισμό κτλ. 

β) Σχέδια (γενική οριζοντιογραφία, οριζοντιογραφία κλ. 1:100, οριζοντιογραφία διάταξης προσωρινών 
έργων, γεωτεχνικές τομές σε δύο διευθύνσεις, κατασκευαστικά σχέδια έργων βελτίωσης εδάφους και 
έργων αντιστήριξης κτλ. 

 

2.  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Ο ανάδοχος μελετητής θα εκπονήσει την αρχιτεκτονική μελέτη για την κατασκευή νέας πτέρυγας, την 
προσθήκη δεύτερου κλιμακοστασίου με ανελκυστήρα εξυπηρέτησης του κτηρίου 1 συνολικά (κτήριο 1  
και προσθήκη πτέρυγας σε αυτό), την ανέγερση διώροφου κτηρίου με υπόγειο και απόληξη στο νότιο 
άκρο του οικοπέδου και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, σε επίπεδο προμελέτης και μελέτης 
εφαρμογής. 

Η αρχιτεκτονική μελέτη θα εκπονηθεί τηρώντας τις απαιτήσεις του εγκεκριμένου κτηριολογικού 
προγράμματος και τον σχεδιασμό των κατασκευών και του περιβάλλοντος χώρου σύμφωνα με την 
υφιστάμενη δόμηση εντός του οικοπέδου και τηρώντας τα οριζόμενα στην πολεοδομική νομοθεσία και 
στις προδιαγραφές που βρίσκονται σήμερα σε ισχύ.  

Τα παραδοτέα της Αρχιτεκτονικής Μελέτης, προδιαγράφονται στην Αριθμ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 
466/30.01.2019 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.  

Μεταξύ άλλων το παραδοτέο θα περιλαμβάνει για τις κατασκευές και τον περιβάλλοντα χώρο κατ’ 
ελάχιστον τα ακόλουθα: 

 

2.1. Από το στάδιο της προμελέτης: 
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Ο Λειτουργικός σχεδιασμός των κτιριακών έργων περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες επιμέρους μελέτες 
που απαιτούνται για τη διερεύνηση των δυνατών εναλλακτικών λύσεων, την παρουσίαση των 
επικρατέστερων εξ' αυτών, την κατάταξη τους και την επιλογή της προσφορότερης, με βάση τις 
απαιτήσεις του Εργοδότη όπως αυτές προδιαγράφονται στον Φ.Δ.Σ., με κριτήρια τεχνικοοικονομικά, 
αναπτυξιακά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και ασφάλειας. 

α) Τεχνική Έκθεση που αναλύει: 

• το πρόγραμμα του έργου, 

• την τοπογραφική αποτύπωση του χώρου, 

• τα εδαφολογικά και κλιματολογικά δεδομένα της περιοχής, τις δεσμεύσεις που προκύπτουν από τα ως 
άνω καθώς και από τα πολεοδομικά δεδομένα κατά το τυχόν εγκεκριμένο σχέδιο ανάπτυξης του 
ευρύτερου χώρου (υφιστάμενες ή προβλεπόμενες οδοί, όροι δόμησης, χαρακτήρας της περιοχής κλπ), 

• την αιτιολόγηση της προτεινόμενης λύσης, των ειδικών απαιτήσεων και εναλλακτικών λύσεων, 

• τη διάταξη στο χώρο με διαγράμματα λειτουργίας και προσπελάσεων, 

• την περιγραφή των μορφολογικών επιλογών, 

• τη συνοπτική τεχνική περιγραφή τρόπου κατασκευής και προτεινόμενων υλικών, 

• παρουσίαση με τρισδιάστατη απεικόνιση της πρότασης με ανάλογη λεπτομερειακή απόδοση ώστε να 
καταστεί σαφής και κατανοητή η προτεινόμενη λύση. 

 

β) Προσχέδια αρχιτεκτονικής λύσης που περιλαμβάνουν: 

• κατόψεις όλων των επιπέδων συμπεριλαμβανομένων αυτών των υπογείων και δωμάτων, 

• τουλάχιστον δύο τομές (εγκάρσια και διαμήκη), 

• όλες τις γενικές όψεις, 

• τοπογραφικό σχέδιο όπου εμφαίνεται η υφιστάμενη κατάσταση της άμεσης περιοχής καθώς και η 
χωροθέτηση του κτιρίου στο γήπεδο, 

• σχέδιο γενικής διάταξης και περιβάλλοντος χώρου με τις προβλεπόμενες προσπελάσεις και τις 
απαραίτητες διαμορφώσεις. 

Ως κλίμακες των σχεδίων της προμελέτης ορίζονται κατ' αρχήν για μεν το τοπογραφικό σχέδιο και το 
σχέδιο γενικής διάταξης οι 1:1.000, 1:500 ή 1:200, για δε τα λοιπά σχέδια (αρχιτεκτονικά προσχέδια, 
σχηματικά σχέδια διατάξεως φέροντος οργανισμού, διαγράμματα εγκαταστάσεων κλπ.) οι 1:200 ή 1:100, 
ή σε κλίμακα που μπορεί να καθοριστεί διαφορετικά εξαρτώμενης από την έκταση και τη φύση του υπό 
μελέτη έργου. 

γ) Τη σύνταξη προσεγγιστικού προϋπολογισμού δαπάνης για το σύνολο του έργου, που θα βασίζεται σε 
τιμές μονάδος αρμοδίως εγκεκριμένων ή σε στατιστικά στοιχεία κόστους παρομοίων έργων. 

δ) Σχέδια φωτορεαλιστικής τρισδιάστατης απεικόνισης, 

ε) Πρόπλασμα απλών όγκων σε μεγάλη κλίμακα αν ζητηθεί από τον Εργοδότη, 

στ) Χρονικό Προγραμματισμό του έργου. 

 

2.2. Από το υπό παράλειψη στάδιο της Οριστικής Μελέτης: 
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Τα κτιριακά σχέδια που προσδιορίζουν την πλήρη έκφραση της λειτουργίας, δομής και μορφής του 
υπό μελέτη έργου και συγκεκριμένα: 

 Τοπογραφικό διάγραμμα ένταξης των στοιχείων του έργου στο γήπεδο και στον 
περιβάλλοντα χώρο, στο οποίο θα φαίνεται και η διάταξη της κυκλοφοριακής σύνδεσης 
με το υφιστάμενο ή προβλεπόμενο οδικό δίκτυο, σε κλίμακα 1:200, 1:500 ή 1:1000 
ανάλογα με την έκταση και τη φύση του έργου. 

 Διάγραμμα δόμησης με όλους τους υπολογισμούς κάλυψης και δόμησης και έλεγχο 
τους με τους ισχύοντες όρους. 

 Σχέδια κατόψεων σε κατάλληλη κλίμακα στα οποία θα σημειώνονται όλες οι 
εσωτερικές και εξωτερικές γενικές διαστάσεις και οι στάθμες των χώρων καθώς επίσης 
και τα οικοδομικά στοιχεία που προκύπτουν από τη μελέτη φέροντος οργανισμού και 
εγκαταστάσεων (θέσεις κυρίων φερόντων στοιχείων, χώροι μηχανημάτων, χώροι 
κατακόρυφων διελεύσεων αγωγών κ.λπ.). 

 Σχέδια όψεων σε κατάλληλη κλίμακα στα οποία θα σημειώνονται όλες οι γενικές 
κατακόρυφες διαστάσεις και τα υψόμετρα των εξωτερικών όγκων του κτιρίου, των 
βασικών στοιχείων των όψεων και των πέριξ διαμορφώσεων, καθώς και πίνακας με 
τα βασικά υλικά. 

 Σχέδια όλων των απαραιτήτων τομών του έργου σε κατάλληλη κλίμακα, στα οποία θα 
σημειώνονται όλες οι γενικές κατακόρυφες διαστάσεις και τα υψόμετρα των χώρων 
καθώς επίσης και τα οικοδομικά στοιχεία που προκύπτουν από τη μελέτη φέροντος 
οργανισμού και των εγκαταστάσεων (θέσεις κυρίων φερόντων στοιχείων, χώροι 
μηχανημάτων, χώροι διελεύσεως κυρίων αγωγών κ.λπ.). 

 Η μελέτη προσβασιμότητας για ΑμεΑ, η οποία απαρτίζεται από: 1. έκθεση που αναλύει 
τις μέριμνες για την προσβασιμότητα ΑμεΑ που έχουν ληφθεί κατά το σχεδιασμό και 
τις τεχνικές απαιτήσεις για την εφαρμογή τους, και 2. διαγραμματικά σχέδια 
προσβασιμότητας σε όλους τους χώρους του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου. 

 Η μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας, η οποία απαρτίζεται από: 1. έκθεση που 
αναλύει τις δομικές μέριμνες για την προστασία από τη φωτιά που έχουν ληφθεί κατά 
το σχεδιασμό και τους υπολογισμούς που καθορίζουν τις τεχνικές απαιτήσεις για την 
εφαρμογή τους, και 2. διαγραμματικά σχέδια οδεύσεων διαφυγών και δομικής 
πυροπροστασίας. 

 

2.3.  Από το στάδιο της Μελέτης Εφαρμογής: 

Το στάδιο της μελέτης εφαρμογής καλύπτει αναλυτική τεχνική πληροφόρηση ικανή για την κατασκευή 
του καθώς και τη σύνταξη και υποβολή στον Κύριο του Έργου των στοιχείων τα οποία θα του 
επιτρέψουν το σχηματισμό πλήρους εικόνας της λειτουργίας, δομής και μορφής του έργου ως και της 
προβλεπομένης δαπάνης εκτέλεσης του. Λαμβάνει υπόψη της και ενσωματώνει στο σχεδιασμό όλες 
τις απαιτούμενες μελέτες (Στατική, Εγκαταστάσεων, Ακουστική κ.α.) ώστε ο σχεδιασμός να εμφανίζει 
την τελική μορφή του υπό μελέτη έργου. 
 
Τα παραδοτέα της μελέτης εφαρμογής αρχιτεκτονικών είναι: 
α) Γενικά σχέδια χαράξεων και διαμορφώσεων και γενικά κατασκευαστικά σχέδια: 

1. Σχέδια χαράξεων και διαμορφώσεων, σε κλίμακα 1:50  
2. Γενικά κατασκευαστικά σχέδια (κατόψεις, όψεις, τομές), σε κλίμακα 1:50 
3. Κατασκευαστικές οριζόντιες και κατακόρυφες τομές, σε κλίμακα 1:50 
4. Σχέδια δαπέδων, σε κλίμακα 1:50 
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5. Σχέδια οροφών, σε κλίμακα 1:50 

 Ειδικά κατασκευαστικά σχέδια: 
1. Αναλυτικός πίνακας κουφωμάτων με ειδικά κατασκευαστικά σχέδια: 
2. Χαράξεις και κατασκευαστικά σχέδια κλιμακοστασίων, σε κλίμακα 1:20. 
3. Αναπτύγματα όλων των ειδικών χώρων καθώς και χώρων και τοίχων με επενδύσεις 

(εσωτερικά και εξωτερικά), σε κλίμακα 1:20 ή 1:50. 
4. Αναπτύγματα και κατασκευαστικά σχέδια ειδικών κατασκευών (π.χ. κιγκλιδώματα, 

στηθαία, κ.λπ.), σε κλίμακα 1:20. 
5. Πίνακες και κατασκευαστικά σχέδια μόνιμου εξοπλισμού (π.χ. ερμάρια).  
6. Πίνακες και κατασκευαστικά σχέδια τυχόν προκατασκευασμένων στοιχείων. 

 
 Οικοδομικές Λεπτομέρειες & Ειδικές Λεπτομέρειες: 
1. Λεπτομέρειες συνδέσεων δομικών στοιχείων σε κάτοψη και τομή.  
2. Λεπτομέρειες όλων των αρμών διαστολής σε κάτοψη και τομή, σε κλίμακα 1:10 η1:1  
3. Λεπτομέρειες κουφωμάτων στα σημεία συνδέσεων με δομικά στοιχεία και τους τύπους 

σύνδεσης των προφίλ και αναλυτικές λεπτομέρειες κουφωμάτων μέχρι κλίμακας 1:1 
για ιδιοκατασκευές. 

4. Λεπτομέρειες δαπέδων, σε κλίμακα 1:10 η 1:1  
5. Λεπτομέρειες οροφών, σε κλίμακα 1:10 ή 1:1  
6. Λεπτομέρειες στεγών και μόνωσης δωμάτων, σε κλίμακα 1:10 η 1:1  
7. Λεπτομέρειες ειδικών κατασκευών (ξύλινες, μεταλλικές, κ.λπ.), σε κλίμακα 1:10 ή 1:1  
8. Λεπτομέρειες κλιμακοστασίων και χειρολισθήρων 
9. Ειδικές λεπτομέρειες ειδικών κατασκευών, όπως ακουστικών, ηχοτεχνικών κ.α.  
10. Λεπτομέρειες περιβάλλοντος χώρου. 

Σημειώνεται ότι οι κλίμακες των ως άνω σχεδίων μπορούν να καθοριστούν διαφορετικά ανάλογα με 
την έκταση και τη φύση του υπό μελέτη έργου. 

 Τεχνική Περιγραφή η οποία πρέπει να δίνει πλήρη εικόνα με λεπτομερή ανάλυση των 
προς εκτέλεση εργασιών επεξηγώντας και συμπληρώνοντας τα σχέδια της μελέτης ώστε 
μαζί με αυτά να αποτελεί το πλήρες περιεχόμενο του προς εκτέλεση έργου και ταυτόχρονα 
το μέσον ελέγχου της εργασίας εκτέλεσης. Η Τεχνική Περιγραφή πρέπει να είναι 
διαρθρωμένη και κατ' ελάχιστον να περιλαμβάνει τις εξής ενότητες: 

1. Τεχνική Έκθεση Αρχιτεκτονικών  
2. Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών  
3. Τεχνική Περιγραφή Περιβάλλοντος Χώρου. 

 
 Τεύχος Χρωματικής μελέτης 

 Προμέτρηση (συνοπτική και αναλυτική) και αντίστοιχος Προϋπολογισμός, σύμφωνα με τα 

σχέδια της μελέτης εφαρμογής 

 Χρονικός προγραμματισμός των εργασιών του έργου 

 Τρισδιάστατο μοντέλο του αντικειμένου μελέτης με χαρακτηριστικά το κέλυφος του κτιρίου, 

τον φέροντα οργανισμό, γεωμετρικά στοιχεία των εγκαταστάσεων κ.α. σε επεξεργάσιμη 

ηλεκτρονική μορφή. 

 Φύλλα χώρων. 

Στην αντικείμενο της αρχιτεκτονικής μελέτης, περιλαμβάνονται επίσης: 
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α) Η λήψη όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και γνωμοδοτήσεων για την έκδοση έγκρισης 
δόμησης και άδειας δόμησης (ενδεικτικά αναφέρεται η γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής και 
των Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού). Επισημαίνεται ότι το ακίνητο βρίσκεται εντός του 
αρχαιολογικού χώρου Χίου, όπως αυτός αναρριοθετήθηκε στο ΦΕΚ 176/ΑΑΠ/2016. 

β) Η έκδοση της έγκρισης δόμησης και της άδειας δόμησης. Ειδικότερα ο ανάδοχος θα έχει την ευθύνη 
της συγκρότησης των σχετικών ηλεκτρονικών και έντυπων φακέλων, μετά τη συλλογή και προετοιμασία 
των απαιτούμενων δικαιολογητικών, την εκπόνηση και υποβολή των απαιτούμενων μελετών και τη 
διεκπεραίωση της διαδικασίας, που ολοκληρώνεται με την έκδοση άδειας δόμησης. Επισημαίνεται ότι η 
διαδικασία έγκρισης δόμησης υπολογίζεται στον καθαρό χρόνο εκπόνησης των μελετών. 

 

 

3.  ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Ο ανάδοχος μελετητής θα εκπονήσει τη στατική μελέτη για την κατασκευή των νέων κτηρίων και τον 
έλεγχο των υφιστάμενων, και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, σε επίπεδο προμελέτης, και 
μελέτης εφαρμογής. 

Η στατική μελέτη αφορά στη στατική και δυναμική ανάλυση των φέρουσων κατασκευών των κτηρίων 
(ανεξαρτήτως είδους φορέα), όπως αυτά θα σχεδιαστούν με την αρχιτεκτονική μελέτη και τον σχεδιασμό 
όλων των κατασκευών του περιβάλλοντος χώρου, όπως τοιχεία αντιστήριξης, ράμπες πρόσβασης κτλ. 
καθώς και στον έλεγχο των υφιστάμενων κατασκευών που βρίσκονται εντός του χώρου του οικοπέδου 
και θα διατηρηθούν. 

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 ο σχεδιασμός να εμφανίζει την τελική και πλήρη 
κατασκευαστική μορφή του αντικειμένου. Τα παραδοτέα της Στατικής Μελέτης Εφαρμογής, 
προδιαγράφονται στην Αριθμ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466/30.01.2019 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών. Μεταξύ άλλων το παραδοτέο θα περιλαμβάνει για τα κτήρια και τον περιβάλλοντα χώρο 
κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

 

3.1. Από το στάδιο της Προμελέτης: 
 

Το στάδιο της Προμελέτης των Στατικών καλύπτει την ετοιμασία και υποβολή στον Κύριο του Έργου 
όλων εκείνων των στοιχείων τα οποία θα αποσαφηνίσουν τη βασική ιδέα επίλυσης της λειτουργίας και 
της μορφής του έργου καθώς επίσης και την εκτιμώμενη δαπάνη αυτού. 

1. Οι κανονισμοί και οι προδιαγραφές που διέπουν τη στατική προμελέτη, ενδεικτικά, είναι οι εξής: 

 Προδιαγραφές εκπόνησης: Π.Δ.696/74, αρ. 238 
 Κανονισμοί εκπόνησης: 
 Ο εκάστοτε ισχύων Οικοδομικός Κανονισμός 
 Ελληνικός Κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος (ΕΚΩΣ) 
 Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (ΕΑΚ) 
 Ελληνικός Κανονισμός Φορτίσεων 
 Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 
 Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων 
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 ΕΤΕΠ 
 Ευρωκώδικες 
 Αποφάσεις που αναφέρονται σε ειδικές κατασκευές, εγκρίσεις συστημάτων προέντασης, υλικών 

κλπ. 

 

2. Τα παραδοτέα της στατικής προμελέτης είναι: 

α) Τεχνική 'Έκθεση που αποτελείται τουλάχιστον από: 

 Περιγραφή του έργου (ιστορικό, χρήση, αριθμό ορόφων, προβλέψεις επεκτάσεων κλπ) με 
αναφορές στην Αρχιτεκτονική μελέτη και στη μελέτη Εγκαταστάσεων. 

 Το είδος της κατασκευής (οπλισμένο σκυρόδεμα, σιδηρά κατασκευή, ξύλινη κατασκευή κλπ). 
 Τη διαμόρφωση του Στατικού Συστήματος σε κάτοψη και κατά το ύψος. 
 Στοιχεία που έχουν ληφθεί υπόψη (υφιστάμενα δίκτυα Ο.Κ.Ω., υφιστάμενες επηρεαζόμενες 

γειτονικές κατασκευές, κλπ). 
 Αναφορά στο τοπογραφικό υπόβαθρο. 
 Αναφορά στα γεωτεχνικά και γεωλογικά δεδομένα, τη γεωτεχνική αξιολόγηση και τη μελέτη 

για την επιλογή του καταλληλότερου ανά περίπτωση συστήματος θεμελίωσης. 
 Τις παραδοχές των φορτίσεων. 
 Την ποιότητα των υλικών κατασκευής. 
 Τον καθορισμό της ζώνης σεισμικής επικινδυνότητας, του συντελεστή σπουδαιότητας, του 

συντελεστή μετελαστικής συμπεριφοράς, του συντελεστή θεμελίωσης, της κατηγορίας του 
εδάφους θεμελίωσης και της σεισμικής επιτάχυνσης εδάφους. 

 Τον καθορισμό της κατηγορίας συνθηκών περιβάλλοντος που θα επικρατούν κατά την ενεργό 
ζωή της κατασκευής. 

 Τους χρησιμοποιούμενους κανονισμούς. 

β) Σχέδια Στατικής λύσης που περιλαμβάνουν, 

 Σχέδιο στο οποίο αναγράφονται οι παραδοχές σχεδιασμού, τα υπομνήματα της μελέτης, 
τυχόν παρατηρήσεις και σημειώσεις που αφορούν στην κατανόηση της μελέτης. 

 Τοπογραφικό σχέδιο στο οποίο δείχνονται οι θέσεις των εκτελεσθεισών γεωτρήσεων, η 
χωροθέτηση του κτιρίου στο γήπεδο σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη και η υφιστάμενη 
κατάσταση της όμορης περιοχής. 

 Σχηματικά σχέδια διατάξεων των κυρίων στοιχείων του φέροντος οργανισμού σε όλα τα 
επίπεδα (στάθμες) του κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων αυτών των υπογείων και δωμάτων, 
για τις προτεινόμενες στην Αρχιτεκτονική Προμελέτη λύσεις. 

 Σχηματικό σχέδιο θεμελίωσης και Σχηματικές τομές. 
 Σχέδιο γενικής διάταξης και περιβάλλοντος χώρου με τις προβλεπόμενες προσπελάσεις και 

τις απαραίτητες διαμορφώσεις. 
 Ως κλίμακες των σχεδίων της προμελέτης χρησιμοποιούνται οι αντίστοιχες κλίμακες της 

αρχιτεκτονικής προμελέτης. 

γ) Προσεγγιστικό Προϋπολογισμό Κόστους κατασκευής του Φέροντος Οργανισμου 

 

3.2.  Από το υπό παράλειψη στάδιο της οριστικής μελέτης: 

α) Τεχνική Έκθεση 

β) Τεύχος Στατικών Υπολογισμών, το οποίο αναφέρεται στο λεπτομερή στατικό και αντισεισμικό  
υπολογισμό των κατασκευών 
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γ) Σχέδια επιπέδου οριστικής μελέτης, που θα συμπληρώνουν τα σχέδια της μελέτης εφαρμογής όπου 
απαιτείται (παραδοχές σχεδιασμού, θέσεις γεωτρήσεων, σχέδια αντιστηρίξεων και εκσκαφών, κατόψεις 
φέροντος οργανισμού, όψεις – τομές δομικού συστήματος, θεμελίωσης κτλ). 

3.3.  Από το στάδιο της μελέτης εφαρμογής: 

α) Σχέδια για τις κατασκευές από Οπλισμένο ή/και Προεντεταμένο σκυρόδεμα (σχέδια κατόψεων στα 
οποία αναπτύσσονται αναλυτικά οι οπλισμοί, αναπτυγμάτων οπλισμών των δοκών, λεπτομερειών των 
διατομών υποστυλωμάτων και τοιχωμάτων, αναπτυγμάτων οπλισμών των κλιμακοστασίων και των 
κεκλιμένων επιπέδων κυκλοφορίας (ραμπών), λεπτομερειών για την ένδειξη του τρόπου διαμόρφωσης 
των οπλισμών, όψεων με οπλισμούς των τοίχων και των κατασκευών αντιστήριξης, κτλ)  

β) Σχέδια για μεταλλικές ή ξύλινες κατασκευές (εφόσον υπάρχουν) (λεπτομερειών σύνδεση μελών σε 
κόμβους και με τα δομικά στοιχεία, λεπτομερειών για την ένδειξη του τρόπου σύνδεσης των 
υποστυλωμάτων στο σύστημα θεμελίωσης, λεπτομερειών του τρόπου αποκατάστασης της συνέχειας 
των υποστυλωμάτων και των δοκών του δομικού φορέα στις θέσεις που καθορίζει η μελέτη του έργου, 
κτλ).  

β) Προμέτρηση και Προϋπολογισμός σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης εφαρμογής. 

γ) Τεχνική Περιγραφή, η οποία συμπληρώνει την Τεχνική Περιγραφή των αρχιτεκτονικών και περιγράφει 
αναλυτικά το είδος των προβλεπόμενων εργασιών και το είδος των προτεινόμενων υλικών που αφορούν 
στην κατασκευή του φέροντος οργανισμού σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης εφαρμογής. 

δ)  Χρονικός Προγραμματισμός. 

ε) Τρισδιάστατο γεωμετρικό μοντέλο του φορέα. 

 

 

 

 

4. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

4.1. Προμελέτη εγκαταστάσεων. 
Το στάδιο της Προμελέτης των Εγκαταστάσεων καλύπτει την ετοιμασία και υποβολή στον Κύριο του  
Έργου όλων εκείνων των στοιχείων τα οποία θα αποσαφηνίσουν τη βασική επίλυση της λειτουργίας  
των εγκαταστάσεων του έργου καθώς επίσης και την εκτιμώμενη δαπάνη αυτού. 
 
Οι κανονισμοί και οι προδιαγραφές που διέπουν την προμελέτη εγκαταστάσεων, ενδεικτικά, είναι οι εξής:  

- Προδιαγραφές εκπόνησης: Π.Δ. 696/74, άρθρο 247  
- Κανονισμοί εκπόνησης :  
- Ο εκάστοτε ισχύων Οικοδομικός Κανονισμός  
- Τα Πρότυπα του ΕΛΟΤ  
- Το ΕΛΟΤ HD384 : Απαιτήσεις για Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις 
- Το ΕΛΟΤ HD637 S1: Power Installations Exceeding 1KV A.C.  
- Οι Κανονισμοί Ανελκυστήρων  
- Η Νομοθεσία Πυροπροστασίας  
- Οι τεχνικές οδηγίες του Τ.Ε.Ε. (ΤΟΤΕΕ)  
- Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ)  
- Οι Κανονισμοί Κατασκευών Ειδικών Κτιρίων, κλπ. (θεάτρων, κινηματογράφων, σταθμών 

αυτοκινήτων, κολυμβητικών δεξαμενών, κλπ.)  
- Οι Κανονισμοί Διάθεσης Λυμάτων  
- Διεθνή Πρότυπα ή Κανονισμοί όπου οι Ελληνικοί δεν είναι επαρκείς ή ο Κύριος του Έργου απαιτεί  
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2. Τα παραδοτέα της προμελέτης εγκαταστάσεων είναι:  
 
α) Τεύχος Στοιχείων Έρευνας Τοπικών Συνθηκών και Δεδομένων το οποίο περιέχει τεχνική έκθεση, 
σχέδια αποτύπωσης όπου θα απεικονίζονται οι θέσεις συνδέσεων των δικτύων με το κτίριο με υπόμνημα 
συμβολισμών, καθώς και αλληλογραφία με τους εμπλεκόμενους φορείς (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κτλ.). Η Τεχνική 
Έκθεση περιλαμβάνει:  

- Προσδιορισμό δυνατότητας παροχών.  
-  Προσδιορισμό δυνατότητας απορροών.  
- Διερεύνηση συνδεσιμότητας για κάθε δίκτυο με το οποίο απαιτείται να συνδεθεί το υπό 

κατασκευή κτίριο και στην συνέχεια να προσδιορισθούν τα τεχνικά δεδομένα της σύνδεσης (π.χ. 
βάθος σύνδεσης, πίεση του δικτύου υδροδότησης, τάση ηλεκτρικής παροχής, πίεση δικτύου 
φυσικού αερίου κ.λπ.). Κατ’ ελάχιστο πρέπει να διερευνηθεί η συνδεσιμότητα κ.λπ. των 
ακολούθων δικτύων:  

-  Ύδρευσης  
-  Αποχέτευσης-Λυμάτων  
-  Ομβρίων  
-  Πυρόσβεσης  
- Φυσικού αερίου  
-  Ηλεκτρικού ρεύματος  
-  Απορριμμάτων  
- Τηλεπικοινωνιακών δικτύων,  
- Καθορισμό κλιματολογικών συνθηκών του τόπου κατασκευής του έργου (θερμοκρασία, υγρασία, 

ένταση και ύψος βροχής, ανεμολόγιο, κλπ).  

 
β) Τεύχος Προγραμματικής Τεχνικής Έκθεσης που περιλαμβάνει:  

- Καθορισμό προδιαγραφών σχεδιασμού των διαφόρων εγκαταστάσεων. Τα στοιχεία θα 
ληφθούν από τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές που προαναφέρθηκαν.  

- Καθορισμός εγκαταστάσεων όπου ο μελετητής καθορίζει με βάση την κατηγορία του κτιρίου 
τις εγκαταστάσεις που απαιτούνται για το συγκεκριμένο κτίριο και την περιοχή του κτιρίου που 
καλύπτει.  

- Για κάθε εγκατάσταση που θα μελετηθεί θα πρέπει να γίνουν τα ακόλουθα:  
- Εκτιμήσεις βασικών μεγεθών (απαιτήσεις, δίκτυα, εξοπλισμός)  
- Βασική δομή της εγκατάστασης που θα αποτυπώνεται και σε προκαταρκτικό διάγραμμα  
- Καθορισμός των απαιτούμενων χώρων για την χωροθέτηση των μηχανημάτων 

(προσεγγιστικός)  
- Εναλλακτικές λύσεις. Για τις εγκαταστάσεις από άποψη λειτουργίας, κόστους, επιπτώσεων 

στον σχεδιασμό του κτιρίου κ.λπ. είναι αναγκαίο να διατυπωθούν εναλλακτικές λύσεις, να 
κοστολογηθούν, να αξιολογηθούν και με πλήρη τεκμηρίωση να προταθεί η πλέον κατάλληλη,  

- Ομαδοποιημένοι πίνακες όπου θα αναφέρονται οι ανάγκες σε εγκαταστάσεις, ανά χώρο με 
αναφορά στα αντίστοιχα σχέδια.  

 
γ) Σχέδια Εγκαταστάσεων που περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον:  

- Τοπογραφικό σχέδιο με την θέση του κτιρίου και τις θέσεις σύνδεσης με τα δίκτυα. 
- Σχέδια κατόψεων (στην κλίμακα της αρχιτεκτονικής προμελέτης) στα οποία θα σημειώνονται 

οι ανάγκες σε εγκαταστάσεις σε κάθε χώρο με υπόμνημα συμβολισμών.  
- Σχέδια κατόψεων των χώρων των κεντρικών εγκαταστάσεων με αιτιολόγηση της επιφάνειας 

που καταλαμβάνουν (π.χ. ηλεκτροστάσιο, λεβητοστάσιο, μηχανοστάσιο πυρόσβεσης, κλπ.) 
Γενικά προσδιορίζονται οι κεντρικοί χώροι εγκαταστάσεων, οι απαιτήσεις σχεδιασμού των 
χώρων, οι θέσεις κεντρικών στοιχείων κάθε εγκατάστασης (π.χ. ηλεκτρικών πινάκων, 
κατανεμητών τηλεφώνων/data κ.λπ.) με υπόμνημα συμβολισμών.  

 
δ) Σύνταξη προσεγγιστικού προϋπολογισμού δαπάνης ανά είδος εγκατάστασης και συνολικά, που θα 
βασίζεται σε τιμές μονάδας αρμοδίως εγκεκριμένες ή προκύπτουν από συντελεστές παρομοίων έργων. 
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4.2. Από το στάδιο της οριστικής που παραλείπεται.  

α) Τεύχος Υπολογισμών με την απαιτούμενη λεπτομέρεια ώστε όλα τα γεωμετρικά μεγέθη των στοιχείων 
κάθε εγκατάστασης να προσδιορίζονται μονοσήμαντα (π.χ. διαστάσεις μηχανοστασίων, μηχανημάτων, 
συσκευών, σωληνώσεων, αεραγωγών κ.λπ.): 

β) Τεχνική Περιγραφή όπου περιγράφονται οι εγκαταστάσεις ανά χώρο μελέτης, σε αντιστοιχία με τα 
σχέδια. Παρουσιάζεται το είδος και ο τρόπος κατασκευής των προβλεπόμενων εγκαταστάσεων και πλήρη 
στοιχεία τεχνικών χαρακτηριστικών δικτύων και εξοπλισμού. Περιλαμβάνει επίσης ομαδοποιημένους 
πίνακες δικτύων και εγκαταστάσεων, όπου θα αναφέρονται οι εγκαταστάσεις που περιέχονται ανά χώρο. 

γ) Σχέδια: 

Σχέδια κατόψεων κάθε εγκατάστασης, όπου εμφανίζονται οι θέσεις των συσκευών με ενδεικτικές 
διαστάσεις, η πορεία των δικτύων οριζόντια και κατακόρυφα με ενδεικτικές διαστάσεις, οι χώροι των 
κεντρικών μηχανημάτων και συσκευών με διάταξη αυτών, σε συνεργασία με τον αρχιτέκτονα για 
διασφάλιση των αναγκαίων χώρων εγκαταστάσεων και των κατακόρυφων και οριζόντιων οδεύσεων. Θα 
υπάρχουν τουλάχιστον οι ακόλουθες κατόψεις: 

 Ύδρευση 
 Αποχέτευση  
 Κλιματισμός  
 Ηλεκτρικά Αντικεραυνική προστασία 
 Ασθενή Ρεύματα 

 

 

 

4.3. Μελέτη Εφαρμογής Εγκαταστάσεων. 

Ο ανάδοχος μελετητής θα εκπονήσει την ηλεκτρομηχανολογική μελέτη για την κατασκευή όλων των 
εγκαταστάσεων και τυχόν εγκαταστάσεων που θα απαιτηθούν στον περιβάλλοντα χώρο, σε επίπεδο 
μελέτης εφαρμογής. Περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης, 
πυρανίχνευσης, θέρμανσης, κλιματισμού – αερισμού, ισχυρά ρεύματα, υποσταθμοί (εφόσον 
απαιτούνται), φωτοτεχνία, τηλέφωνα – data, t.v., ανελκυστήρες, αλεξικέραυνα – γειώσεις και οποια άλλη 
εγκατάσταση απαιτηθεί για την εύρυθμη λειτουργία των δομών. 

Η Μελέτη Εφαρμογής περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία τα οποία αποτελούν αναλυτική τεχνική 
πληροφόρηση των εγκαταστάσεων, ικανή για την κατασκευή του έργου. Στη μελέτη εφαρμογής 
παρουσιάζονται τα στοιχεία όλων των απαιτούμενων επί μέρους μελετών με αναλυτικό λεπτομερειακό 
σχεδιασμό, ώστε να εμφανίζεται η τελική και πλήρης κατασκευαστική μορφή του αντικειμένου. 

Τα παραδοτέα της Μελέτης Εφαρμογής Εγκαταστάσεων είναι: 

α) Σχέδια: 

α1) Σχέδια κατόψεων κάθε εγκατάστασης σε κλίμακα ίδια με την αρχιτεκτονική μελέτη: 

Σε κάθε σχέδιο παρουσιάζεται η πορεία, το υλικό και οι διαστάσεις των δικτύων τροφοδοσίας μέχρι την 
κάθε συσκευή, οι θέσεις, το μέγεθος και το είδος των τοποθετούμενων μηχανημάτων και συσκευών, με 
κάθε χρήσιμη λεπτομέρεια για την έντεχνη εκτέλεση του έργου. 

Ενδεικτικά, θα υπάρχουν κατόψεις ανά επίπεδο για τις παρακάτω εγκαταστάσεις: Ύδρευση, Αποχέτευση 
(λύματα, όμβρια), Άρδευση, Κλιματισμός Σωληνώσεις, Κλιματισμός Αεραγωγοί, 
Πυροπροστασία/Πυρόσβεση, Πυροπροστασία/Πυρανίχνευση, Ηλεκτρικά/Φωτισμός, Ηλεκτρικά/ Κίνηση, 
Αντικεραυνική Προστασία, Ασθενή Ρεύματα/Τηλέφωνα - Data - Επικοινωνία, Ασθενή Ρεύματα/Σύστημα 
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Ασφαλείας, Ασθενή Ρεύματα/Αυτοματισμός (εφόσον απαιτείται), Ασθενή Ρεύματα/Ηλεκτροακουστικά, 
Ασθενή Ρεύματα/Λοιπά Ασθενή, Ανελκυστήρες, Σχέδια Περιβάλλοντος Χώρου Μηχανολογικά, Σχέδια 
Περιβάλλοντος Χώρου Ηλεκτρολογικά, Σχέδια Συντονισμού, 

α2) Διαγράμματα δικτύων, όπου πρέπει να απεικονίζεται πλήρως η ανάπτυξη του δικτύου με 
κωδικοποιημένες τις συσκευές σε αντιστοιχία με τις κατόψεις και τους χώρους. 

α3) Μονογραμμικό σχέδιο ηλεκτρικών πινάκων με λεπτομέρειες συνδεσμολογίας. 

α4) Διαγράμματα αυτοματισμού (εφόσον απαιτούνται). 

α5) Όψεις, Τομές ηλεκτρικών πινάκων. 

α6 ) Σχέδια λεπτομερειών για κάθε εγκατάσταση σε κλίμακες 1:10 ή 1:20 ή 1:25 ή σε κατάλληλη κλίμακα, 
όπου απαιτείται, εξαρτημάτων, συσκευών, μηχανημάτων με διαστάσεις και τρόπο κατασκευής και 
εγκατάστασης. Επίσης, σχέδια ενσωματούμενων στο σκυρόδεμα εγκαταστάσεων (σε κλίμακα της 
στατικής μελέτης). 

β) Τεχνική περιγραφή που θα είναι αναλυτική για κάθε εγκατάσταση και θα περιγράφει τη δομή της 
εγκατάστασης και τον τρόπο λειτουργίας της, τα μηχανήματα και τις συσκευές που περιλαμβάνει, τα 
δίκτυα, τους χώρους που εγκαθίστανται τα μηχανήματα, πίνακα σημείων ελέγχου του αυτοματισμού (αν 
απαιτούνται), τα βασικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού και των υλικών τα βασικά στοιχεία για τη ρύθμιση 
της εγκατάστασης, περιγραφή των βασικών δοκιμών που απαιτούνται. 

γ) Τεύχος υπολογισμών που περιλαμβάνει αναλυτικούς υπολογισμούς για κάθε εγκατάσταση και τεχνικά 
χαρακτηριστικά κεντρικών συσκευών, μηχανημάτων και δικτύων. 

δ) Τεχνικές προδιαγραφές υλικών και κατασκευής όπου προδιαγράφονται αναλυτικά τα τεχνικά στοιχεία 
των μηχανημάτων, των συσκευών και των υλικών των δικτύων. 

ε) Τεύχος για τις δοκιμές και την λειτουργική παραλαβή της κάθε εγκατάστασης. 

στ) Προμέτρηση (συνοπτική και αναλυτική) και αντίστοιχος Προϋπολογισμός, σύμφωνα με τα σχέδια της 
μελέτης εφαρμογής, τις εγκεκριμένες αναλύσεις τιμών, τις βασικές τιμές υλικών και ημερομισθίων κ.λπ.. 

ζ) Χρονικός προγραμματισμός των εργασιών του έργου. 

η) Τρισδιάστατη απεικόνιση του βασικού Η/Μ εξοπλισμού, ενταγμένος στο τρισδιάστατο μοντέλο της 
Αρχιτεκτονικής μελέτης. 

θ) Φύλλα χώρων. 

 

4.4. Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης (Μ.Ε.Α.) 

Ο ανάδοχος μελετητής θα συντάξει επίσης Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (Μ.Ε.Α.) για τα το νέο 
κτήριο (5) και για την προσθήκη της πτέρυγας η οποία θα λάβει υπόψη τα δεδομένα και τα στοιχεία της 
ΜΕΑ του κτηρίου 1. Η μελέτη ενεργειακής απόδοσης έχει στόχο τον προσδιορισμό των στοιχείων 
κατασκευής του κτιρίου για την επίτευξη της ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης και βασίζεται σε 
ενεργειακούς υπολογισμούς που γίνονται με αντίστοιχο λογισμικό (ως ΤΟΤΕΕ - Κ.Εν.Α.Κ., κ.λπ.). Θα 
περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα στην Αριθμ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466/30.01.2019 Απόφαση του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών και τουλάχιστον τα παρακάτω παραδοτέα:  

α) Τεύχος που περιέχει: τεκμηρίωση Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού (βιοκλιματική μελέτη και παθητικά 
συστήματα), υπολογισμούς θερμομονωτικής επάρκειας με τα σκαριφήματα δομικών στοιχείων και 
όψεων, τεκμηρίωση σχεδιασμού εγκαταστάσεων με καθορισμό τύπου εγκαταστάσεων, μεγεθών 
αποδόσεων κτλ, υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης κτλ) 

β) Σχέδια: 
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β1) Σκαριφήματα ηλιασμού και σκίασης για τις ημέρες και τις ώρες του χρόνου όπως καθορίζεται στον 
Κ.Εν.Α.Κ. και την ΤΟΤΕΕ 20701. Στα σχέδια αυτά συμπεριλαμβάνονται και οι πίνακες συντελεστών 
σκίασης που λαμβάνονται υπόψη και στο λογισμικό. 

β2) Σχέδια κατόψεων (χωρίς κλίμακα) με αποτύπωση των θερμογεφυρών. 

 

4.5.  Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας 

Ο ανάδοχος μελετητής θα συντάξει επίσης μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας η οποία περιλαμβάνει 
τα ελάχιστα απαιτούμενα για έκδοση οικοδομικής άδειας και κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

α) Τεχνική έκθεση με πλήρη αναφορά στους Κανονισμούς και στις παραδοχές σχετικά με τα μέτρα 
ενεργητικής πυροπροστασίας, τα οποία επιβάλλονται για το συγκεκριμένο κτίριο ή εγκατάσταση ή 
επιλέγονται με επιθυμία του χρήστη. 

β) Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής Μονίμων Συστημάτων Ενεργητικής Πυροπροστασίας με υπολογισμούς 
των συστημάτων και δικτύων. 

γ) Σχέδια κατόψεων και διαγραμμάτων, των συστημάτων πυρόσβεσης με νερό, αυτόματων ή 
χειροκίνητων, καθώς και των συστημάτων αυτόματης κατάσβεσης με αέριο κατασβεστικό μέσο, με όλα 
τα μηχανήματα, συσκευές και στοιχεία των δικτύων πυρόσβεσης και των σωληνώσεων αυτών με τις 
διαμέτρους τους. 

δ) Σχέδια κατόψεων με όλα τα στοιχεία και τις συσκευές πυρανίχνευσης, χειροκίνητου συστήματος και 
αναγγελίας πυρκαγιάς, επί των θέσεων που προβλέπεται να εγκατασταθούν και συνοπτικό διάγραμμα 
πυρανίχνευσης με τον (τους) πίνακα (ες) και συνοπτική διάταξη των βρόχων. 

ε) Σχέδια κατόψεων με όλα τα υπόλοιπα μέτρα ενεργητικής πυροπροστασίας (πυροσβεστήρες, 
πυροσβεστικοί σταθμοί, κ.λπ.). 

στ) Σχέδια κατόψεων με όλα τα φωτιστικά ασφαλείας και σήμανσης οδεύσεων διαφυγής. 

Τα ανωτέρω σχέδια θα συντάσσονται σε κλίμακα ανάλογη με τα παραδοτέα της Αρχιτεκτονικής μελέτης. 

ζ) Τεύχος Μελέτης Πυροπροστασίας που περιλαμβάνει το τυποποιημένο έντυπο της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας. 

 

3.5 ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

Θα συνταχθούν από τον ανάδοχο τα ακόλουθα τεύχη δημοπράτησης:  

α) Τεχνική Περιγραφή: περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για το σαφή καθορισμό του αντικειμένου 
του δημοπρατούμενου έργου από τεχνικής και περιβαλλοντικής άποψης και σε συνδυασμό με τις τεχνικές 
μελέτες παρέχει πλήρη εικόνα του έργου. 

β)  Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών που αφορούν στο σύνολο των προβλεπόμενων για την κατασκευή 
του δημοπρατούμενου έργου: περιλαμβάνει αναφορά των σχετικών με την κατασκευή του έργου, 
εγκεκριμένων προτύπων, κανονισμών, προδιαγραφών και οδηγιών, καθώς και αναλυτική περιγραφή των 
επιπλέον ειδικών προδιαγραφών - απαιτήσεων για εργασίες, υλικά κ.λπ. που δεν καλύπτονται από τις 
ισχύουσες προδιαγραφές. 

γ) Αναλυτικό Τιμολόγιο (ανάλυση τιμών). 

δ) Τιμολόγιο Μελέτης: περιλαμβάνει τα άρθρα του εγκεκριμένου Περιγραφικού Τιμολογίου, καθώς και τα 
απαιτούμενα νέα άρθρα για συγκεκριμένες εργασίες που δεν καλύπτονται από αυτά. 
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ε) Προϋπολογισμός Μελέτης: περιλαμβάνει το σύνολο των εργασιών, όπως ακριβώς περιγράφονται στα 
αντίστοιχα άρθρα των εγκεκριμένων Ενιαίων Τιμολογίων ή σε περίπτωση που συγκεκριμένες εργασίες 
δεν καλύπτονται από αυτά, με λεπτομερή περιγραφή και τιμολόγηση.  

Τα υπόλοιπα απαιτούμενα για τη δημοπράτηση του έργου τεύχη δημοπράτησης και τα ΣΑΥ και ΦΑΥ του 
έργου θα συνταχθούν από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου στο στάδιο δημοπράτησης του 
έργου. 

Το σύνολο των τευχών και σχεδίων, αφού οριστικοποιηθεί, θα παραδοθεί από τον ανάδοχο σε έντυπη 
μορφή (6 σειρές) 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 
ψηφιακά υπογεγραμμένα. 

 

4. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Η καθαρή συμβατική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης ανέρχεται σε δώδεκα (12) μήνες και 
αρχίζει να μετράται από την υπογραφή του συμφωνητικού, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα: 

 

 
  ΧΡΟΝΟΣ ΣΕ ΜΗΝΕΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ                         

2 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  
                        

5 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ 
                       

6 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
                        

7 ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
                        

8 Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ 
                        

9 ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
                        

                 

       1η
 Τ

.Π
. 

 2η
 Τ

.Π
. 

 3η
 Τ

.Π
. 

  

                 

  ΥΠΟΜΝΗΜΑ       

    ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

    ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ     
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Ο χρόνος εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων περιλαμβάνει την έγκριση από τη Δ/νουσα Υπηρεσία, την έκδοση 
της άδειας δόμησης και την παραλαβή από την Προϊσταμένη Αρχή.  
 
Οι καθαρές προθεσμίες για την εκπόνηση της μελέτης έχουν ως ακολούθως: 
 

 Μελέτη στατικής επάρκειας και στατικής ενίσχυσης: Τέσσερις (4) μήνες, αρχόμενη από 
την έγγραφη εντολή έναρξης της εκπόνησης της μελέτης και την χορήγηση των διαθέσιμων 
στοιχείων από την ΔΥ. 

 
 Γεωτεχνική μελέτη και έρευνα: Τέσσερις (4) μήνες, αρχόμενη από την έγγραφη εντολή 

έναρξης της εκπόνησης της μελέτης και την χορήγηση των διαθέσιμων στοιχείων από την ΔΥ. 

 
 Μελέτη κατεδάφισης: ένας μήνας (1) από την ολοκλήρωση της μελέτης στατικής επάρκειας 

και στατικής ενίσχυσης και μετά από έγγραφη εντολή έναρξης εργασιών από την ΔΥ. 

 

 Αρχιτεκτονική μελέτη: οκτώ (8) μήνες, από την ολοκλήρωση της μελέτης στατικής επάρκειας 
και στατικής ενίσχυσης και μετά από έγγραφη εντολή έναρξης εργασιών από την ΔΥ. 

Τμηματικές προθεσμίες για την αρχιτεκτονική μελέτη ορίζονται ως ακολούθως: 

1η Τ.Π. (Προμελέτη): Εντός δύο (2) μηνών από την έγγραφη εντολή έναρξης των εργασιών της 
Προμελέτης από την ΔΥ, πρέπει να έχει οριστικοποιηθεί, ολοκληρωθεί και υποβληθεί πλήρως σε επίπεδο 
προμελέτης, ο σχεδιασμός των κτηρίων και του περιβάλλοντος χώρου με την συνεργασία όλων των 
μελετητών.  

2η Τ.Π. (Μελέτης εφαρμογής): Εντός δύο (2) μηνών από την έγγραφη εντολή της ΔΥ για την  έναρξη 
των εργασιών εκπόνησης της μελέτης εφαρμογής, πρέπει να έχουν παραχθεί τα απαιτούμενα στοιχεία 
φακέλου για τη λήψη αδειοδοτήσεων και να έχουν υποβληθεί οι σχετικές αιτήσεις προς όλες τις αρμόδιες 
υπηρεσίες (Σ.Α., ΥΠ.ΠΟ. κτλ). Στο χρονικό αυτό σημείο εκτιμάται ότι μπορεί να ξεκινήσει η κυρίως 
εργασία εκπόνηση της στατικής και της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης. 

3η Τ.Π. – ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ : Εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έγγραφη εντολή έναρξης 
των εργασιών της μελέτης εφαρμογής από την ΔΥ πρέπει να έχει υποβληθεί στην αρμόδια Υ.ΔΟΜ. 
ο φάκελος για την προέγκριση δόμησης.  

Στο χρονικό αυτό σημείο εκτιμάται ότι μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία οριστικοποίησης όλων των 
μελετών, ώστε να παραχθούν τα απαιτούμενα τεύχη και σχέδια επιπέδου μελέτης εφαρμογής. 

 

 Στατική μελέτη: οκτώ (8) μήνες, από την έγγραφη εντολή έναρξης των εργασιών από την ΔΥ. 
Για τις τμηματικές προθεσμίες ισχύει ότι και στην αρχιτεκτονική μελέτη. 

 

 Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη: οκτώ (8) μήνες, από την έγγραφη εντολή έναρξης των 
εργασιών από την ΔΥ. Για τις τμηματικές προθεσμίες ισχύει ότι και στην αρχιτεκτονική μελέτη. 

 

5. ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ – ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο ανάδοχος με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα 
τους όρους των συμβατικών τευχών και ότι διαθέτει γνώση των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στην 
περιοχή του έργου. Δηλώνει επίσης ότι έχει λάβει υπόψη του τα ζητήματα που έχουν εντοπιστεί από τη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία και αναγράφονται στον φάκελο δημόσιας σύμβασης, αλλά και λοιπά ζητήματα 
που ενδεχόμενα να προκύψουν και να δυσχεράνουν την εκπόνηση της μελέτης. Για την επίλυση των 
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ζητημάτων αυτών δεν δικαιούται να αξιώσει καμία περαιτέρω αμοιβή, πέραν από αυτήν που υπολογίζεται 
στο τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών και συνιστά την κατ’ αποκοπήν αμοιβή του ανά κατηγορία 
μελέτης για την πλήρη και έντεχνη ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης, όπως αυτό 
περιγράφεται στο παρόν τεύχος. 

Δεν δικαιούται επίσης να αξιώσει ουδεμία περαιτέρω αμοιβή για αλλαγές και διορθώσεις στο παραδοτέο 
που ενδεχόμενα να επιβληθούν λόγω γνωμοδοτήσεων των αρμόδιων για την αδειοδότηση του έργου 
Υπηρεσιών, ενώ οφείλει να παρίσταται με φυσική παρουσία ή εξ’ αποστάσεως στις συνεδριάσεις των 
αρμόδιων οργάνων, όποτε του ζητηθεί ή απαιτηθεί. 

Η δε ανάλωση των απροβλέπτων διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 4412/2016. 
Ειδικότερα 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. 

 

 
6. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Η μελέτη προβλέπεται να ανατεθεί με ανοικτό διαγωνισμό  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 
(ΦΕΚ 147Α) και η επίβλεψη της μελέτης θα γίνει από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου. Η 
προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης ανέρχεται συνολικά σε 460.391,11 € συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ. 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Χίος, 18/10/2021 

 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Χίος, 18/10/2021 

Ο Προϊστ. Δ/νσης Τ.Υ. Δ. Χίου 
 

 
 

Ευτυχία Βορριά 
Τοπ. Μηχ. με Α΄ βαθμό 

 
 

Ελευθέριος Παπαλάνης 
Πολιτικός Μηχανικός με Α΄ βαθμό 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 
 
 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ 5ΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΙΟΥ 

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: 
 
ΕΣΠΑ 2014-2020 
 

 
ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ 
ΑΜΟΙΒΗ: 
 

371.283,16  € (χωρίς τον ΦΠΑ) 
460.391,11 € (με ΦΠΑ 24%) 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ: 

2021-137 

 

 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

για την: 

 

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ 5ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΙΟΥ» 

 

 

 

 

 

 

 

Β. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 

1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΗΡΙΑ 1,2,3 ΚΑΙ 4 

2. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ 1 ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΧΙΟΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΗΡΙΑ 1,2,3 ΚΑΙ 4 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 

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 20-3-2022, ο συντελεστής (τκ) έχει τιμή (τκ) = 1,260 
(Εγκύκλιος Δ11/104190/06.04.2022 Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών). 

- 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. 

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. 

 
 
1.1 ΑΜΟΙΒΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η αμοιβή της αρχιτεκτονικής μελέτης υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο ΟΙΚ.1 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 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 
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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. 

7. Πίνακας Ια Υπολογισμού Αμοιβών Αρχιτεκτονικών Μελετών. 

Με αντικατάσταση στον ως άνω τύπο τις ακόλουθες τιμές: 
Για το κτήριο 1      
κ =  2,1 για κατηγορία ΙΙΙ   
μ =  50 >>    
Ε =  775 τ.μ.    
ΣΑ=  1,00 για Σχολικά κτήρια στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης 
ΣΒν = 1 >>    
ΤΑ0 =  9,75 >>    
τκ = 1,260 (2022)    
Α1.1=  54.872,37 €     

 
 

Προκύπτει η αμοιβή για το κτήριο 1: 

Α1.1= 54.872,37 € 
Για το κτήριο 2 και 4    
κ =  2,1 για κατηγορία ΙΙΙ 
μ =  50 >>  
Ε =  730 τ.μ.  

ΣΑ=  1,00 
για Σχολικά κτήρια στοιχειώδους και μέσης 
εκπαίδευσης 

ΣΒν = 1 >>  
ΤΑ0 =  9,75 >>  
τκ = 1,260 (2022)  
Α1.2=  52.325,13 €  

Προκύπτει η αμοιβή για τα κτήρια 2 και 4: 

Α1.2= 52.325,13€ 

 
OIK 1.2 Παθητική Πυροπροστασία 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τη σύνταξη της Μελέτης Παθητικής Πυροπροστασίας υπολογίζεται 
σύμφωνα με τον γενικό τύπο της παρ. ΟΙΚ.1.1.1, στον οποίο η ΤΑο πολλαπλασιάζεται επί 2%. 
Οι συντελεστές κ & μ ορίζονται αντίστοιχα σε 2,0 και 35 για όλες τις κατηγορίες μελετών. 
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Με αντικατάσταση στον ως άνω τύπο τις ακόλουθες τιμές: 
ΤΑ0 =  0,195 
κ =  2,00 
μ =  35,00 

 

Προκύπτει η αμοιβή για το κτήριο 1: 

Α1.4= 2.140,72 € 

και για τα κτήρια 2 και 4: 

Α1.5= 2.049,37 € 

 

Η συνολική αμοιβή της αρχιτεκτονικής μελέτης είναι: 
Α=Α1.1+Α1.2+Α1.3+Α1.4+Α1.5 =  111.387,59 € 

 

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: 

 

Στάδια μελέτης  Αμοιβή    
Εφαρμογής 40%  44.555,04 €   

Για διαρρυθμίσεις υφιστάμενων κτηρίων 
προσαύξηση 50% 

22.277,52 € 

 

 
Αποτύπωση κτηρίου 75% της προμελέτης*10% 2.923,92 € Υπάρχουν ήδη σχέδια 

κατόψεων και όψεων,  
ΓΕΝ 8, 10% 

Σύνολο  αμοιβής αρχιτεκτονικής μελέτης ΑΑΡΧΙΤ= 69.756,48 €  

 

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

 

Στην αμοιβή της αρχιτεκτονικής μελέτης προστίθεται επίσης η αμοιβή για την 
χρονοαπασχόληση μηχανικού για τις διαδικασίες συλλογής γνωμοδοτήσεων, έκδοσης 
έγκρισης δόμησης, άδειας δόμησης και την υλοποίηση των λοιπών απαιτούμενων διαδικασιών, 
υπολογιζόμενη σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ. 4 του κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών ως 
ακολούθως: 
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Άρθρο ΓΕΝ.4 Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με τον χρόνο 
απασχόλησης 

1. Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή άλλου 
επιστήμονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει ειδικών προβλέψεων 
του παρόντος υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας ως 
εξής: 

α- Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300*τκ 

β- Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ 

γ- Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ, 

όπου τκ είναι ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ 3. 

2. Οι αποζημιώσεις της παραγράφου 1 νοούνται για απασχόληση εντός ή εκτός έδρας (στο 
εσωτερικό) περισσότερων της μιας ημερών, ή, σε περίπτωση μίας μόνο ημέρας για απασχόληση 
πέντε (5) τουλάχιστον ωρών. Για απασχόληση μικρότερη των 5 ωρών, η ωριαία απασχόληση 
ορίζεται ίση προς το 0,20 των παραπάνω ημερήσιων αποζημιώσεων με ελάχιστη αμοιβή όχι 
μικρότερη των 150*τκ.Στην ανωτέρω αμοιβή νοείται ότι περιλαμβάνεται το σύνολο των άμεσων και 
έμμεσων, γενικών και ειδικών υποστηρικτικών και λειτουργικών δαπανών του. 

3. Η αποζημίωση ανθρωπομήνα νοείται ως αποζημίωση 22 ανθρωποημερών. 

4. H προεκτιμώμενη αμοιβή σε ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή άλλου 
επιστήμονα, εγνωσμένου κύρους και με αποδεδειγμένα εξειδικευμένες γνώσεις στην οργάνωση ή 
σε μεθόδους κατασκευής ειδικών, σύνθετων ή πολύπλοκων έργων μπορεί να εκτιμηθεί έως το 
διπλάσιο των προεκτιμώμενων αμοιβών που ορίζονται στην παραγρ. 1, πάντα ανάλογα του 
χρόνου της αποδεδειγμένης εμπειρίας και εφόσον η απασχόληση είναι περιορισμένης διάρκειας. 

Βάσει των ανωτέρω και την εκτίμηση της Υπηρεσίας για τις ανθρωποημέρες απασχόλησης 
επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη, που απαιτούνται για την ως άνω αναφερόμενη διαδικασία 
προκύπτει η ακόλουθη αμοιβή: 
Α1.6 = 1,260 *  6 ανθρωποημέρες * 300,00 €/ ανθρωποημέρα  
Α1.6 =  2.268,00 € 

 

Με βάση τα ανωτέρω η συνολική αμοιβή της αρχιτεκτονικής μελέτης προκύπτει: 
Α = ΑΑΡΧΙΤ + Α1.6 =  72.024,48 € 

Στην ως άνω αμοιβή δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη απροβλέπτων και ΦΠΑ 
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1.2 ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η αμοιβή της στατικής μελέτης υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο ΟΙΚ.2 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 ως ακολούθως: 

 

Άρθρο ΟΙΚ.2.1 - Στατικές Μελέτες Κτιριακών Έργων 
1.  Η προεκτιμώμενη αμοιβή Α για την εκπόνηση των Στατικών Μελετών υπολογίζεται 
από τον τύπο: 
  

Α=   

3

3,178

100)(









  1,06   )(  

Η ως άνω προκύπτουσα αμοιβή, εφόσον είναι μεγαλύτερη από την οριζόμενη στη παρ. ΟΙΚ 
1.1.1., αποτελεί και την προεκτιμώμενη αμοιβή Αρχιτεκτονικής μελέτης. 
2.  Στον τύπο της προηγούμενης παρ.1 έχει εισαχθεί ο συντελεστής Σστ, ο οποίος είναι ο 
συντελεστής Στατικής Μελέτης και είναι το ποσοστό συμμετοχής του φέροντα οργανισμού στην 
τιμή μονάδας του φυσικού αντικειμένου (ΤΑ0), που έχει ορισθεί στην παρ. 3 του άρθρου ΟΙΚ.1. 
Ο Συντελεστής Σστ, ορίζεται στον Πίνακα Ιβ. 
3. Οι στατικές μελέτες για κάθε είδος κτιρίου θα κατατάσσονται αναλόγως του είδους της 
φέρουσας κατασκευής στις κατηγορίες του Πίνακα Ιγ της παρ.6, για τον ορισμό των 
συντελεστών κ και μ. 
4. Οι συντελεστές ΣΒν, Ε, τκ και ΤΑ0 είναι οι ίδιοι του Πίνακα Ια και ορίζονται στη παρ. ΟΙΚ 
1.1.1. 

 

Με αντικατάσταση στον ως άνω τύπο τις ακόλουθες τιμές: 
Για το κτήριο 1   
κ =  3 για κατηγορία ΙΙΙ (λόγω απαίτησης αντισεισμικού) 
μ =  37 >> 
Ε =  775 τ.μ. 
Σστ = 0,30 για Σχολικά κτήρια στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης 
ΣΒν = 1 >> 
ΤΑ0 =  9,75 >> 
τκ = 1,260 (2022) 

Προκύπτει η αμοιβή για το κτήριο 1: 

Α2.1= 20.251,65 € 

 
Για το κτήριο 4   
κ =  3 για κατηγορία ΙΙΙ (λόγω απαίτησης αντισεισμικού) 
μ =  37 >> 
Ε =  55 τ.μ. 
Σστ =  0,30 για Σχολικά κτήρια στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης 
ΣΒν = 1 >> 
ΤΑ0 =  9,75 >> 
τκ = 1,260 (2022) 
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Προκύπτει η αμοιβή για το κτήριο 4: 

Α2.2= 2.559,05 € 

 

Για το κτήριο 3 (ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ). 

Στην αμοιβή της στατικής μελέτης προστίθεται επίσης η αμοιβή για την χρονοαπασχόληση 
μηχανικού για τις διαδικασίες έκδοσης άδειας κατεδάφισης και την σύνταξη αντίστοιχου τεύχους 
σύμφωνα με το κεφάλαιο 3.1. του κεφαλαίου που αφορά στα υφιστάμενα κτήρια των τεχνικής 
περιγραφής, υπολογιζόμενη σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ. 4 του κανονισμού προεκτιμώμενων 
αμοιβών ως ακολούθως: 

Άρθρο ΓΕΝ.4 Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με τον χρόνο 
απασχόλησης 

1. Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή άλλου 
επιστήμονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει ειδικών προβλέψεων 
του παρόντος υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας ως 
εξής: 

α- Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300*τκ 

β- Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ 

γ- Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ, 

όπου τκ είναι ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ 3. 

2. Οι αποζημιώσεις της παραγράφου 1 νοούνται για απασχόληση εντός ή εκτός έδρας (στο 
εσωτερικό) περισσότερων της μιας ημερών, ή, σε περίπτωση μίας μόνο ημέρας για απασχόληση 
πέντε (5) τουλάχιστον ωρών. Για απασχόληση μικρότερη των 5 ωρών, η ωριαία απασχόληση 
ορίζεται ίση προς το 0,20 των παραπάνω ημερήσιων αποζημιώσεων με ελάχιστη αμοιβή όχι 
μικρότερη των 150*τκ.Στην ανωτέρω αμοιβή νοείται ότι περιλαμβάνεται το σύνολο των άμεσων και 
έμμεσων, γενικών και ειδικών υποστηρικτικών και λειτουργικών δαπανών του. 

3. Η αποζημίωση ανθρωπομήνα νοείται ως αποζημίωση 22 ανθρωποημερών. 

4. H προεκτιμώμενη αμοιβή σε ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή άλλου 
επιστήμονα, εγνωσμένου κύρους και με αποδεδειγμένα εξειδικευμένες γνώσεις στην οργάνωση ή 
σε μεθόδους κατασκευής ειδικών, σύνθετων ή πολύπλοκων έργων μπορεί να εκτιμηθεί έως το 
διπλάσιο των προεκτιμώμενων αμοιβών που ορίζονται στην παραγρ. 1, πάντα ανάλογα του 
χρόνου της αποδεδειγμένης εμπειρίας και εφόσον η απασχόληση είναι περιορισμένης διάρκειας. 

Βάσει των ανωτέρω και την εκτίμηση της Υπηρεσίας για τις ανθρωποημέρες απασχόλησης 
επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη, που απαιτούνται για την ως άνω αναφερόμενη διαδικασία 
προκύπτει η ακόλουθη αμοιβή: 
Α2.3 = 1,260 *  4 ανθρωποημέρες * 300,00 €/ ανθρωποημέρα  
Α2.3 =  1.512,00 € 

 

Η συνολική αμοιβή της στατικής μελέτης είναι (κτήρια 1 και 4): 
Α=Α2.1+Α2.2  =  22.810,70 €  

 

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: 
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Στάδια μελέτης Αμοιβή   

Εφαρμογής 40% 9.124,28 €  

Παράληψη Οριστικής 25% 2.851,34 €  

Αποτύπωση Φ.Ο. 75% 5.987,81 €  

προσαύξηση 80% λόγω αντισεισμικών υπολογισμών 
ΟΙΚ2.2. 1 18.248,56 € 

 

Αμοιβή μελέτης κατεδάφισης Α2.3    1.512,00 €  

Σύνολο  αμοιβής στατικής μελέτης ΑΣΤΑΤ= 37.723,99 €  

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

 

1.3 ΑΜΟΙΒΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η αμοιβή της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο ΟΙΚ.3 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 ως ακολούθως: 
 
Άρθρο ΟΙΚ 3.1. - Ηλεκτρικές και Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιριακών Έργων 
1. Η προεκτιμώμενη αμοιβή Α για την εκπόνηση της κάθε επί μέρους μελέτης Η/Μ 
Εγκατάστασης υπολογίζεται από τον τύπο: 

 

Α=    
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100)(
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2. Οι συντελεστές ΣΒν, Ε, τκ και ΤΑ 0  είναι οι ίδιοι του πίνακα Ια και ορίζονται στην παρ. 

ΟΙΚ.1.1.1. 

3. Ο συντελεστής ΣΗΜ είναι συντελεστής κάθε επί μέρους μελέτης εγκατάστασης και είναι το 
ποσοστό συμμετοχής της εγκατάστασης αυτής στη τιμή μονάδας του φυσικού αντικειμένου (ΤΑ

0 ) που έχει ορισθεί στη παρ. 3 του άρθρου ΟΙΚ.1. Οι συντελεστές ΣΗΜ ορίζονται στον πίνακα 

1δ’. Στον ΠΙΝΑΚΑ 1δ έχει ορισθεί το άθροισμα των επί μέρους συντελεστών του ΠΙΝΑΚΑ 1δ’, 
που είναι το μέγιστο ποσοστό συμμετοχής των Η/Μ εγκαταστάσεων στην τιμή ΤΑο εφ’ όσον 
μελετώνται όλες. 

4. Οι μελέτες ΗΜ εγκαταστάσεων κατατάσσονται σε κατηγορίες, αναλόγως του είδους κάθε επί 
μέρους εγκατάστασης σύμφωνα με τον πίνακα 1ε για τον ορισμό των συντελεστών κ και μ. 

5. Για κατηγορίες έργων αρχιτεκτονικών μεγαλύτερες της ΙΙΙ η αμοιβή μελέτης Η/Μ 
εγκαταστάσεων προσαυξάνεται κατά 20%. 

Με αντικατάσταση στον ως άνω τύπο τις ακόλουθες τιμές: 
 
 
Για το κτήριο 1   
κ =  2,5 για κατηγορία IV 
μ =  45 >> 
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Ε =  775 τ.μ. 
ΣHM = 35% για Σχολικά κτήρια στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης 
ΣΒν = 1 >> 
ΤΑ0 =  9,75 >> 
τκ = 1,260 (2022) 

Προκύπτει η αμοιβή για το κτήριο 1: 

Α3.1= 23.884,40 € 

 
Για το κτήριο 4   
κ =  2,5 για κατηγορία IV 
μ =  45 >> 
Ε =  55 τ.μ. 
ΣHM=  35% για Σχολικά κτήρια στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης 
ΣΒν = 1 >> 
ΤΑ0 =  9,75 >> 
τκ = 1,260 (2022) 

Προκύπτει η αμοιβή για το κτήριο 4: 

Α3.2=  3.207,09 € 

 
ΟΙΚ 3.2. - Ενεργητική Πυροπροστασία (έκδοση αδείας από Πυροσβεστική Υπηρεσία) 
΄Οπου απαιτείται Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας, η προεκτιμώμενη αμοιβή της 
υπολογίζεται σύμφωνα με τον γενικό τύπο, της παρ. ΟΙΚ.1.1.1 στον οποίο η ΤΑ0 

πολλαπλασιάζεται επί 3%. Οι συντελεστές κ & μ ορίζονται αντίστοιχα σε 2,3 και 45 για όλες τις 
κατηγορίες μελέτης. 

Με αντικατάσταση στον ως άνω τύπο τις ακόλουθες τιμές: 
ΤΑ0 =  0,2925 
κ =  2,30 
μ =  45,00 

Προκύπτει η αμοιβή για το κτήριο 1: 

Α3.3= 3.622,85 € 

και για το κτήριο 4: 

Α3.4= 551,05 € 

Η συνολική αμοιβή της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης είναι: 
Α=Α3.1+Α3.2+Α3.3+Α3.4 =  31.265,39 € 

 

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% 12.506,16 € 
Αποτύπωση υφιστάμενων εγκαταστάσεων 75% του σταδίου της 
προμελέτης 8.207,16 € 
Προσαύξηση για διαρρύθμιση υφιστάμενων κτηρίων 50% 15.632,70 € 

   
Σύνολο  αμοιβής ηλεκτρομηχανολογικής  μελέτης ΑH/M= 36.346,02 € 

Στην ως άνω αμοιβή δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη απροβλέπτων και ΦΠΑ. 
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1.5 ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ 

Η αμοιβή για τη σύνταξη της μελέτης ενεργειακής απόδοσης κτηρίου, υπολογίζεται σύμφωνα 
με το άρθρο ΓΕΝ. 4 του κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών ως ακολούθως: 

Άρθρο ΓΕΝ.4 Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με τον χρόνο 
απασχόλησης 

1. Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή άλλου 
επιστήμονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει ειδικών προβλέψεων 
του παρόντος υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας ως 
εξής: 

α- Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300*τκ 

β- Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ 

γ- Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ, 

όπου τκ είναι ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ 3. 

2. Οι αποζημιώσεις της παραγράφου 1 νοούνται για απασχόληση εντός ή εκτός έδρας (στο 
εσωτερικό) περισσότερων της μιας ημερών, ή, σε περίπτωση μίας μόνο ημέρας για απασχόληση 
πέντε (5) τουλάχιστον ωρών. Για απασχόληση μικρότερη των 5 ωρών, η ωριαία απασχόληση 
ορίζεται ίση προς το 0,20 των παραπάνω ημερήσιων αποζημιώσεων με ελάχιστη αμοιβή όχι 
μικρότερη των 150*τκ.Στην ανωτέρω αμοιβή νοείται ότι περιλαμβάνεται το σύνολο των άμεσων και 
έμμεσων, γενικών και ειδικών υποστηρικτικών και λειτουργικών δαπανών του. 

3. Η αποζημίωση ανθρωπομήνα νοείται ως αποζημίωση 22 ανθρωποημερών. 

4. H προεκτιμώμενη αμοιβή σε ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή άλλου 
επιστήμονα, εγνωσμένου κύρους και με αποδεδειγμένα εξειδικευμένες γνώσεις στην οργάνωση ή 
σε μεθόδους κατασκευής ειδικών, σύνθετων ή πολύπλοκων έργων μπορεί να εκτιμηθεί έως το 
διπλάσιο των προεκτιμώμενων αμοιβών που ορίζονται στην παραγρ. 1, πάντα ανάλογα του 
χρόνου της αποδεδειγμένης εμπειρίας και εφόσον η απασχόληση είναι περιορισμένης διάρκειας. 

Βάσει των ανωτέρω και την εκτίμηση της Υπηρεσίας για τις ανθρωποημέρες απασχόλησης 
επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη, που απαιτούνται για τη σύνταξη της μελέτης προκύπτει η 
ακόλουθη αμοιβή: 
ΑΜΕΑ = 1,260 *  9 ανθρωποημέρες * 300,00 €/ ανθρωποημέρα  

ΑΜΕΑ =  3.402,50 € 

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

 

1.6 ΑΜΟΙΒΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η αμοιβή των εργασιών υπαίθρου τις εργαστηριακές δοκιμές και την έκθεση γεωτεχνικής 
έρευνας υπολογίζεται σύμφωνα με τα άρθρο ΓΤΕ. 1, ΓΤΕ. 2 και ΓΤΕ.3  της απόφασης του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Αριθμ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/17 (ΦΕΚ 2519 Β/20-07-2017) 
ως ακολούθως: 

 
Άρθρο ΓΤΕ.1 - Εργασίες Υπαίθρου  
Τα άρθρα ΓΤΕ.1.1 έως ΓΤΕ.1.48 αναφέρονται σε γεωτρήσεις ξηράς, ερευνητικά φρέατα και 
ερευνητικές στοές και τα άρθρα ΓΤΕ.1.49 έως ΓΤΕ.1.67 σε επί τόπου δοκιμές. 
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Στην περίπτωση εργασιών υπαίθρου στην θάλασσα, οι τιμές του τιμολογίου περιστροφικών 
δειγματοληπτικών γεωτρήσεων (άρθρα ΓΤΕ.1.5 έως ΓΤΕ.1.7), δειγματοληψιών (άρθρα 
ΓΤΕ.1.17 έως ΓΤΕ.1.22) και επί τόπου δοκιμών (άρθρα ΓΤΕ.1.49 έως ΓΤΕ.1.51 και ΓΤΕ.1.64 
έως ΓΤΕ.1.66) προσαυξάνονται κατά 50% ενώ οι τιμές για εισκόμιση-αποκόμιση γεωτρητικού 
συγκροτήματος, μετακίνηση από θέση σε θέση και αργιών θα καθορίζονται κάθε φορά κατά την 
παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Νόμου 3316/2005. 
Οι τιμές των άρθρων ΓΤΕ.1. πέραν των όσων αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο 
συμπεριλαμβάνουν και την αποζημίωση υποαπασχόλησης του Μηχανικού εξοπλισμού. 
 
Η αμοιβή για τις εργασίες υπαίθρου είναι κοινή για τα υφιστάμενα κτήρια και τις προσθήκες – 
ανεγερσης των νέων. 

 

Άρθρο ΓΤΕ.2 - Εργαστηριακές Δοκιμές  

Τα άρθρα ΓΤΕ.2.1 έως ΓΤΕ.2.40 αναφέρονται σε δοκιμές εδαφομηχανικής και βραχομηχανικής, 
τα άρθρα ΓΤΕ.2.41 έως ΓΤΕ.2.53 σε δοκιμές αδρανών υλικών, τα άρθρα ΓΤΕ.2.54 έως ΓΤΕ.2.75 
σε δοκιμές χημικών αναλύσεων εδαφών, τα άρθρα ΓΤΕ.2.76 έως ΓΤΕ.2.82 σε δοκιμές 
σκυροδέματος και τέλος τα άρθρα ΓΤΕ.2.83 έως ΓΤΕ.2.92 σε δοκιμές  ασφαλτικών υλικών και 
ασφαλτομιγμάτων. 

Οι τιμές των άρθρων ΓΤΕ.2. πέραν των όσων αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο 
συμπεριλαμβάνουν και την δαπάνη  για χρήση οργάνων και μικροϋλικών. 

 

Η προεκτίμηση αμοιβής για τις εργαστηριακές δοκιμές υπολογιζόμενη σύμφωνα με το άρθρο 
ΓΕΝ. 4 του κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών ως ακολούθως: 

Άρθρο ΓΕΝ.4 Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με τον χρόνο 
απασχόλησης 

1. Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή άλλου 
επιστήμονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει ειδικών προβλέψεων 
του παρόντος υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας ως 
εξής: 

α- Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300*τκ 

β- Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ 

γ- Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ, 

όπου τκ είναι ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ 3. 

2. Οι αποζημιώσεις της παραγράφου 1 νοούνται για απασχόληση εντός ή εκτός έδρας (στο 
εσωτερικό) περισσότερων της μιας ημερών, ή, σε περίπτωση μίας μόνο ημέρας για απασχόληση 
πέντε (5) τουλάχιστον ωρών. Για απασχόληση μικρότερη των 5 ωρών, η ωριαία απασχόληση 
ορίζεται ίση προς το 0,20 των παραπάνω ημερήσιων αποζημιώσεων με ελάχιστη αμοιβή όχι 
μικρότερη των 150*τκ.Στην ανωτέρω αμοιβή νοείται ότι περιλαμβάνεται το σύνολο των άμεσων και 
έμμεσων, γενικών και ειδικών υποστηρικτικών και λειτουργικών δαπανών του. 

3. Η αποζημίωση ανθρωπομήνα νοείται ως αποζημίωση 22 ανθρωποημερών. 

4. H προεκτιμώμενη αμοιβή σε ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή άλλου 
επιστήμονα, εγνωσμένου κύρους και με αποδεδειγμένα εξειδικευμένες γνώσεις στην οργάνωση ή 
σε μεθόδους κατασκευής ειδικών, σύνθετων ή πολύπλοκων έργων μπορεί να εκτιμηθεί έως το 
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διπλάσιο των προεκτιμώμενων αμοιβών που ορίζονται στην παραγρ. 1, πάντα ανάλογα του 
χρόνου της αποδεδειγμένης εμπειρίας και εφόσον η απασχόληση είναι περιορισμένης διάρκειας. 

Βάσει των ανωτέρω και την εκτίμηση της Υπηρεσίας για τις ανθρωποημέρες απασχόλησης 
επιστήμονα εμπειρίας από 10 έτη έως 20, που απαιτούνται για την ως άνω αναφερόμενη 
διαδικασία προκύπτει η ακόλουθη αμοιβή: 
ΑΓΤδοκ= 1,199 *  12 ανθρωποημέρες * 450,00 €/ ανθρωποημέρα  
 

ΑΓΤδοκ=  6.474,60 €  
 
 
Άρθρο ΓΤΕ.3 - Έκθεση Γεωτεχνικής Έρευνας  
Αντικείμενο της Έκθεσης Γεωτεχνικών Ερευνών είναι η παρουσίαση όλων των εργασιών 
γεωτεχνικής έρευνας (υπαίθρου και εργαστηριακών δοκιμών) και των αποτελεσμάτων τους οι 
οποίες εκτελούνται στα πλαίσια ενός έργου σύμφωνα με την εγκεκριμένη Έκθεση 
Προγράμματος Γεωτεχνικών Ερευνών.  

Η αμοιβή για την έκθεση αξιολόγησης των γεωτεχνικών ερευνών υπολογίζεται σύμφωνα με 
το άρθρο ΓΜΕ 1.3 της απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Αριθμ. 
ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/17 (ΦΕΚ 2519 Β/20-07-2017) ως ακολούθως: 

ΓΜΕ 1.3 - Έκθεση Αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών 
Αντικείμενο Αντικείμενο της Έκθεσης Αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών είναι η 

αξιολόγηση και ερμηνεία των στοιχείων της γεωτεχνικής έρευνας 
συνεκτιμώντας τα σχετικά στοιχεία από τη γεωλογική μελέτη με στόχο 
τον καθορισμό του γεωτεχνικού προσομοιώματος στην περιοχή του 
έργου. 

Περιεχόμενο Η Έκθεση περιλαμβάνει τυπικά και όχι περιοριστικά τα ακόλουθα: 
(α) Σύντομη παράθεση των γεωλογικών πληροφοριών με αναφορά 

στην πηγή των πληροφοριών και συγκεκριμένα: 
 Αναφορά στα υφιστάμενα γεωλογικά στοιχεία.  

 Περιγραφή των γενικών γεωλογικών συνθηκών της περιοχής 
του έργου (με σαφή αναφορά στη γεωμορφολογία, 
στρωματογραφία, τεκτονική, σεισμικότητα κ.λπ.). 

 Περιγραφή των υδρογεωλογικών συνθηκών της περιοχής 
του έργου. 

 Περιγραφή των τεχνικογεωλογικών συνθηκών της περιοχής 
(με σαφή αναφορά σε τεχνικογεωλογικές ενότητες-ομάδες 
γεωϋλικών  με την ίδια ή παρόμοια αναμενόμενη μηχανική 
συμπεριφορά) 

(β) Σύντομη περιγραφή της εκτελεσθείσας γεωτεχνικής έρευνας με 
αναφορά στο είδος, θέση και βάθος αυτής. Απαραίτητα θα 
περιλαμβάνονται σε παράρτημα του τεύχους: 

 τοπογραφικό διάγραμμα με οριζοντιογραφία των 
προβλεπόμενων έργων στο οποίο θα αποτυπώνονται οι 
γεωλογικοί σχηματισμοί και, με διαφορετική σήμανση ανά 
είδος έρευνας, οι  θέσεις όλων των ερευνών που έχουν 
εκτελεσθεί σε παλαιότερο ή στο παρόν στάδιο μελέτης. Στο 
υπόμνημα του σχεδίου θα αναγράφονται σε πίνακα οι 
συντεταγμένες των θέσεων (Χ, Υ, Ζ) της εκτελεσθείσας 
έρευνας όπως αυτές περιλαμβάνονται στις αντίστοιχες 
Εκθέσεις Γεωτεχνικών Ερευνών, 
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 τα μητρώα των ερευνητικών διανοίξεων όπως αυτά 
περιλαμβάνονται στις αντίστοιχες Εκθέσεις Γεωτεχνικών 
Ερευνών.   

(γ) Περιγραφή του υπό μελέτη έργου (θέση, τεχνική περιγραφή, 
γεωμετρία, λειτουργικές απαιτήσεις, ελάχιστο λειτουργικό βάθος 
θεμελιώσεως, φορτία, αντιστηρίξεις, υλικά κατασκευής, στατική 
μορφή και φορείς, υπόγεια νερά, στεγανότητα, πρανή, απαιτήσεις 
μελετητών επί ειδικών θεμάτων κ.λπ.) και παροχή χρήσιμων 
πληροφοριών για το περιβάλλον αυτού (π.χ. κτίσματα, άλλες 
γειτνιάζουσες κατασκευές και αλληλεπίδραση αυτών),  

(δ)  Παρουσίαση του γεωτεχνικού προσομοιώματος, δηλαδή του 
διαχωρισμού των συναντώμενων σχηματισμών σε εδαφικά 
στρώματα/βραχώδεις ενότητες με κριτήριο τη μηχανική 
συμπεριφορά, με βάση τα αποτελέσματα της γεωλογικής μελέτης 
και των γεωτεχνικών ερευνών (εργασίες υπαίθρου και 
εργαστηριακές δοκιμές). Γίνεται λεπτομερής περιγραφή των 
διαφόρων στρώσεων-ενοτήτων με βάση τα φυσικά και μηχανικά 
χαρακτηριστικά (με έμφαση στα χαρακτηριστικά αντοχής και 
συμπιεστότητας) και δίνεται διαφορετικό σύμβολο για κάθε 
διαχωριζόμενη στρώση-ενότητα. Σχεδιάζονται και 
περιλαμβάνονται σε παράρτημα της Έκθεσης γεωτεχνικές τομές 
(μηκοτομή –διατομές στις θέσεις των ερευνών) πάνω στις οποίες 
δείχνεται ο διαχωρισμός των στρωμάτων- ενοτήτων με απόλυτα 
υψόμετρα όπου είναι δυνατόν, αλλιώς με σχετικά υψόμετρα από 
τα σχέδια της μελέτης και προβάλλονται στις θέσεις γεωτεχνικής 
έρευνας κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω:   
 Η κατάταξη των υλικών με βάση το σύστημα USCS 
 Ο αριθμός κρούσεων NSPT των δοκιμών πρότυπης 

διείσδυσης, στα βάθη που έχουν πραγματοποιηθεί 

 Ο δείκτης ποιότητας του πετρώματος (RQD) και ο βαθμός 
αποσάθρωσης 

 Η στάθμη του υπόγειου νερού. Σε περίπτωση που υπάρχουν 
αρκετά στοιχεία είναι σκόπιμο να παρουσιάζεται το εποχιακό 
εύρος διακύμανσης αυτής. Οι όποιες μετρήσεις σταθμών που 
παρουσιάζονται πρέπει να πραγματοποιούνται μετά το πέρας 
των γεωτρητικών εργασιών. 

 Στον καθορισμό του προσομοιώματος λαμβάνονται υπόψη και 
σχολιάζονται όλες οι διαθέσιμες μετρήσεις οργάνων 
παρακολούθησης (πιεζόμετρα, αποκλισιόμετρα, επιφανειακοί 
μάρτυρες κ.τλ.).  

(ε)  Tαξινόμηση, πινακοποίηση και παρουσίαση σε κατάλληλα 
διαγράμματα των αποτελεσμάτων των ερευνών υπαίθρου και 
των εργαστηριακών δοκιμών και εφόσον κρίνεται απαραίτητο, 
παρουσίαση της στατιστικής κατανομής και του εύρους 
μεταβολής των κυριοτέρων στοιχείων σε ιστογραφήματα.  

(στ) Παρουσίαση των τιμών (διακύμανση και μέσοι όροι) των 
κυριότερων φυσικών και μηχανικών χαρακτηριστικών  για κάθε 
εδαφικό στρώμα/ βραχώδη ενότητα που έχει διαχωριστεί, με 
ιδιαίτερη έμφαση στα αποτελέσματα  των επί τόπου και 
εργαστηριακών δοκιμών αντοχής, παραμορφωσιμότητας και 
περατότητας (τυποποιημένης διείσδυσης, φυσικής υγρασίας, 
αντοχής, συμπιεστότητας κ.λπ.), Η παρουσίαση των ορίων 
μεταβολής των γεωτεχνικών παραμέτρων πρέπει να γίνεται 
κατά τρόπο σαφή και  εποπτικό ώστε να επιτρέπει  την επιλογή 
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των πιο κατάλληλων παραμέτρων για τους γεωτεχνικούς 
υπολογισμούς. Αποτελέσματα που παρουσιάζουν σημαντική 
απόκλιση από το μεγαλύτερο μέρος των άλλων αποτελεσμάτων 
εξετάζονται με σχολαστικότητα για να διαπιστωθεί εάν 
οφείλονται σε σφάλματα δοκιμής ή εάν αντιπροσωπεύουν 
διαφορετικές συνθήκες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στον 
διαχωρισμό των στρώσεων-ενοτήτων.  

(ζ) Επιλογή αντιπροσωπευτικών τιμών (σχεδιασμού) των φυσικών 
και μηχανικών παραμέτρων για κάθε διαχωριζόμενη στρώση-
ενότητα. Θα γίνεται προσπάθεια για ερμηνεία των 
αποτελεσμάτων και αξιολόγηση τυχόν σημαντικών αποκλίσεων 
μεταξύ των παραμέτρων που προέρχονται από διάφορα είδη 
δοκιμών. Σε περιπτώσεις στις οποίες προεκτιμάτε ότι η αστοχία 
θα συμβεί στο ασθενέστερο υλικό που υπάρχει σε ανομοιογενή 
στρωματογραφική διάταξη, το κατώτατο όριο τιμών 
χαρακτηριστικών παραμέτρων για τα υλικά που επηρεάζουν 
την αστοχία θα προσδιορίζεται με βάση την κρίση του  
γεωτεχνικού μηχανικού ή με στατιστικές μεθόδους κατά τις 
οποίες θα επιλέγεται μια πιθανότητα μη υπέρβασης ίση με 5%. 
Στις περιπτώσεις που  τόσο η αντοχή όσο και η παραμόρφωση 
δεν καθορίζονται από το ασθενέστερο υλικό που υπάρχει, τότε 
θα χρησιμοποιούνται κατάλληλες μέθοδοι μέσου όρου με 
απομείωση (εάν απαιτείται) ανάλογα με την εκτιμηθείσα τυπική 
απόκλιση. 

(η)  Πρόταση ετήσιας ανώτατης στάθμης υπόγειου ορίζοντα καθώς 
και ανώτατης στάθμης ορίζοντα 50-ετίας για να 
χρησιμοποιηθούν στους γεωτεχνικούς υπολογισμούς. Η 
πρόταση θα βασίζεται σε εκτιμήσεις που θα προκύπτουν 
στατιστικά (συσχέτιση πιεζομετρικών και βροχομετρικών 
δεδομένων) ή σε ορισμένες περιπτώσεις και εφόσον απαιτείται 
με άλλες μεθόδους (εμπειρικές,  αναλυτικές κ.λ.π.). Γενικά η 
μέθοδος που θα χρησιμοποιείται θα εξαρτάται από τα διαθέσιμα 
στοιχεία (υδρογεωλογικά, μετεωρολογικά) και την 
σπουδαιότητα του έργου. Σε κάθε περίπτωση θα λαμβάνονται 
υπόψη οι τοπικές, ιδιαίτερες υδρογεωλογικές συνθήκες 
(περατότητες των τεχνικογεωλογικών ενοτήτων, φυσική 
αποστράγγιση κλπ.). Σε περίπτωση έλλειψης τοπικών 
στοιχείων θα γίνονται συντηρητικές εκτιμήσεις σταθμών με βάση 
αιτιολογημένες παραδοχές και στοιχεία από παρακείμενες 
περιοχές με παρόμοιες συνθήκες καθώς και σχετικά στοιχεία 
από τη διεθνή βιβλιογραφία. 

(θ)   Κατάταξη των προς εκσκαφή υλικών για χρήση ως υλικού 
κατασκευής επιχωμάτων, εξυγίανσης, οδοστρωσίας κτλ. και 
κατάταξη όσον αφορά την εκσκαψιμότητα. 

(ι)    Ταξινόμηση κατά μήκος του έργου του εδάφους θεμελίωσης 
οδοστρωμάτων σε περίπτωση χαμηλών επιχωμάτων, (ύψους 
μικρότερου του 1,00μ.), έρπουσας χάραξης ή χάραξης σε 
διατομή ορύγματος με κριτήριο την αναγκαιότητα κατασκευής 
στρώσης εξυγίανσης, αποστράγγισης κτλ. 

(ια) Κατάταξη των εδαφών από άποψη σεισμικής επικινδυνότητας με 
βάση τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ 2000).  

(ιβ) Αξιολόγηση των χημικών ιδιοτήτων των υπογείων υδάτων σε 
σχέση με την επίδρασή τους σε δομικά στοιχεία που βρίσκονται 
στο έδαφος 
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(ιγ) Yποβολή αιτιολογημένων προτάσεων σχετικά με το είδος και τον 
αριθμό των πρόσθετων γεωτεχνικών ερευνών που κρίνεται 
σκόπιμο να εκτελεστούν, για να καλύψουν τυχόν ανεπαρκή 
στοιχεία της έρευνας ή να απαντήσουν σε τυχόν ερωτηματικά 
που προέκυψαν από τα αποτελέσματα της γεωτεχνικής 
έρευνας, εφόσον απαιτηθεί από την παραπάνω αξιολόγηση.  

Αμοιβή Η αμοιβή για τη σύνταξη και υποβολή της Έκθεσης Προγράμματος 
Γεωτεχνικών Ερευνών και της Έκθεσης Αξιολόγησης  Γεωτεχνικών 
Ερευνών καθορίζεται από τον τύπο  

Σ(Φ)= 15%*Γ  (€) 
όπου Γ= το προεκτιμώμενο κόστος του συνόλου των γεωτεχνικών 
ερευνών (υπαίθρου και εργαστηρίου) που θα εκτελεστούν στο παρόν 
στάδιο μελέτης. Όταν δεν διατίθεται αναλυτικά το προεκτιμώμενο 
κόστος του συνόλου των γεωτεχνικών ερευνών, αυτό υπολογίζεται 
με βάση τον παρακάτω τύπο:  

Γ = 380*Σ  (€) 
όπου Σ το προεκτιμώμενο συνολικό βάθος γεωτρήσεων σε μέτρα. Σε 
περίπτωση που η έρευνα είναι πιθανόν να αποτελείται ή/και από 
στατικές πενετρομετρήσεις-δοκιμαστικές φορτίσεις/εξολκεύσεις ή 
μόνο από ερευνητικά φρέατα και εργαστηριακές δοκιμές, το 
προεκτιμώμενο κόστος των παραπάνω ερευνών θα προκύπτει 
αναλυτικά με βάση τις προεκτιμηθείσες ποσότητες και τις τιμές του 
Τιμολογίου Γεωτεχνικών Ερευνών. Γεωτεχνικές έρευνες που έχουν 
γίνει και αξιολογηθεί σε προηγούμενο στάδιο μελέτης και 
συναξιολογούνται στο παρόν στάδιο δεν θα λαμβάνονται υπόψη στον 
υπολογισμό του Γ.  
Η ελάχιστη αμοιβή για την σύνταξη Έκθεσης Προγράμματος και 
Αξιολόγησης του συνόλου των Γεωτεχνικών Ερευνών ανά στάδιο 
μελέτης δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 500 €. 

Με αντικατάσταση στον ως άνω τύπο προκύπτει: 

ΑΓΜΕ.1 = 15% * ΑΓΤΕ = 15% * 6.474,60 € 

ΑΓΜΕ.1 = 971,19 € 

 

Η αμοιβή των άρθρων ΓΜΕ.1.1 - Προγραμματισμός, Επίβλεψη, Αξιολόγηση Γεωτεχνικών 
Ερευνών και ΓΜΕ 1.2 - Επίβλεψη Γεωτεχνικών Ερευνών, περιλαμβάνεται στην ως άνω 
υπολογισθείσα αμοιβή ΑΓΜΕ.1 

 

Η αμοιβή για τη σύνταξη της γεωτεχνικής μελέτης των δύο κτηρίων υπολογίζεται σύμφωνα με 
το άρθρο ΓΜΕ 2.3.1 της απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Αριθμ. 
ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/17 (ΦΕΚ 2519 Β/20-07-2017) ως ακολούθως: 

Η συνολική αμοιβή της γεωτεχνικής μελέτης προκύπτει ως ακολούθως: 

ΑΓΕΩΤ = ΑΓΤδοκ + ΑΓΜΕ.1 
ΑΓΕΩΤ = 7.445,79 € 

Στην ως άνω αμοιβή δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη απροβλέπτων και ΦΠΑ. 
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1.7 ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

Η αμοιβή των τευχών δημοπράτησης υπολογίζεται σύμφωνα με τα 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 προεκτίμωμενης αμοιβής των κατηγοριών μελετών για τις οποίες συνάσσονται 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% 
◦ 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 δημοπράτησης: τεχνική περιγραφή (10%), τεχνικές 
προδιαγραφές (30%), ανάλυση τιμών (25%), τιμολόγιο μελέτης (13%) και προϋπολογισμό 
μελέτης (5%), προκύπτει ανά μελέτη: 

 
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ      
ΑΡΧ. ΜΕΛΕΤΗΣ 2.847,17 =8% Χ( A1.1 + A1.2 + A1.3)x40%x83/100 

ΣΤΑΤ. ΜΕΛΕΤΗΣ 605,85 =8% Χ ( A2.1 + A2.2 )x40%x83/100  
Η/Μ ΜΕΛΕΤΗΣ 719,55 =8% Χ (A4.1 + A4.2)x83/100  
ΣΥΝΟΛΟ  4.172,57 €     

 

ΑΤ.Δ. = 4.172,57 € 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ 1  
ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ 5 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 

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 20-3-2022, ο συντελεστής (τκ) έχει τιμή (τκ) = 1,260 
(Εγκύκλιος Δ11/104190/06.04.2022 Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών). 

- 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. 

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. 

 
 
1.1 ΑΜΟΙΒΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η αμοιβή της αρχιτεκτονικής μελέτης υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο ΟΙΚ.1 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 ως ακολούθως: 

Άρθρο ΟΙΚ.1 Αρχιτεκτονικές Μελέτες 

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

2. 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 
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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. 

7. Πίνακας Ια Υπολογισμού Αμοιβών Αρχιτεκτονικών Μελετών. 

Με αντικατάσταση στον ως άνω τύπο τις ακόλουθες τιμές: 
Για την προσθήκη πτέρυγας  
κ =  2,1 για κατηγορία ΙΙΙ 
μ =  50 >> 
Ε =  220 τ.μ. 
ΣΑ=  1,00 για Σχολικά κτήρια στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης 
ΣΒν = 1 >> 
ΤΑ0 =  9,75 >> 
τκ = 1,260 (2022) 

Προκύπτει η αμοιβή: 

Α1.1= 20.563,16 € 

 
Για το νέο κτήριο 5   
κ =  2,1 για κατηγορία ΙΙΙ 
μ =  50 >> 
Ε =  600 τ.μ. 
ΣΑ=  1,00 για Σχολικά κτήρια στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης 
ΣΒν = 1 >> 
ΤΑ0 =  9,75 >> 
τκ = 1,260 (2022) 

Προκύπτει η αμοιβή: 

Α1.2= 44.803,88 € 

 
Για τον περιβάλλοντα χώρο 
κ =  2,9 για κατηγορία V – περιβάλλοντας χώρος 
μ =  63 >> 
Ε =  740 τ.μ. ενδεικτική επιφάνεια 
ΣΑ=  1,00 για περιβάλλοντα χώρο 
ΣΒν = 0,1 >> 
ΤΑ0 =  9,75 >> 
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τκ = 1,260 (2022) 

Προκύπτει η αμοιβή για τον περιβάλλοντα χώρο: 

Α1.3= 11.659,61 € 

 
 
OIK 1.2 Παθητική Πυροπροστασία 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τη σύνταξη της Μελέτης Παθητικής Πυροπροστασίας υπολογίζεται 
σύμφωνα με τον γενικό τύπο της παρ. ΟΙΚ.1.1.1, στον οποίο η ΤΑο πολλαπλασιάζεται επί 2%. 
Οι συντελεστές κ & μ ορίζονται αντίστοιχα σε 2,0 και 35 για όλες τις κατηγορίες μελετών. 

Με αντικατάσταση στον ως άνω τύπο τις ακόλουθες τιμές: 
ΤΑ0 =  0,195 
κ =  2,00 
μ =  35,00 

 

Προκύπτει η αμοιβή για την προσθήκη πτέρυγας: 

Α1.4= 864,87 € 

και για το νέο κτήριο 5: 

Α1.5= 1.777,10 € 

 

Η συνολική αμοιβή της αρχιτεκτονικής μελέτης είναι: 
Α=Α1.1+Α1.2+Α1.3+Α1.4+Α1.5 =  79.668,62 € 

 

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

 
Στάδιο μελέτης Αμοιβή  
Για την Προμελέτη 35% 27.884,02 € 
Για τη μελέτη εφαρμογής το 40% 31.867,45 € 

Λόγω παράλειψης του σταδίου οριστικής μελέτης 
0,5*25%=12,5% 

9.958,58 € 

Προσαύξηση 30% για την προσθήκη πτέρυγας 
ΟΙΚ.5.8 

6.428,41 € 

Σύνολο  αμοιβής αρχιτεκτονικής μελέτης ΑΑΡΧΙΤ= 76.138,46 € 

Στην ως άνω αμοιβή δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη απροβλέπτων και ΦΠΑ 

 

Στην αμοιβή της αρχιτεκτονικής μελέτης προστίθεται επίσης η αμοιβή για την 
χρονοαπασχόληση μηχανικού για τις διαδικασίες συλλογής γνωμοδοτήσεων, έκδοσης 
έγκρισης δόμησης, άδειας δόμησης και την υλοποίηση των λοιπών απαιτούμενων διαδικασιών, 
υπολογιζόμενη σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ. 4 του κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών ως 
ακολούθως: 
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Άρθρο ΓΕΝ.4 Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με τον χρόνο 
απασχόλησης 

1. Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή άλλου 
επιστήμονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει ειδικών προβλέψεων 
του παρόντος υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας ως 
εξής: 

α- Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300*τκ 

β- Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ 

γ- Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ, 

όπου τκ είναι ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ 3. 

2. Οι αποζημιώσεις της παραγράφου 1 νοούνται για απασχόληση εντός ή εκτός έδρας (στο 
εσωτερικό) περισσότερων της μιας ημερών, ή, σε περίπτωση μίας μόνο ημέρας για απασχόληση 
πέντε (5) τουλάχιστον ωρών. Για απασχόληση μικρότερη των 5 ωρών, η ωριαία απασχόληση 
ορίζεται ίση προς το 0,20 των παραπάνω ημερήσιων αποζημιώσεων με ελάχιστη αμοιβή όχι 
μικρότερη των 150*τκ.Στην ανωτέρω αμοιβή νοείται ότι περιλαμβάνεται το σύνολο των άμεσων και 
έμμεσων, γενικών και ειδικών υποστηρικτικών και λειτουργικών δαπανών του. 

3. Η αποζημίωση ανθρωπομήνα νοείται ως αποζημίωση 22 ανθρωποημερών. 

4. H προεκτιμώμενη αμοιβή σε ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή άλλου 
επιστήμονα, εγνωσμένου κύρους και με αποδεδειγμένα εξειδικευμένες γνώσεις στην οργάνωση ή 
σε μεθόδους κατασκευής ειδικών, σύνθετων ή πολύπλοκων έργων μπορεί να εκτιμηθεί έως το 
διπλάσιο των προεκτιμώμενων αμοιβών που ορίζονται στην παραγρ. 1, πάντα ανάλογα του 
χρόνου της αποδεδειγμένης εμπειρίας και εφόσον η απασχόληση είναι περιορισμένης διάρκειας. 

Βάσει των ανωτέρω και την εκτίμηση της Υπηρεσίας για τις ανθρωποημέρες απασχόλησης 
επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη, που απαιτούνται για την ως άνω αναφερόμενη διαδικασία 
προκύπτει η ακόλουθη αμοιβή: 
Α1.6 = 1,260 *  6 ανθρωποημέρες * 300,00 €/ ανθρωποημέρα  
Α1.6 =  2.268,00 € 

 

Με βάση τα ανωτέρω η συνολική αμοιβή της αρχιτεκτονικής μελέτης προκύπτει: 
Α = ΑΑΡΧΙΤ + Α1.6 =  78.406,46 € 

Στην ως άνω αμοιβή δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη απροβλέπτων και ΦΠΑ 
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1.2 ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η αμοιβή της στατικής μελέτης υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο ΟΙΚ.2 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 ως ακολούθως: 

 

Άρθρο ΟΙΚ.2.1 - Στατικές Μελέτες Κτιριακών Έργων 
1.  Η προεκτιμώμενη αμοιβή Α για την εκπόνηση των Στατικών Μελετών υπολογίζεται 
από τον τύπο: 
  

Α=   

3

3,178

100)(









  1,06   )(  

Η ως άνω προκύπτουσα αμοιβή, εφόσον είναι μεγαλύτερη από την οριζόμενη στη παρ. ΟΙΚ 
1.1.1., αποτελεί και την προεκτιμώμενη αμοιβή Αρχιτεκτονικής μελέτης. 
2.  Στον τύπο της προηγούμενης παρ.1 έχει εισαχθεί ο συντελεστής Σστ, ο οποίος είναι ο 
συντελεστής Στατικής Μελέτης και είναι το ποσοστό συμμετοχής του φέροντα οργανισμού στην 
τιμή μονάδας του φυσικού αντικειμένου (ΤΑ0), που έχει ορισθεί στην παρ. 3 του άρθρου ΟΙΚ.1. 
Ο Συντελεστής Σστ, ορίζεται στον Πίνακα Ιβ. 
5. Οι στατικές μελέτες για κάθε είδος κτιρίου θα κατατάσσονται αναλόγως του είδους της 
φέρουσας κατασκευής στις κατηγορίες του Πίνακα Ιγ της παρ.6, για τον ορισμό των 
συντελεστών κ και μ. 
6. Οι συντελεστές ΣΒν, Ε, τκ και ΤΑ0 είναι οι ίδιοι του Πίνακα Ια και ορίζονται στη παρ. ΟΙΚ 
1.1.1. 

 

Με αντικατάσταση στον ως άνω τύπο τις ακόλουθες τιμές: 
Για την προσθήκη πτέρυγας  
κ =  3 για κατηγορία ΙΙΙ (λόγω απαίτησης αντισεισμικού) 
μ =  37 >> 
Ε =  220 τ.μ. 
Σστ = 0,30 για Σχολικά κτήρια στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης 
ΣΒν = 1 >> 
ΤΑ0 =  9,75 >> 
τκ = 1,260 (2022) 

Προκύπτει η αμοιβή: 

Α2.1= 7.402,49 € 

 
Για το νέο κτήριο 5   
κ =  3 για κατηγορία ΙΙΙ (λόγω απαίτησης αντισεισμικού) 
μ =  37 >> 
Ε =  600 τ.μ. 
Σστ =  0,30 για Σχολικά κτήρια στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης 
ΣΒν = 1 >> 
ΤΑ0 =  9,75 >> 
τκ = 1,260 (2022) 
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Προκύπτει η αμοιβή: 

Α2.2= 16.448,74 € 

 

Η συνολική αμοιβή της στατικής μελέτης είναι: 
Α=Α2.1+Α2.2  =  23.851,23 € 

 

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

 
Στάδιο μελέτης Αμοιβή  
Για την προμελέτη 35% 8.347,93 € 
Για τη μελέτη εφαρμογής το 40% 9.540,49 € 

Λόγω παράλειψης του σταδίου οριστικής μελέτης 
0,5*25%=12,5% 2.981,40 € 

Προσαύξηση 30% για την προσθήκη πτέρυγας 
ΟΙΚ.5.8 2.220,75  
Σύνολο  αμοιβής στατικής μελέτης ΑΣΤΑΤ= 23.090,57 € 

Στην ως άνω αμοιβή δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη απροβλέπτων και ΦΠΑ 

 

1.3 ΑΜΟΙΒΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η αμοιβή της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο ΟΙΚ.3 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 ως ακολούθως: 
 
Άρθρο ΟΙΚ 3.1. - Ηλεκτρικές και Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιριακών Έργων 
1. Η προεκτιμώμενη αμοιβή Α για την εκπόνηση της κάθε επί μέρους μελέτης Η/Μ 
Εγκατάστασης υπολογίζεται από τον τύπο: 

 

Α=    

3

3,178

100)(










HM

1,06   HM)(  

2. Οι συντελεστές ΣΒν, Ε, τκ και ΤΑ 0  είναι οι ίδιοι του πίνακα Ια και ορίζονται στην παρ. 

ΟΙΚ.1.1.1. 

3. Ο συντελεστής ΣΗΜ είναι συντελεστής κάθε επί μέρους μελέτης εγκατάστασης και είναι το 
ποσοστό συμμετοχής της εγκατάστασης αυτής στη τιμή μονάδας του φυσικού αντικειμένου (ΤΑ

0 ) που έχει ορισθεί στη παρ. 3 του άρθρου ΟΙΚ.1. Οι συντελεστές ΣΗΜ ορίζονται στον πίνακα 

1δ’. Στον ΠΙΝΑΚΑ 1δ έχει ορισθεί το άθροισμα των επί μέρους συντελεστών του ΠΙΝΑΚΑ 1δ’, 
που είναι το μέγιστο ποσοστό συμμετοχής των Η/Μ εγκαταστάσεων στην τιμή ΤΑο εφ’ όσον 
μελετώνται όλες. 
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4. Οι μελέτες ΗΜ εγκαταστάσεων κατατάσσονται σε κατηγορίες, αναλόγως του είδους κάθε επί 
μέρους εγκατάστασης σύμφωνα με τον πίνακα 1ε για τον ορισμό των συντελεστών κ και μ. 

5. Για κατηγορίες έργων αρχιτεκτονικών μεγαλύτερες της ΙΙΙ η αμοιβή μελέτης Η/Μ 
εγκαταστάσεων προσαυξάνεται κατά 20%. 

Με αντικατάσταση στον ως άνω τύπο τις ακόλουθες τιμές: 
Για την προσθήκη πτέρυγας  
κ =  2,5 για κατηγορία IV 
μ =  45 >> 
Ε =  220 τ.μ. 
ΣHM = 35% για Σχολικά κτήρια στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης 
ΣΒν = 1 >> 
ΤΑ0 =  9,75 >> 
τκ = 1,260 (2022) 

Προκύπτει η αμοιβή: 

Α3.1= 9.008,95 € 

 
Για το νέο κτήριο 5   
κ =  2,5 για κατηγορία IV 
μ =  45 >> 
Ε =  600 τ.μ. 
ΣHM=  35% για Σχολικά κτήρια στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης 
ΣΒν = 1 >> 
ΤΑ0 =  9,75 >> 
τκ = 1,260 (2022) 

Προκύπτει η αμοιβή: 

Α3.2=  19.529,05 € 

 
ΟΙΚ 3.2. - Ενεργητική Πυροπροστασία (έκδοση αδείας από Πυροσβεστική Υπηρεσία) 
΄Οπου απαιτείται Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας, η προεκτιμώμενη αμοιβή της 
υπολογίζεται σύμφωνα με τον γενικό τύπο, της παρ. ΟΙΚ.1.1.1 στον οποίο η ΤΑ0 

πολλαπλασιάζεται επί 3%. Οι συντελεστές κ & μ ορίζονται αντίστοιχα σε 2,3 και 45 για όλες τις 
κατηγορίες μελέτης. 

Με αντικατάσταση στον ως άνω τύπο τις ακόλουθες τιμές: 
ΤΑ0 =  0,2925 
κ =  2,30 
μ =  45,00 

Προκύπτει η αμοιβή για την προσθήκη πτέρυγας: 

Α3.3= 1.461,72 € 

και για το νέο κτήριο 5: 

Α3.4= 3.006,56 € 

Η συνολική αμοιβή της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης είναι: 
Α=Α3.1+Α3.2+Α3.3+Α3.4 =  33.006,28 € 
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Σύμφωνα με το άρθρο ΟΙΚ.5 Γενικές και ειδικές διατάξεις του κανονισμού προεκτιμώμενων 
αμοιβών, η αμοιβή για την εκπόνηση της οριστικής και μελέτης εφαρμογής υπολογίζεται ως 
ακολούθως: 

 
Στάδιο μελέτης Αμοιβή  
Για την προμελέτη 35% 11.552,20 € 
Για τη μελέτη εφαρμογής το 40% 13.202,51 € 
Για την παράλειψη της οριστικής  50% του σταδίου (25%) 4.125,79 € 
Προσαύξηση 30% για την προσθήκη της πτέρυγας 10.470,97 € 

Σύνολο  αμοιβής ηλεκτρομηχανολογικής  μελέτης ΑH/M= 39.351,47 € 

Στην ως άνω αμοιβή δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη απροβλέπτων και ΦΠΑ 

 

1.5 ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ 

Η αμοιβή για τη σύνταξη της μελέτης ενεργειακής απόδοσης κτηρίου, υπολογίζεται σύμφωνα 
με το άρθρο ΓΕΝ. 4 του κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών ως ακολούθως: 

Άρθρο ΓΕΝ.4 Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με τον χρόνο 
απασχόλησης 

1. Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή άλλου 
επιστήμονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει ειδικών προβλέψεων 
του παρόντος υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας ως 
εξής: 

α- Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300*τκ 

β- Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ 

γ- Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ, 

όπου τκ είναι ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ 3. 

2. Οι αποζημιώσεις της παραγράφου 1 νοούνται για απασχόληση εντός ή εκτός έδρας (στο 
εσωτερικό) περισσότερων της μιας ημερών, ή, σε περίπτωση μίας μόνο ημέρας για απασχόληση 
πέντε (5) τουλάχιστον ωρών. Για απασχόληση μικρότερη των 5 ωρών, η ωριαία απασχόληση 
ορίζεται ίση προς το 0,20 των παραπάνω ημερήσιων αποζημιώσεων με ελάχιστη αμοιβή όχι 
μικρότερη των 150*τκ.Στην ανωτέρω αμοιβή νοείται ότι περιλαμβάνεται το σύνολο των άμεσων και 
έμμεσων, γενικών και ειδικών υποστηρικτικών και λειτουργικών δαπανών του. 

3. Η αποζημίωση ανθρωπομήνα νοείται ως αποζημίωση 22 ανθρωποημερών. 

4. H προεκτιμώμενη αμοιβή σε ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή άλλου 
επιστήμονα, εγνωσμένου κύρους και με αποδεδειγμένα εξειδικευμένες γνώσεις στην οργάνωση ή 
σε μεθόδους κατασκευής ειδικών, σύνθετων ή πολύπλοκων έργων μπορεί να εκτιμηθεί έως το 
διπλάσιο των προεκτιμώμενων αμοιβών που ορίζονται στην παραγρ. 1, πάντα ανάλογα του 
χρόνου της αποδεδειγμένης εμπειρίας και εφόσον η απασχόληση είναι περιορισμένης διάρκειας. 

Βάσει των ανωτέρω και την εκτίμηση της Υπηρεσίας για τις ανθρωποημέρες απασχόλησης 
επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη, που απαιτούνται για τη σύνταξη της μελέτης προκύπτει η 
ακόλουθη αμοιβή: 
ΑΜΕΑ = 1,260 *  10 ανθρωποημέρες * 300,00 €/ ανθρωποημέρα  

ΑΜΕΑ =  3.780,00 € 
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Στην ως άνω αμοιβή δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη απροβλέπτων και ΦΠΑ. 

 

1.6 ΑΜΟΙΒΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η αμοιβή των εργασιών υπαίθρου τις εργαστηριακές δοκιμές και την έκθεση γεωτεχνικής 
έρευνας υπολογίζεται σύμφωνα με τα άρθρο ΓΤΕ. 1, ΓΤΕ. 2 και ΓΤΕ.3  της απόφασης του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Αριθμ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/17 (ΦΕΚ 2519 Β/20-07-2017) 
ως ακολούθως: 

 
Άρθρο ΓΤΕ.1 - Εργασίες Υπαίθρου  
Τα άρθρα ΓΤΕ.1.1 έως ΓΤΕ.1.48 αναφέρονται σε γεωτρήσεις ξηράς, ερευνητικά φρέατα και 
ερευνητικές στοές και τα άρθρα ΓΤΕ.1.49 έως ΓΤΕ.1.67 σε επί τόπου δοκιμές. 
Στην περίπτωση εργασιών υπαίθρου στην θάλασσα, οι τιμές του τιμολογίου περιστροφικών 
δειγματοληπτικών γεωτρήσεων (άρθρα ΓΤΕ.1.5 έως ΓΤΕ.1.7), δειγματοληψιών (άρθρα 
ΓΤΕ.1.17 έως ΓΤΕ.1.22) και επί τόπου δοκιμών (άρθρα ΓΤΕ.1.49 έως ΓΤΕ.1.51 και ΓΤΕ.1.64 
έως ΓΤΕ.1.66) προσαυξάνονται κατά 50% ενώ οι τιμές για εισκόμιση-αποκόμιση γεωτρητικού 
συγκροτήματος, μετακίνηση από θέση σε θέση και αργιών θα καθορίζονται κάθε φορά κατά την 
παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Νόμου 3316/2005. 
Οι τιμές των άρθρων ΓΤΕ.1. πέραν των όσων αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο 
συμπεριλαμβάνουν και την αποζημίωση υποαπασχόλησης του Μηχανικού εξοπλισμού. 
 
Η προεκτίμηση αμοιβής για τις εργασίες υπαίθρου γίνεται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 

ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΝΟΜΕΝΟ 
(€) 

ΓΤΕ.1.1 Εισκόμιση και αποκόμιση γεωτρητικού 
συγκροτήματος 
α. Οδική Μεταφορά 
1.300+(7,5xT) 

ΧΛΜ 7,5 10 1.375,00 

ΓΤΕ.1.5 Περιστροφικές γεωτρήσεις σε 
σχηματισμούς αργίλων, ιλύος, άμμου, 
βράχων σκληρότητας μέχρι και 4 ΜΟΗS 
κλπ. α.- για βάθη 0-20μ  

μ 180 28 5.040,00 

ΓΤΕ.1.33  Διάνοιξη ερευνητικού φρέατος, 
ορύγματος  

κ.μ. 30 2 60,00 

ΓΤΕ.1.49  Δοκιμή διεισδύσεως (STANDARD 
PENETRATION TEST) 

τεμ 44 6 264,00 

ΑΜΟΙΒΗ ΓΤΕ1 (€) 6.739,00 

 

Άρθρο ΓΤΕ.2 - Εργαστηριακές Δοκιμές  

Τα άρθρα ΓΤΕ.2.1 έως ΓΤΕ.2.40 αναφέρονται σε δοκιμές εδαφομηχανικής και βραχομηχανικής, 
τα άρθρα ΓΤΕ.2.41 έως ΓΤΕ.2.53 σε δοκιμές αδρανών υλικών, τα άρθρα ΓΤΕ.2.54 έως ΓΤΕ.2.75 
σε δοκιμές χημικών αναλύσεων εδαφών, τα άρθρα ΓΤΕ.2.76 έως ΓΤΕ.2.82 σε δοκιμές 
σκυροδέματος και τέλος τα άρθρα ΓΤΕ.2.83 έως ΓΤΕ.2.92 σε δοκιμές  ασφαλτικών υλικών και 
ασφαλτομιγμάτων. 

Οι τιμές των άρθρων ΓΤΕ.2. πέραν των όσων αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο 
συμπεριλαμβάνουν και την δαπάνη  για χρήση οργάνων και μικροϋλικών. 
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Η προεκτίμηση αμοιβής για τις εργαστηριακές δοκιμές σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 

 
ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
(€) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΝΟΜΕΝΟ 
(€) 

ΓΤΕ.2.1  Προπαρασκευή σε ξηρή κατάσταση 
δειγμάτων εδάφους για εργαστηριακές 
δοκιμές 

TEM 13 20 260,00 

ΓΤΕ.2.2 Προσδιορισμός φυσικής υγρασίας 
εδάφους 

TEM 10 4 40,00 

ΓΤΕ.2.3 Προσδιορισμός φαινόμενου βάρους 
συνεκτικών υλικών 

TEM 26 3 78,00 

ΓΤΕ.2.4 Προσδιορισμός ειδικού βάρους εδαφών TEM 32 3 96,00 
ΓΤΕ.2.5 Προσδιορισμός ορίου υδαρότητας, ορίου 

πλαστικότητας και δείκτη πλαστικότητας 
TEM 39 1 39,00 

ΓΤΕ.2.6 Προσδιορισμός κοκκομετρικής αναλύσεως 
λεπτόκοκκων και χονδρόκοκκων, 
αδρανών υλικών 

TEM 39 2 78,00 

ΓΤΕ.2.13 Δοκιμή μονοδιάστατης στερεοποιήσεως TEM 115 2 230,00 
ΓΤΕ.2.16 Τριαξονική δοκιμή με στερεοποίηση 

πιέσεως πόρων (CUPP) α. Διάμετρος 
δοκιμίου: D = 2" 

TEM 145 2 290,00 

ΓΤΕ.2.30 Προσδιορισμός της αντοχής σε 
ανεμπόδιστη θλίψη 

TEM 41 3 123,00 

ΓΤΕ.2.1  Προπαρασκευή σε ξηρή κατάσταση 
δειγμάτων εδάφους για εργαστηριακές 
δοκιμές 

TEM 13 20 260,00 

ΑΜΟΙΒΗ ΓΤΕ2 (€) 1.234,00 

 
Άρθρο ΓΤΕ.3 - Έκθεση Γεωτεχνικής Έρευνας  
Αντικείμενο της Έκθεσης Γεωτεχνικών Ερευνών είναι η παρουσίαση όλων των εργασιών 
γεωτεχνικής έρευνας (υπαίθρου και εργαστηριακών δοκιμών) και των αποτελεσμάτων τους οι 
οποίες εκτελούνται στα πλαίσια ενός έργου σύμφωνα με την εγκεκριμένη Έκθεση 
Προγράμματος Γεωτεχνικών Ερευνών.  
 
Η Έκθεση τυπικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
(α)  Σκοπό και στόχους της γεωτεχνικής έρευνας  
(β)  Eντολή αναθέσεως της γεωτεχνικής έρευνας (κύριος του έργου, ημερομηνία, κ.λπ.)  
(γ)  Σύντομη περιγραφή του έργου για το οποίο έγινε η γεωτεχνική έρευνα (είδος, θέση, 
γεωμετρία κλπ.)  
(δ)  Σύντομη περιγραφή των γεωλογικών συνθηκών της περιοχής  
(ε)  Xρόνο εκτελέσεως των διαφόρων φάσεων των εργασιών υπαίθρου και των 
εργαστηριακών δοκιμών 
(στ)  Tύπους των μηχανημάτων που χρησιμοποιήθηκαν για τις εργασίες υπαίθρου 
(ζ)  Oνόματα επιστημονικού και ειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού υπεύθυνου για τη 
συνεχή επιτόπου παρακολούθηση των γεωτρήσεων και των λοιπών εργασιών υπαίθρου, την 
επιτόπου μακροσκοπική περιγραφή των δειγμάτων και την κατάλληλη σήμανση και συσκευασία 
των δειγμάτων 
(η)  Πινακοποίηση ποσοτήτων εκτελεσθεισών εργασιών 
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(θ)  Παρουσίαση των καθημερινών μετρήσεων της στάθμης του νερού στις γεωτρήσεις κατά 
την εκτέλεση των γεωτρήσεων και εν συνεχεία από πιεζόμετρα 
(ι)  Παρουσίαση των επιτόπου παρατηρήσεων κατά την εκτέλεση των γεωτεχνικών 
εργασιών υπαίθρου π.χ. συμπεριφορά διατρητικής στήλης, απώλεια υδάτων ή αρτεσιανισμός, 
παρατηρήσεις σχετικά με διακοπές και είδη βλαβών ή αστοχιών καθώς και οποιαδήποτε άλλη 
πληροφορία χρήσιμη για την πληρέστερη και σαφέστερη ερμηνεία των αποτελεσμάτων 
(ια)  Παρουσίαση των μητρώων υπεδάφους των ερευνητικών διατρήσεων με περιγραφές 
των σχηματισμών υπεδάφους, με βάση τα μητρώα υπαίθρου και τα αποτελέσματα των 
εργαστηριακών δοκιμών. Οι περιγραφές των σχηματισμών θα περιλαμβάνουν γεωλογικά, 
στρωματογραφικά και μακροσκοπικά (χρώμα, ιστός-υφή, δομή) χαρακτηριστικά, βαθμό 
εξαλλοίωσης ή αποσάθρωσης και κερματισμού, στοιχεία ασυνεχειών, σκληρότητα-πυκνότητα 
κτλ. Οι περιγραφές των εδαφικών σχηματισμών θα γίνονται με βάση ένα αναγνωρισμένο κύριο 
σύστημα κατάταξης (π.χ. USCS). Τα μητρώα θα περιλαμβάνουν ακόμα τα ακόλουθα στοιχεία: 

 Τίτλο έργου, τύπο μηχανήματος και κοπτικών εργαλείων 
 Θέση σημείου γεώτρησης οριζοντιογραφικά (Χ.Θ.) και συντεταγμένες αυτού (Χ, Υ, Ζ) 

 Ημερομηνία έναρξης και περάτωσης της γεώτρησης και κρατούσες καιρικές συνθήκες 
 Στάθμη αλλαγής των σχηματισμών (με σχετικό και απόλυτο υψόμετρο) 
 Τύπος κοπτικού και δειγματολήπτη 
 Βάθη και σήμανση ληφθέντων διαταραγμένων και αδιατάρακτων δειγμάτων 

 Αριθμό κρούσεων δοκιμής πρότυπης διείσδυσης ανά βήμα 15 εκ. 
 Ποσοστό πυρηνοληψίας και RQD 

 Πλήρη περιγραφή των ασυνεχειών (φύση, προσανατολισμός, συχνότητα, τραχύτητα 
κτλ.) 

 Στάθμη υπογείου ορίζοντα μετά το πέρας της γεωτρητικής εργασίας 

 Απώλεια ύδατος γεώτρησης (ολική ή μερική) καθώς και τυχόν μεταβολές πίεσης του 
ύδατος  

 Τυχόν εισροές υπογείων υδάτων όπου αυτές παρατηρούνται 

 Αποτελέσματα δοκιμών διαπερατότητας (τιμές συντελεστή διαπερατότητας) στα 
αντίστοιχα βάθη 

 Αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών σε στήλες 
 Οποιαδήποτε παρατήρηση σχετική με τη συμπεριφορά της διατρητικής στήλης 

(απότομες πτώσεις, αντίσταση στην περιστροφή κλπ.)  
(ιβ) Τοπογραφικό διάγραμμα με οριζοντιογραφία των προβλεπόμενων έργων στο οποίο θα 
σημειώνονται (με διαφορετική σήμανση ανά είδος έρευνας) οι  θέσεις όλων των υφιστάμενων 
και προτεινόμενων σημείων έρευνας. Στο υπόμνημα του σχεδίου θα αναγράφονται σε πίνακα 
οι συντεταγμένες (Χ, Υ, Ζ) των αποτυπωμένων θέσεων της εκτελεσθείσας έρευνας 
(ιγ)  Παρουσίαση των επιτόπου δοκιμών υπαίθρου και των εργαστηριακών δοκιμών σε 
παραρτήματα 
(ιδ)  Έγχρωμες φωτογραφίες πυρήνων γεωτρήσεων ή άλλων ερευνητικών εκσκαφών  
καθώς και φωτογραφίες της θέσης της ερευνητικής διάνοιξης σε παράρτημα 

 
Η αμοιβή για τη σύνταξη και υποβολή της Έκθεσης Γεωτεχνικών Ερευνών περιλαμβάνεται στις 
τιμές μονάδας των εργασιών υπαίθρου και των εργαστηριακών δοκιμών του Τιμολογίου 
Εργασιών Γεωτεχνικών Ερευνών (Πίνακας ΓΤΕ) 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρα και τον συντελεστή Τ.Κ., προκύπτει: 

ΑΓΤΕ = (ΑΓΤΕ1 + ΑΓΤΕ2) * τκ 

ΑΓΤΕ = 10.046,06 € 
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Η αμοιβή για την έκθεση αξιολόγησης των γεωτεχνικών ερευνών υπολογίζεται σύμφωνα με 
το άρθρο ΓΜΕ 1.3 της απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Αριθμ. 
ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/17 (ΦΕΚ 2519 Β/20-07-2017) ως ακολούθως: 

ΓΜΕ 1.3 - Έκθεση Αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών 
Αντικείμενο Αντικείμενο της Έκθεσης Αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών είναι η 

αξιολόγηση και ερμηνεία των στοιχείων της γεωτεχνικής έρευνας 
συνεκτιμώντας τα σχετικά στοιχεία από τη γεωλογική μελέτη με στόχο 
τον καθορισμό του γεωτεχνικού προσομοιώματος στην περιοχή του 
έργου. 

Περιεχόμενο Η Έκθεση περιλαμβάνει τυπικά και όχι περιοριστικά τα ακόλουθα: 
(α) Σύντομη παράθεση των γεωλογικών πληροφοριών με αναφορά 

στην πηγή των πληροφοριών και συγκεκριμένα: 
 Αναφορά στα υφιστάμενα γεωλογικά στοιχεία.  

 Περιγραφή των γενικών γεωλογικών συνθηκών της περιοχής 
του έργου (με σαφή αναφορά στη γεωμορφολογία, 
στρωματογραφία, τεκτονική, σεισμικότητα κ.λπ.). 

 Περιγραφή των υδρογεωλογικών συνθηκών της περιοχής 
του έργου. 

 Περιγραφή των τεχνικογεωλογικών συνθηκών της περιοχής 
(με σαφή αναφορά σε τεχνικογεωλογικές ενότητες-ομάδες 
γεωϋλικών  με την ίδια ή παρόμοια αναμενόμενη μηχανική 
συμπεριφορά) 

(β) Σύντομη περιγραφή της εκτελεσθείσας γεωτεχνικής έρευνας με 
αναφορά στο είδος, θέση και βάθος αυτής. Απαραίτητα θα 
περιλαμβάνονται σε παράρτημα του τεύχους: 

 τοπογραφικό διάγραμμα με οριζοντιογραφία των 
προβλεπόμενων έργων στο οποίο θα αποτυπώνονται οι 
γεωλογικοί σχηματισμοί και, με διαφορετική σήμανση ανά 
είδος έρευνας, οι  θέσεις όλων των ερευνών που έχουν 
εκτελεσθεί σε παλαιότερο ή στο παρόν στάδιο μελέτης. Στο 
υπόμνημα του σχεδίου θα αναγράφονται σε πίνακα οι 
συντεταγμένες των θέσεων (Χ, Υ, Ζ) της εκτελεσθείσας 
έρευνας όπως αυτές περιλαμβάνονται στις αντίστοιχες 
Εκθέσεις Γεωτεχνικών Ερευνών, 

 τα μητρώα των ερευνητικών διανοίξεων όπως αυτά 
περιλαμβάνονται στις αντίστοιχες Εκθέσεις Γεωτεχνικών 
Ερευνών.   

(γ) Περιγραφή του υπό μελέτη έργου (θέση, τεχνική περιγραφή, 
γεωμετρία, λειτουργικές απαιτήσεις, ελάχιστο λειτουργικό βάθος 
θεμελιώσεως, φορτία, αντιστηρίξεις, υλικά κατασκευής, στατική 
μορφή και φορείς, υπόγεια νερά, στεγανότητα, πρανή, απαιτήσεις 
μελετητών επί ειδικών θεμάτων κ.λπ.) και παροχή χρήσιμων 
πληροφοριών για το περιβάλλον αυτού (π.χ. κτίσματα, άλλες 
γειτνιάζουσες κατασκευές και αλληλεπίδραση αυτών),  

(δ)  Παρουσίαση του γεωτεχνικού προσομοιώματος, δηλαδή του 
διαχωρισμού των συναντώμενων σχηματισμών σε εδαφικά 
στρώματα/βραχώδεις ενότητες με κριτήριο τη μηχανική 
συμπεριφορά, με βάση τα αποτελέσματα της γεωλογικής μελέτης 
και των γεωτεχνικών ερευνών (εργασίες υπαίθρου και 
εργαστηριακές δοκιμές). Γίνεται λεπτομερής περιγραφή των 
διαφόρων στρώσεων-ενοτήτων με βάση τα φυσικά και μηχανικά 
χαρακτηριστικά (με έμφαση στα χαρακτηριστικά αντοχής και 
συμπιεστότητας) και δίνεται διαφορετικό σύμβολο για κάθε 
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διαχωριζόμενη στρώση-ενότητα. Σχεδιάζονται και 
περιλαμβάνονται σε παράρτημα της Έκθεσης γεωτεχνικές τομές 
(μηκοτομή –διατομές στις θέσεις των ερευνών) πάνω στις οποίες 
δείχνεται ο διαχωρισμός των στρωμάτων- ενοτήτων με απόλυτα 
υψόμετρα όπου είναι δυνατόν, αλλιώς με σχετικά υψόμετρα από 
τα σχέδια της μελέτης και προβάλλονται στις θέσεις γεωτεχνικής 
έρευνας κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω:   
 Η κατάταξη των υλικών με βάση το σύστημα USCS 

 Ο αριθμός κρούσεων NSPT των δοκιμών πρότυπης 
διείσδυσης, στα βάθη που έχουν πραγματοποιηθεί 

 Ο δείκτης ποιότητας του πετρώματος (RQD) και ο βαθμός 
αποσάθρωσης 

 Η στάθμη του υπόγειου νερού. Σε περίπτωση που υπάρχουν 
αρκετά στοιχεία είναι σκόπιμο να παρουσιάζεται το εποχιακό 
εύρος διακύμανσης αυτής. Οι όποιες μετρήσεις σταθμών που 
παρουσιάζονται πρέπει να πραγματοποιούνται μετά το πέρας 
των γεωτρητικών εργασιών. 

 Στον καθορισμό του προσομοιώματος λαμβάνονται υπόψη και 
σχολιάζονται όλες οι διαθέσιμες μετρήσεις οργάνων 
παρακολούθησης (πιεζόμετρα, αποκλισιόμετρα, επιφανειακοί 
μάρτυρες κ.τλ.).  

(ε)  Tαξινόμηση, πινακοποίηση και παρουσίαση σε κατάλληλα 
διαγράμματα των αποτελεσμάτων των ερευνών υπαίθρου και 
των εργαστηριακών δοκιμών και εφόσον κρίνεται απαραίτητο, 
παρουσίαση της στατιστικής κατανομής και του εύρους 
μεταβολής των κυριοτέρων στοιχείων σε ιστογραφήματα.  

(στ) Παρουσίαση των τιμών (διακύμανση και μέσοι όροι) των 
κυριότερων φυσικών και μηχανικών χαρακτηριστικών  για κάθε 
εδαφικό στρώμα/ βραχώδη ενότητα που έχει διαχωριστεί, με 
ιδιαίτερη έμφαση στα αποτελέσματα  των επί τόπου και 
εργαστηριακών δοκιμών αντοχής, παραμορφωσιμότητας και 
περατότητας (τυποποιημένης διείσδυσης, φυσικής υγρασίας, 
αντοχής, συμπιεστότητας κ.λπ.), Η παρουσίαση των ορίων 
μεταβολής των γεωτεχνικών παραμέτρων πρέπει να γίνεται 
κατά τρόπο σαφή και  εποπτικό ώστε να επιτρέπει  την επιλογή 
των πιο κατάλληλων παραμέτρων για τους γεωτεχνικούς 
υπολογισμούς. Αποτελέσματα που παρουσιάζουν σημαντική 
απόκλιση από το μεγαλύτερο μέρος των άλλων αποτελεσμάτων 
εξετάζονται με σχολαστικότητα για να διαπιστωθεί εάν 
οφείλονται σε σφάλματα δοκιμής ή εάν αντιπροσωπεύουν 
διαφορετικές συνθήκες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στον 
διαχωρισμό των στρώσεων-ενοτήτων.  

(ζ) Επιλογή αντιπροσωπευτικών τιμών (σχεδιασμού) των φυσικών 
και μηχανικών παραμέτρων για κάθε διαχωριζόμενη στρώση-
ενότητα. Θα γίνεται προσπάθεια για ερμηνεία των 
αποτελεσμάτων και αξιολόγηση τυχόν σημαντικών αποκλίσεων 
μεταξύ των παραμέτρων που προέρχονται από διάφορα είδη 
δοκιμών. Σε περιπτώσεις στις οποίες προεκτιμάτε ότι η αστοχία 
θα συμβεί στο ασθενέστερο υλικό που υπάρχει σε ανομοιογενή 
στρωματογραφική διάταξη, το κατώτατο όριο τιμών 
χαρακτηριστικών παραμέτρων για τα υλικά που επηρεάζουν 
την αστοχία θα προσδιορίζεται με βάση την κρίση του  
γεωτεχνικού μηχανικού ή με στατιστικές μεθόδους κατά τις 
οποίες θα επιλέγεται μια πιθανότητα μη υπέρβασης ίση με 5%. 
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Στις περιπτώσεις που  τόσο η αντοχή όσο και η παραμόρφωση 
δεν καθορίζονται από το ασθενέστερο υλικό που υπάρχει, τότε 
θα χρησιμοποιούνται κατάλληλες μέθοδοι μέσου όρου με 
απομείωση (εάν απαιτείται) ανάλογα με την εκτιμηθείσα τυπική 
απόκλιση. 

(η)  Πρόταση ετήσιας ανώτατης στάθμης υπόγειου ορίζοντα καθώς 
και ανώτατης στάθμης ορίζοντα 50-ετίας για να 
χρησιμοποιηθούν στους γεωτεχνικούς υπολογισμούς. Η 
πρόταση θα βασίζεται σε εκτιμήσεις που θα προκύπτουν 
στατιστικά (συσχέτιση πιεζομετρικών και βροχομετρικών 
δεδομένων) ή σε ορισμένες περιπτώσεις και εφόσον απαιτείται 
με άλλες μεθόδους (εμπειρικές,  αναλυτικές κ.λ.π.). Γενικά η 
μέθοδος που θα χρησιμοποιείται θα εξαρτάται από τα διαθέσιμα 
στοιχεία (υδρογεωλογικά, μετεωρολογικά) και την 
σπουδαιότητα του έργου. Σε κάθε περίπτωση θα λαμβάνονται 
υπόψη οι τοπικές, ιδιαίτερες υδρογεωλογικές συνθήκες 
(περατότητες των τεχνικογεωλογικών ενοτήτων, φυσική 
αποστράγγιση κλπ.). Σε περίπτωση έλλειψης τοπικών 
στοιχείων θα γίνονται συντηρητικές εκτιμήσεις σταθμών με βάση 
αιτιολογημένες παραδοχές και στοιχεία από παρακείμενες 
περιοχές με παρόμοιες συνθήκες καθώς και σχετικά στοιχεία 
από τη διεθνή βιβλιογραφία. 

(θ)   Κατάταξη των προς εκσκαφή υλικών για χρήση ως υλικού 
κατασκευής επιχωμάτων, εξυγίανσης, οδοστρωσίας κτλ. και 
κατάταξη όσον αφορά την εκσκαψιμότητα. 

(ι)    Ταξινόμηση κατά μήκος του έργου του εδάφους θεμελίωσης 
οδοστρωμάτων σε περίπτωση χαμηλών επιχωμάτων, (ύψους 
μικρότερου του 1,00μ.), έρπουσας χάραξης ή χάραξης σε 
διατομή ορύγματος με κριτήριο την αναγκαιότητα κατασκευής 
στρώσης εξυγίανσης, αποστράγγισης κτλ. 

(ια) Κατάταξη των εδαφών από άποψη σεισμικής επικινδυνότητας με 
βάση τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ 2000).  

(ιβ) Αξιολόγηση των χημικών ιδιοτήτων των υπογείων υδάτων σε 
σχέση με την επίδρασή τους σε δομικά στοιχεία που βρίσκονται 
στο έδαφος 

(ιγ) Yποβολή αιτιολογημένων προτάσεων σχετικά με το είδος και τον 
αριθμό των πρόσθετων γεωτεχνικών ερευνών που κρίνεται 
σκόπιμο να εκτελεστούν, για να καλύψουν τυχόν ανεπαρκή 
στοιχεία της έρευνας ή να απαντήσουν σε τυχόν ερωτηματικά 
που προέκυψαν από τα αποτελέσματα της γεωτεχνικής 
έρευνας, εφόσον απαιτηθεί από την παραπάνω αξιολόγηση.  

Αμοιβή Η αμοιβή για τη σύνταξη και υποβολή της Έκθεσης Προγράμματος 
Γεωτεχνικών Ερευνών και της Έκθεσης Αξιολόγησης  Γεωτεχνικών 
Ερευνών καθορίζεται από τον τύπο  

Σ(Φ)= 15%*Γ  (€) 
όπου Γ= το προεκτιμώμενο κόστος του συνόλου των γεωτεχνικών 
ερευνών (υπαίθρου και εργαστηρίου) που θα εκτελεστούν στο παρόν 
στάδιο μελέτης. Όταν δεν διατίθεται αναλυτικά το προεκτιμώμενο 
κόστος του συνόλου των γεωτεχνικών ερευνών, αυτό υπολογίζεται 
με βάση τον παρακάτω τύπο:  

Γ = 380*Σ  (€) 
όπου Σ το προεκτιμώμενο συνολικό βάθος γεωτρήσεων σε μέτρα. Σε 
περίπτωση που η έρευνα είναι πιθανόν να αποτελείται ή/και από 
στατικές πενετρομετρήσεις-δοκιμαστικές φορτίσεις/εξολκεύσεις ή 
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μόνο από ερευνητικά φρέατα και εργαστηριακές δοκιμές, το 
προεκτιμώμενο κόστος των παραπάνω ερευνών θα προκύπτει 
αναλυτικά με βάση τις προεκτιμηθείσες ποσότητες και τις τιμές του 
Τιμολογίου Γεωτεχνικών Ερευνών. Γεωτεχνικές έρευνες που έχουν 
γίνει και αξιολογηθεί σε προηγούμενο στάδιο μελέτης και 
συναξιολογούνται στο παρόν στάδιο δεν θα λαμβάνονται υπόψη στον 
υπολογισμό του Γ.  
Η ελάχιστη αμοιβή για την σύνταξη Έκθεσης Προγράμματος και 
Αξιολόγησης του συνόλου των Γεωτεχνικών Ερευνών ανά στάδιο 
μελέτης δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 500 €. 

Με αντικατάσταση στον ως άνω τύπο προκύπτει: 

ΑΓΜΕ.1 = 15% * ΑΓΤΕ = 15% * 10.046,06 € 

ΑΓΜΕ.1 = 1.506,91 € 

 

Η αμοιβή των άρθρων ΓΜΕ.1.1 - Προγραμματισμός, Επίβλεψη, Αξιολόγηση Γεωτεχνικών 
Ερευνών και ΓΜΕ 1.2 - Επίβλεψη Γεωτεχνικών Ερευνών, περιλαμβάνεται στην ως άνω 
υπολογισθείσα αμοιβή ΑΓΜΕ.1 

 

Η αμοιβή για τη σύνταξη της γεωτεχνικής μελέτης θεμελίωσης των δύο κτηρίων υπολογίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο ΓΜΕ 2.3.1 της απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
Αριθμ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/17 (ΦΕΚ 2519 Β/20-07-2017) ως ακολούθως: 

ΓΜΕ 2.3.1 - Γεωτεχνική μελέτη θεμελίωσης κτιρίων 
Αντικείμενο Αντικείμενο της γεωτεχνικής μελέτης θεμελίωσης κτιρίου είναι η 

διερεύνηση και ο προσδιορισμός του κατάλληλου τύπου και στάθμης 
θεμελίωσης για την εξασφάλιση της ευστάθειας της θεμελίωσης του 
κτιρίου και των γειτονικών κατασκευών και τον περιορισμό των 
καθιζήσεων (απολύτων και διαφορικών) μέσα στα ανεκτά όρια. 
Επίσης περιλαμβάνεται ο καθορισμός της γεωμετρίας  
προσωρινών/μόνιμων πρανών εκσκαφής και η πλήρης 
διαστασιολόγηση τυχόν απαιτούμενων έργων αντιστήριξης ή/και 
βελτίωσης.  

Περιεχόμενο Η γεωτεχνική μελέτη θεμελίωσης κτιρίου περιλαμβάνει (όχι 
περιοριστικά) τα ακόλουθα: 
(α) Δεδομένα, ιστορικό έργου, εντολές εργοδότη, ονόματα αυτών 

που συνέταξαν τη μελέτη και αυτών που την έλεγξαν. 
(β) Τεχνική περιγραφή του έργου και σύντομη περιγραφή των 

γεωλογικών-γεωτεχνικών συνθηκών.  
(γ) Καθορισμός των ιδεατών γεωτεχνικών τομών του εδάφους στην 

έκταση της επιφάνειας θεμελίωσης και εκτίμηση των πιθανών 
μορφών αστοχιών και παραμορφώσεων με βάση την Έκθεση 
Αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών. Στις τομές αποτυπώνεται η 
στρωματογραφία, οι τιμές σχεδιασμού των διαφόρων 
παραμέτρων (φυσικών και μηχανικών χαρακτηριστικών) των 
στρώσεων, οι στάθμες του υπογείου νερού, οι στάθμες 
θεμελίωσης γειτονικών κατασκευών κ.τλ.  

(δ) Eπισήμανση των κυρίων - κρίσιμων συνθηκών που πρέπει να 
τηρηθούν (ανεκτές παραμορφώσεις –απόλυτες και διαφορικές-, 
επιτρεπτές επιπτώσεις στον περιβάλλοντα χώρο, 
χρονοδιάγραμμα κατασκευής κ.λπ.).  
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(ε)Διερεύνηση και περιγραφή πρόσφορων εναλλακτικών 
κατασκευαστικών λύσεων θεμελίωσης και πιθανής αντιστήριξης 
(προσωρινής ή μόνιμης) ή/και βελτίωσης μεταξύ των οποίων θα 
προτείνεται η βέλτιστη από τεχνικοοικονομική άποψη λύση. Θα 
καταγράφονται όλες οι οδηγίες και περιορισμοί που έχουν δοθεί 
από τον κύριο του έργου για την κατασκευή του έργου. 

(στ) Υπολογισμοί: 

 Υπολογισμοί φέρουσας ικανότητας θεμελίωσης 
(βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης) και σύγκριση της 
με το ασκούμενο  φορτίο που προκύπτει από τη στατική 
ανάλυση.  

 Υπολογισμοί απολύτων καθιζήσεων (ελαστικών, λόγω 
στερεοποίησης κτλ) και της χρονικής τους εξέλιξης, εκτίμηση 
διαφορικών καθιζήσεων και σύγκρισή τους με τις αποδεκτές 
υποχωρήσεις. 

 Προσδιορισμό κατακόρυφου και οριζόντιου δείκτη εδάφους. 

 Αναλύσεις ευστάθειας του φυσικού πρανούς υπό το φορτίο 
του κτιρίου σε περίπτωση θεμελίωσης κτιρίου σε κεκλιμένο 
έδαφος για διάφορες συνθήκες φόρτισης.  

 Αναλύσεις ευστάθειας και προτάσεις κλίσης πρανών 
εκσκαφής (προσωρινών και μόνιμων) για διάφορες 
συνθήκες φόρτισης. 

 Πλήρης διαστασιολόγηση έργων αντιστήριξης (μόνιμης ή 
προσωρινής), πιθανής ενίσχυσης πρανών εκσκαφής (π.χ. 
ηλώσεις) ή/και βελτίωσης του εδάφους (π.χ. 
χαλικοπάσσαλοι, κατακόρυφα στραγγιστήρια, καταβιβασμός 
υπογείου υδάτων κτλ.) με αναφορά στις παραδοχές 
υπολογισμού και στον τρόπο ανάλυσης. 

Σε περίπτωση που οι παραπάνω υπολογισμοί γίνονται με χρήση 
προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, το πρόγραμμα πρέπει να 
είναι αναγνωρισμένο, ενδεδειγμένο για την περίπτωση και να 
δίνονται τα βασικά σημεία της θεωρίας στην οποία βασίζεται ο 
τρόπος εισαγωγής των δεδομένων και εξαγωγής των 
αποτελεσμάτων. Τα φύλλα δεδομένων/αποτελεσμάτων κάθε 
υπολογισμού επισυνάπτονται σε παραρτήματα.  
(ζ) Πρόταση για τον τύπο, στάθμη και διαστάσεις της θεμελίωσης και 

περιγραφή της αλληλουχίας των εργασιών κατασκευής. 
(η) Σε περίπτωση έργων αντιστήριξης, ή ενίσχυσης-προστασίας 

πρανών εκσκαφής ή βελτίωσης εδάφους θεμελίωσης, 
περιλαμβάνεται αναλυτική περιγραφή της λύσης και της 
αλληλουχίας κατασκευής των παραπάνω έργων, καθορισμός 
των προδιαγραφών μεθόδων και υλικών, προβλέψεις του 
τρόπου παρακολούθησης και ελέγχου συμπεριφοράς της 
κατασκευής τόσο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων όσο και 
μετά, αναφορά εφαρμοστέων κανονισμών, οδηγίες για μέτρα 
ασφάλειας κατά τη διάρκεια των εργασιών, παρατηρήσεις και 
οδηγίες για την αποφυγή ή τον περιορισμό ενόχλησης στο 
περιβάλλον από την κατασκευή του έργου και τέλος αναλυτική 
προσμέτρηση όλων των εργασιών και προϋπολογισμός.  

 
(ια) Σχέδια: 

 Γενική Οριζοντιογραφία στην οποία απεικονίζεται η ευρύτερη 
περιοχή και η θέση του υπό μελέτη κτιρίου. 
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 Oριζοντιογραφία σε κατάλληλη κλίμακα (1:100 ή μεγαλύτερη) 
στην οποία φαίνονται το ανάγλυφο του εδάφους, οι τυχόν 
υφιστάμενες εγκαταστάσεις και λοιπά επίγεια ή υπόγειων 
εμπόδια όπως προϋπάρχουν, η διάταξη της θεμελίωσης του 
κτιρίου, οι εκσκαφές και με κατάλληλο τρόπο τα τυχόν 
στοιχεία βελτίωσης του εδάφους. 

 Oριζοντιογραφία διάταξης προσωρινών έργων στην κλίμακα 
του προηγούμενου σχεδίου.  

 Γεωτεχνικές τομές στις δύο διευθύνσεις σε κατάλληλη  
κλίμακα (1:100 ή μεγαλύτερη) όπως προκύπτουν από την 
Έκθέση Αξιολόγησης όπου δείχνονται τα απαραίτητα 
γεωτεχνικά στοιχεία του εδάφους (στρωματογραφία, 
ιδιότητες, στάθμη υπογείων υδάτων κτλ.) και με ακριβείς 
διαστάσεις, υψόμετρα (απόλυτα και σχετικά) κτλ. η στάθμη 
θεμελίωσης του κτιρίου, οι στάθμες θεμελίωσης γειτονικών 
κατασκευών, η γραμμή φυσικού εδάφους, οι γραμμές 
εκσκαφής, εξυγιάνσεων και με ακριβή και κατάλληλο τρόπο 
τα τυχόν στοιχεία αντιστήριξης, ενίσχυσης-επένδυσης 
πρανούς ή/και βελτίωσης εδάφους.  

 Κατασκευαστικά σχέδια έργων βελτίωσης εδάφους (π.χ. 
κάτοψη με κάνναβο εφαρμογής βελτίωσης –
χαλικοπάσσαλοι, στραγγιστήρια, αντλήσεις κτλ.- και 
συντεταγμένες των κορυφών αυτού με ταυτόχρονη 
απεικόνιση των θέσεων εγκατάστασης οργάνων 
παρακολούθησης και αναγραφή επί του σχεδίου του 
προγράμματος παρακολούθησης αυτών, σχέδιο 
λεπτομερειών κτλ.). Συνοδεύονται από υπόμνημα με 
αναφορά και περιγραφή των υλικών, εργασιών και ελέγχων.  

 Κατασκευαστικά σχέδια έργων αντιστήριξης (κάτοψη-όψη-
κατά μήκος τομή-διατομές-λεπτομέρειες-ξυλότυποι-
αναπτύγματα οπλισμών). 

Αμοιβή Η αμοιβή της γεωτεχνικής μελέτης θεμελίωσης κτιρίου καθορίζεται 
από τον τύπο: 

Σ(Φ) = 120*Β*Δ*Θ*Ε0,55  (€) 
 
όπου Ε= εμβαδόν κάτοψης θεμελίωσης κτιρίου (m2) και: 
Β=συντελεστής βελτίωσης ανάλογα με την απαίτηση βελτίωσης του 

εδάφους θεμελίωσης και του είδους αυτής 
Δ=συντελεστής εδάφους θεμελίωσης ανάλογα με την κατηγορία 

αυτού κατά ΕΑΚ 2000 
Θ=συντελεστής θεμελίωσης ανάλογα με τον τύπο ης θεμελίωσης 
Οι παραπάνω συντελεστές λαμβάνονται από τους παρακάτω 
πίνακες: 
 

Β = 1,0    
εάν δεν απαιτείται βελτίωση του εδάφους (εκτός 
εξυγίανσης) 

Β = 1,2   
εάν απαιτείται βελτίωση του εδάφους με σχετικά 
απλές μεθόδους (όπλιση με γεωσυνθετικά φύλλα, 
φυσικοχημικές μέθοδοι ή συνδυασμό αυτών)   

Β = 1,5    
εάν απαιτείται βελτίωση του εδάφους με μία από τις 
παρακάτω μεθόδους ή συνδυασμό αυτών: 
προφόρτιση, δυναμική ή δονητική συμπύκνωση, 
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χαλικοπάσσαλοι, κατακόρυφα στραγγιστήρια, jet 
grouting, καταβιβασμό υπογείου ορίζοντα 

 
 

 
 

 

Θ = 1,0    για επιφανειακή θεμελίωση 

Θ = 1,4    για βαθιά θεμελίωση 

 
Στην παραπάνω αμοιβή συμπεριλαμβάνεται η αμοιβή μελέτης 
βελτίωσης εδάφους θεμελίωσης και ενίσχυσης-προστασίας πρανών 
εκσκαφής. Η αμοιβή μελέτης μόνιμων έργων αντιστήριξης (τοίχων 
αντιστήριξης, πασσαλοτοίχων, έγχυτων διαφραγμάτων, τοίχων 
οπλισμένης γης) υπολογίζεται με βάση τα σχετικά άρθρα του 
κεφαλαίου των Τεχνικών Έργων. Ειδικότερα, για τη μελέτη 
προσωρινής αντιστήριξης (πασσαλοσανίδες, συστήματα τύπου 
Berlinoise, πασσαλοδιαφράγματα και λοιπά διαφράγματα με ή χωρίς 
αντηρίδες/ αγκυρώσεις) η αμοιβή υπολογίζεται ως το 60% της 
αντίστοιχης αμοιβής μελέτης μόνιμου πασσαλότοιχου. 
  
Η αμοιβή όπως ορίζεται παραπάνω είναι η συνολική αμοιβή για την 
πλήρη μελέτη θεμελίωσης του κτιρίου με αποσαφηνισμένες 
συνθήκες θεμελίωσης σε όλη την έκταση του. Σε περίπτωση που η 
γεωτεχνική μελέτη θεμελίωσης εκπονηθεί σε δύο στάδια (π.χ. 
συμπληρωματικές γεωτεχνικές έρευνες) τότε η αμοιβή του πρώτου 
σταδίου αντιστοιχεί στο 40% της συνολικής αμοιβής ενώ η αμοιβή 
του δευτέρου σταδίου στο 60% της συνολικής αμοιβής. 
   
Η ελάχιστη αμοιβή για τη γεωτεχνική μελέτη θεμελίωσης τεχνικού 
ορίζεται στα 1.000 €. 

Δ = 1,0    για έδαφος κατηγορίας Α, Β 

Δ = 1,8    για έδαφος κατηγορίας Γ, Δ, Χ 

Με αντικατάσταση στον ως άνω τύπο των ακόλουθων τιμών: 
Ε =  740 συνολική επιφάνεια κάτοψης δύο κτηρίων 
Β =  1 καθώς δεν απαιτείται εξυγίανση του εδάφους 
Δ =  1 για έδαφος κατηγορίας Α, Β 

Θ =  1 για επιφανειακή θεμελίωση 

προκύπτει η αμοιβή:  Σ(Φ) = 4.805,95 € 

Για την εκπόνηση σε στάδιο οριστικής μελέτης αντιστοιχεί αμοιβή ποσοστού 60%: 
ΑΓΜΕ2.3.1  = 60% * ΣΦ * τκ =  
ΑΓΜΕ2.3.1  3.633,30 € 

Η συνολική αμοιβή της γεωτεχνικής μελέτης προκύπτει ως ακολούθως: 

ΑΓΕΩΤ = ΑΓΤΕ.1+ΑΓΤΕ.2+ΑΓΜΕ1+ΑΓΜΕ2.3.1  
ΑΓΕΩΤ = 15.186,27 € 

Στην ως άνω αμοιβή δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη απροβλέπτων και ΦΠΑ. 
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1.7 ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

Η αμοιβή των τευχών δημοπράτησης υπολογίζεται σύμφωνα με τα 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 προεκτίμωμενης αμοιβής των κατηγοριών μελετών για τις οποίες συνάσσονται 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% 
◦ 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 δημοπράτησης: τεχνική περιγραφή (10%), τεχνικές 
προδιαγραφές (30%), ανάλυση τιμών (25%), τιμολόγιο μελέτης (13%) και προϋπολογισμό 
μελέτης (5%), προκύπτει ανά μελέτη: 

 
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ      
ΑΡΧ. ΜΕΛΕΤΗΣ 2.045,83 =8% Χ( A1.1 + A1.2 + A1.3)x40%x83/100 

ΣΤΑΤ. ΜΕΛΕΤΗΣ 633,49 =8% Χ ( A2.1 + A2.2 )x40%x83/100  
Η/Μ ΜΕΛΕΤΗΣ 757,97 =8% Χ (A4.1 + A4.2)x83/100  
ΣΥΝΟΛΟ  3.437,29 €     

 

ΑΤ.Δ. = 3.437,29 € 
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1.8 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η συνολική αμοιβή της μελέτης προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους αμοιβών των 1.1 έως 
1.7, ανά είδος μελέτης των επι μέρους περιπτώσεων (1 και 2 – Υφιστάμενα κτήρια και προσθήκης 
νέας πτέρυγας και νέου κτηρίου 5) ως ακολούθως: 

1. Για τα υφιστάμενα κτήρια: 

ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗ 
ΑΠΡΟΒ. 

15% ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 

Αρχιτεκτονική μελέτη 
(ΑΑΡΧΙΤ) 72.024,48 10.803,67 82.828,15 19.878,76 102.706,91 

Στατική μελέτη (ΑΣΤΑΤ) 36.211,99 5.431,80 41.643,79 9.994,51 51.638,30 

Ηλεκτρομηχανολογιή 
μελέτη (ΑΗ/Μ) 36.346,02 5.451,90 41.797,92 10.031,50 51.829,42 

Μελέτη ενεργειακής 
απόδοσης (ΑΜΕΑ) 3.402,00 510,30 3.912,30 938,94 4.851,24 
Γεωτεχνική μελέτη 
(ΑΓΕΩΤ) 7.445,79 1.116,87 8.562,66 2.055,04 10.617,70 
Τεύχη δημοπράτησης 
(ΑΤΔ) 4.172,57 625,89 4.798,46 1.151,63 5.950,09 
ΣΥΝΟΛΟ 159.602,85 23.940,43 183.543,28 44.050,38 227.593,67 

 

ανέρχεται δηλαδή σε 183.543,28 € (με απρόβλεπτα, χωρίς τον ΦΠΑ) ή 227.593,67€ (συνολική 
αμοιβή με τον ΦΠΑ 24%) και κατανέμεται στις ανά κατηγορία μελέτης ως ακολούθως: 

 

ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗ 

ΑΠΡΟΒ. 
15% ΣΥΝΟΛΟ 

ΦΠΑ 
24% ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΤ. 6 - Αρχιτεκτονικές 
μελέτες κτιριακών έργων. 
(ΑΑΡΧΙΤ+50%ΑΜΕΑ+ΑΤΔ-ΑΡΧ) 

76.572,65 11.485,90 88.058,55 21.134,05 109.192,60 

ΚΑΤ. 8 - Στατικές μελέτες 
(ΑΣΤΑΤ+ΑΤΔ-ΣΤΑΤ) 

36.817,84 5.522,68 42.340,52 10.161,72 52.502,24 

ΚΑΤ. 9 - Μηχανολογικές, 
ηλεκτρολογικές μελέτες 
(ΑΗ/Μ+50%ΑΜΕΑ+ΑΤΔ-ΗΜ) 

38.766,57 5.814,99 44.581,56 10.699,57 55.281,13 

ΚΑΤ. 21 - Γεωτεχνικές 
μελέτες και έρευνες (ΑΓΕΩΤ) 

7.445,79 1.116,87 8.562,66 2.055,04 10.617,70 

ΣΥΝΟΛΟ 159.602,85 23.940,43 183.543,28 44.050,39 227.593,67 

 
 
 
 
 
 
 



Τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών – σελίδα 38 

 
2. Για την προσθήκη πτέρυγας και την ανέγερση νέου κτηρίου 5. 

 

ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗ 
ΑΠΡΟΒ. 

15% ΣΥΝΟΛΟ 
ΦΠΑ 
24% ΣΥΝΟΛΟ 

Αρχιτεκτονική μελέτη 
(ΑΑΡΧΙΤ) 78.406,46 11.760,97 90.167,43 21.640,18 111.807,61 

Στατική μελέτη (ΑΣΤΑΤ) 23.090,57 3.463,59 26.554,16 6.373,00 32.927,16 

Ηλεκτρομηχανολογιή 
μελέτη (ΑΗ/Μ) 39.351,47 5.902,72 45.254,19 10.861,01 56.115,20 

Μελέτη ενεργειακής 
απόδοσης (ΑΜΕΑ) 3.780,00 566,99 4.346,99 1.043,28 5.390,27 

Γεωτεχνική μελέτη (ΑΓΕΩΤ) 15.186,27 2.277,94 17.464,21 4.191,41 21.655,62 
Τεύχη δημοπράτησης 
(ΑΤΔ) 3.437,29 515,59 3.952,88 948,69 4.901,57 
ΣΥΝΟΛΟ 163.252,06 24.487,80 187.739,86 45.057,57 232.797,44 

 

ανέρχεται δηλαδή σε 187.739,86 € (με απρόβλεπτα, χωρίς τον ΦΠΑ) ή 232.797,44€ (συνολική 
αμοιβή με τον ΦΠΑ 24%) και κατανέμεται στις ανά κατηγορία μελέτης ως ακολούθως: 

 

ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗ 

ΑΠΡΟΒ. 
15% ΣΥΝΟΛΟ 

ΦΠΑ 
24% ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΤ. 6 - Αρχιτεκτονικές μελέτες 
κτιριακών έργων. 
(ΑΑΡΧΙΤ+50%ΑΜΕΑ+ΑΤΔ-ΑΡΧ) 

82.342,29 12.351,34 94.693,63 22.726,47 117.420,10 

ΚΑΤ. 8 - Στατικές μελέτες 
(ΑΣΤΑΤ+ΑΤΔ-ΣΤΑΤ) 

23.724,06 3.558,61 27.282,67 6.547,84 33.830,51 

ΚΑΤ. 9 - Μηχανολογικές, 
ηλεκτρολογικές μελέτες 
(ΑΗ/Μ+50%ΑΜΕΑ+ΑΤΔ-ΗΜ) 

41.999,44 6.299,92 48.299,36 11.591,85 59.891,21 

ΚΑΤ. 21 - Γεωτεχνικές μελέτες 
και έρευνες (ΑΓΕΩΤ) 

15.186,27 2.277,94 17.464,21 4.191,41 21.655,62 

ΣΥΝΟΛΟ 163.252,06 24.487,81 187.739,87 45.057,57 232.797,44 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ  

 

ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗ 

ΑΠΡΟΒ. 
15% ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΤ. 6 - Αρχιτεκτονικές 
μελέτες κτιριακών έργων. 
(ΑΑΡΧΙΤ+50%ΑΜΕΑ+ΑΤΔ-ΑΡΧ) 

158.914,94 23.837,24 182.752,18 43.860,52 226.612,70 
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ΚΑΤ. 8 - Στατικές μελέτες 
(ΑΣΤΑΤ+ΑΤΔ-ΣΤΑΤ) 

60.541,90 9.081,29 69.623,19 16.709,56 86.332,75 

ΚΑΤ. 9 - Μηχανολογικές, 
ηλεκτρολογικές μελέτες 
(ΑΗ/Μ+50%ΑΜΕΑ+ΑΤΔ-ΗΜ) 

80.766,01 12.114,91 92.880,92 22.291,42 115.172,34 

ΚΑΤ. 21 - Γεωτεχνικές 
μελέτες και έρευνες (ΑΓΕΩΤ) 

22.632,06 3.394,81 26.026,87 6.246,45 32.273,32 

ΣΥΝΟΛΟ 322.854,91 48.428,24 371.283,15 89.107,96 460.391,11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Χίος, 18/10/2021 

 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Χίος, 18/10/2021 

Ο Προϊστ. Δ/νσης Τ.Υ. Δ. Χίου 
καα 

 
 

Ευτυχία Βορριά 
Τοπ Μηχ. με Α΄ βαθμό 

 
 

Παντελής Τσαγρής 
Πολιτικός Μηχανικός με Α΄ βαθμό 



Τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών – σελίδα 2 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  









 
 
 

Δήλωση ένταξης Ν.4178/2013
 

 
Στοιχεία ιδιοκτητών:

 
Μηχανικοί:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Γενική Γραμματεία Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος

A/A Δήλωσης: 3595968

Κατάσταση Δήλωσης: Υπαγωγή

A/A Πρωτοκόλλου: 1415198

Ηλεκτρονικός κωδικός: 36432B121A911507

Ημ/νία δημιουργίας: 12/12/2016

Ημ/νία υπαγωγής: 17/05/2017

Τελευταία ενημέρωση: 23/06/2017 09:51:43

Περιγραφή: 5ο_ΔΗΜΟΤΙΚΟ_ΣΧΟΛΕΙΟ_ΒΑΡΒΑΣΙΟΥ

Διεύθυνση: ΚΥΠΡΟΥ 11, ΒΑΡΒΑΣΙ_Δ. ΧΙΟΥ

TK: 82100

Δήμος: Χίου, Π.Ε. Χίου,  Βορείου Αιγαίου

Τιμή ζώνης: 800,00 €

Πρόστιμο: 0,00 €

Πρόστιμο KX: 0,00 €

Πρόστιμο μειωτ. συντ.: 0,00 €

Πρόστιμο πισίνας: 0,00 €

Πρόστιμο λοιπών παραβάσεων: 0,00 €

Συνολικά τμ ΚΧ: 137,63

Συνολικά τμ χώρων μειωτ. συντ.: 243,81

Συνολικά κμ πισίνας: 0

Αριθμός λοιπών πολεοδομικών και

κτιριοδομικών παραβάσεων: 4

Eπώνυμο
Όνομα

΄Όνομα πατέρα
Όνομα μητέρας

Ποσοστό
συνιδιοκτησίας

Οδός Αρ.
Πόλη
ΤΚ

Τηλέφωνο
Κινητό
ΦΑΞ
Email

ΑΦΜ
ΑΦΜ εξωτερικού

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ.

Ο.Τ.Α.
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 100%

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2
ΧΙΟΣ
82131

2271351604
6945256594
2271351622

texniki@chios.gov.gr
997895268

Ονοματεπώνυμο Α.Μ. ΤΕΕ/
Αρ. ΤΕΕ Ειδικότητα

ΚΑΡΟΥΣΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 84475 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2000]
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Στοιχεία υπολογισμού δήλωσης:
Τιμή ζώνης 800,00 €
Οικοδομική Άδεια Ναι
Αριθμός οικοδομικής άδειας 176/1995
Εντός σχεδίου ή οικισμού Ναι
Επικρατούσα χρήση Υπηρεσίες
Τύπος κτιρίου Δημόσιο & ν. 3891/2010 αρθ.6 παρ.12δ
Παραδοσιακός οικισμός Εκτός παραδοσιακού οικισμού/τμήματος πόλης

Φύλλο καταγραφής #1
Περιγραφή παράβασης ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΥΛΙΚΕΙΟ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Κατηγορία αυθαιρεσίας Κατηγορία 4

Αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης εφόσον δεν παραβιάζονται
σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης και δόμησης
και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% το πολεοδομικό μέγεθος του ύψους:
υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4178/2013  και αναστέλλεται για 30 χρόνια η
επιβολή κυρώσεων με την καταβολή του παραβόλου και του ενιαίου ειδικού
προστίμου που προβλέπονται από τον παραπάνω νόμο.Εξαιρούνται οριστικά της
κατεδάφισης μετά τη συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου κατά τις διατάξεις

Είδος χρήσης Υπηρεσίες
Αλλαγή χρήσης Όχι
Υπέρβαση δόμησης 61,55 τμ κύριων χώρων

 τμ χώρων μειωτ. συντελ.
<50% της επιτρεπόμενης δόμησης

Υπέρβαση καθ'ύψος 0 εκατοστά
Όχι

Υπέρβαση κάλυψης 0 τμ
Όχι

Παραβίαση πλαγίων αποστάσεων Όχι
Παραβίαση Ο.Γ. σε προκήπιο Όχι
Ειδικές συνθήκες
Παλαιότητα από 1/1/2004 μέχρι 28/7/2011
Πρόχειρη κατασκευή
Τύπος αυθαιρεσίας Ρύθμιση
Κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) 0 κμ
πισίνα εμβ. < 35τμ ή για ΑΜΕΑ ή με πυροσβεστικό κρουνό
Διαφορετική διαμερισμάτωση
Αριθμός λοιπών πολεοδομικών και
κτιριοδομικών παραβάσεων

1

Φύλλο καταγραφής #2
Περιγραφή παράβασης ΓΡΑΦΕΙΟ
Κατηγορία αυθαιρεσίας Κατηγορία 4

Αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης εφόσον δεν παραβιάζονται
σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης και δόμησης
και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% το πολεοδομικό μέγεθος του ύψους:
υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4178/2013  και αναστέλλεται για 30 χρόνια η
επιβολή κυρώσεων με την καταβολή του παραβόλου και του ενιαίου ειδικού
προστίμου που προβλέπονται από τον παραπάνω νόμο.Εξαιρούνται οριστικά της
κατεδάφισης μετά τη συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου κατά τις διατάξεις

Είδος χρήσης Υπηρεσίες
Αλλαγή χρήσης Όχι
Υπέρβαση δόμησης 27,63 τμ κύριων χώρων

0 τμ χώρων μειωτ. συντελ.
<50% της επιτρεπόμενης δόμησης

Υπέρβαση καθ'ύψος 0 εκατοστά
Όχι

Υπέρβαση κάλυψης 27,63 τμ
<20% της επιτρεπόμενης κάλυψης

Παραβίαση πλαγίων αποστάσεων Όχι
Παραβίαση Ο.Γ. σε προκήπιο Όχι
Ειδικές συνθήκες
Παλαιότητα από 1/1/2004 μέχρι 28/7/2011
Πρόχειρη κατασκευή
Τύπος αυθαιρεσίας Ρύθμιση
Κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) 0 κμ
πισίνα εμβ. < 35τμ ή για ΑΜΕΑ ή με πυροσβεστικό κρουνό
Διαφορετική διαμερισμάτωση
Αριθμός λοιπών πολεοδομικών και
κτιριοδομικών παραβάσεων

1

Φύλλο καταγραφής #3
Περιγραφή παράβασης W.C.
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Κατηγορία αυθαιρεσίας Κατηγορία 4
Αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης εφόσον δεν παραβιάζονται
σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης και δόμησης
και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% το πολεοδομικό μέγεθος του ύψους:
υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4178/2013  και αναστέλλεται για 30 χρόνια η
επιβολή κυρώσεων με την καταβολή του παραβόλου και του ενιαίου ειδικού
προστίμου που προβλέπονται από τον παραπάνω νόμο.Εξαιρούνται οριστικά της
κατεδάφισης μετά τη συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου κατά τις διατάξεις

Είδος χρήσης Υπηρεσίες
Αλλαγή χρήσης Όχι
Υπέρβαση δόμησης 48,45 τμ κύριων χώρων

0 τμ χώρων μειωτ. συντελ.
<50% της επιτρεπόμενης δόμησης

Υπέρβαση καθ'ύψος 0 εκατοστά
Όχι

Υπέρβαση κάλυψης 48,45 τμ
<20% της επιτρεπόμενης κάλυψης

Παραβίαση πλαγίων αποστάσεων Όχι
Παραβίαση Ο.Γ. σε προκήπιο Όχι
Ειδικές συνθήκες
Παλαιότητα από 1/1/2004 μέχρι 28/7/2011
Πρόχειρη κατασκευή
Τύπος αυθαιρεσίας Ρύθμιση
Κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) 0 κμ
πισίνα εμβ. < 35τμ ή για ΑΜΕΑ ή με πυροσβεστικό κρουνό
Διαφορετική διαμερισμάτωση
Αριθμός λοιπών πολεοδομικών και
κτιριοδομικών παραβάσεων

1

Φύλλο καταγραφής #4
Περιγραφή παράβασης ΥΠΟΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Κατηγορία αυθαιρεσίας Κατηγορία 4

Αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης εφόσον δεν παραβιάζονται
σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης και δόμησης
και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% το πολεοδομικό μέγεθος του ύψους:
υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4178/2013  και αναστέλλεται για 30 χρόνια η
επιβολή κυρώσεων με την καταβολή του παραβόλου και του ενιαίου ειδικού
προστίμου που προβλέπονται από τον παραπάνω νόμο.Εξαιρούνται οριστικά της
κατεδάφισης μετά τη συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου κατά τις διατάξεις

Είδος χρήσης Υπηρεσίες
Αλλαγή χρήσης Όχι
Υπέρβαση δόμησης 0 τμ κύριων χώρων

232,41 τμ χώρων μειωτ. συντελ.
<50% της επιτρεπόμενης δόμησης

Υπέρβαση καθ'ύψος 0 εκατοστά
Όχι

Υπέρβαση κάλυψης 232,41 τμ
<20% της επιτρεπόμενης κάλυψης

Παραβίαση πλαγίων αποστάσεων Όχι
Παραβίαση Ο.Γ. σε προκήπιο Όχι
Ειδικές συνθήκες
Παλαιότητα από 1/1/2004 μέχρι 28/7/2011
Πρόχειρη κατασκευή
Τύπος αυθαιρεσίας Ρύθμιση
Κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) 0 κμ
πισίνα εμβ. < 35τμ ή για ΑΜΕΑ ή με πυροσβεστικό κρουνό
Διαφορετική διαμερισμάτωση
Αριθμός λοιπών πολεοδομικών και
κτιριοδομικών παραβάσεων

1

Φύλλο καταγραφής #5
Περιγραφή παράβασης ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΔΙ
Κατηγορία αυθαιρεσίας Κατηγορία 4

Αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης εφόσον δεν παραβιάζονται
σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης και δόμησης
και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% το πολεοδομικό μέγεθος του ύψους:
υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4178/2013  και αναστέλλεται για 30 χρόνια η
επιβολή κυρώσεων με την καταβολή του παραβόλου και του ενιαίου ειδικού
προστίμου που προβλέπονται από τον παραπάνω νόμο.Εξαιρούνται οριστικά της
κατεδάφισης μετά τη συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου κατά τις διατάξεις

Είδος χρήσης Υπηρεσίες
Αλλαγή χρήσης Όχι
Υπέρβαση δόμησης  τμ κύριων χώρων

11,4 τμ χώρων μειωτ. συντελ.
<50% της επιτρεπόμενης δόμησης

Υπέρβαση καθ'ύψος 0 εκατοστά
Όχι

Υπέρβαση κάλυψης 11,4 τμ
<20% της επιτρεπόμενης κάλυψης
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Παραβίαση πλαγίων αποστάσεων Όχι
Παραβίαση Ο.Γ. σε προκήπιο Όχι
Ειδικές συνθήκες
Παλαιότητα από 1/1/2004 μέχρι 28/7/2011
Πρόχειρη κατασκευή
Τύπος αυθαιρεσίας Ρύθμιση
Κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) 0 κμ
πισίνα εμβ. < 35τμ ή για ΑΜΕΑ ή με πυροσβεστικό κρουνό
Διαφορετική διαμερισμάτωση
Αριθμός λοιπών πολεοδομικών και
κτιριοδομικών παραβάσεων

0

Σελίδα 4 από 7

ΥΠΟΥΡΓΕ
ΙΟ

 Π
ΕΡ

ΙΒ
ΑΛΛΟΝΤΟ

Σ 
ΚΑΙ Ε

ΝΕΡ
ΓΕ

ΙΑ
Σ



Πρόσθετα στοιχεία δήλωσης: 
 

Α/Α έργου συστήματος αμοιβών: 3336666 

Συνολικό ποσό παλαιοτέρων πληρωμών: 0,00 € 
 

Μέγιστος αριθμός ορόφων: 1 

Τρωτότητα: Μελέτη στατικής επάρκειας

Συντεταγμένες  γεωτεμαχίου(προσέγγιση):  6 8 6 1 9 9 . 8 8 7 8 1 6 4 4 2  4 2 4 7 2 8 0 . 8 7 1 6 4 5 0 7 6 , 6 8 6 1 9 5 . 5 2 2 1 8 2 7 1 0 7

4247274 .521632376 ,686207 .5607484545  4247231 .3944627885 ,686260 .080645161  4247234 .966344932 ,686258 .3608500547

4247283 .38519177 ,686243 .5441537546  4247281 .79768859  
 

 

Τεχνική έκθεση: ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΙΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΡΒΑΣΙ ΚΑΙ ΟΔΟ ΚΥΠΡΟΥ 11,

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ.  ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ΟΙΚ. ΑΔΕΙΑ 176_1995 ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ.ΟΙ

ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:1) ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΑ Β.Α. ΤΟΥ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟ ΤΟΥ '55 ΣΧΟΛΙΚΟ

ΚΤΙΣΜΑ ΜΕ Ε= 27.63 Τ.Μ.2) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ W.C. ΣΤΗ Ν.Α. ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΠΡΟ ΤΟΥ 2011 ΜΕ  E =48.45 T.M.3) Η ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ

ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Ε= 232.41 Τ.Μ. ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ = ΟΡΟΦΟΥ = 139.76 Τ.Μ. ΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΔΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΣΤΗΝ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ.4) ΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟ ΤΟΥ '55 ΚΤΙΣΜΑ ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΟ Ε = 61.55 Τ.Μ. (ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ

ΤΗΣ 176/1995 ΟΙΚ. ΑΔΕΙΑΣ) ΕΙΧΕ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟ ΤΟΥ 2011 ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΥ ΜΕ Ε= 16.05 Τ.Μ. ΕΙΝΑΙ

ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ) ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΙΣΟΔΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ

ΣΧΟΛΕΙΟΥ.5) ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΣΜΑ ΜΕ ΚΕΡΑΜΜΙΔΙ ΣΤΑ ΒΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ (ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΑΥΤΟ) ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗΚΕ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ   176/1995 ΟΙΚ. ΑΔΕΙΑ ΜΕ Ε= 1.50*7.60 = 11.40 Τ.Μ.ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ:1) ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΣΤΟ  ΙΣΟΓΕΙΟ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟ ΤΟΥ '55 ΚΤΙΣΜΑ ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΟ Ε = 61.55 Τ.Μ. 2) ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΣΤΟ  ΙΣΟΓΕΙΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΠΡΟ

ΤΟΥ '55 ΚΤΙΣΜΑ, ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΟ Ε = 330.95 Τ.Μ. 3) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ Η.Χ. ΜΕ ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΗ ΑΠΟ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟ ΤΟΥ '55 ΜΕ  E (H.X.)=118.78 T.M.4) ΔΙΑΜΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ. 
 

Σχόλια: Η δηλωση υποβαλλεται απο την Ομάδα εργασίας υπαγωγής αυθαιρέτων κατασκευών ιδιοκτησίας Δήμου Χίου, που οριστηκε με την Α.Π. 10211 /

26.03.2015 του Δημου Χιου (ΑΔΑ: ΒΜΣ3ΩΗΝ-1ΗΠ & ΩΡΦΨΩΗΝ-Ν74), για τον χειρισμο των δηλωσεων των αυθαιρετων ιδιοκτησιας του Δημου και ενταξης

τους στον Ν.4178/13. 
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Βεβαιώνεται ότι η δήλωση είναι πλήρως εξοφλημένη.

 

 

Τέλος υπαγωγής - Δόσεις

Τύπος Α/Α Ημ/νία
εισαγωγής Ποσό Κωδικός πληρωμής Λήξη

πληρωμής
Τελευταία
πληρωμή Κατάσταση εξόφλησης

Ποσοστό
ανταπόδοσης ΤΕΕ

1 12/12/2016 15,00 € 20700000359596881322 08/02/2017 10/05/2017 Εξοφλημένη

Τραπεζικές πληρωμές
Ημ/νία

πληρωμής Ποσό Κωδικός πληρωμής Στοιχεία συναλλαγής Ημ/νία
εισαγωγής

10/05/2017 15,00 € 20700000359596881322 ΕΘΝΙΚΗ-Internet Banking 9996-19171290004062 11/05/2017
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Ιστορικό ενεργειών δήλωσης
Ημ/νία ενέργειας Ενέργεια

17/05/2017
10:08:55

Υπολογισμός προστίμου

17/05/2017
10:08:55

Υπαγωγή

12/12/2016
09:39:40

Αρχική υποβολή

Ιστορικό μεταβολής προστίμου
Ημ/νία Πρόστιμο ΚΧ Πρόστιμο ΒΧ Πρόστιμο

πισίνας
Πρόστιμο

παραβάσεων
Πρόστιμο

17/05/2017
10:08:55

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

36432B121A911507Έλεγχος ηλεκτρονικού κωδικού: 
https://portal.tee.gr/ypeka/auth/pages/public/DilosiBeb.jspx Σελίδα 7 από 7
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ΚΑΕΚΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

Τα παραγόμενα αρχεία των αποσπασμάτων κτηματολογικής βάσης (περιγραφικής και χωρικής) δεν επέχουν θέση πιστοποιητικού για 

οποιαδήποτε νόμιμη χρήση, ούτε αποτελούν τίτλους των εγγεγραμμένων δικαιωμάτων και δεν δημιουργούν τεκμήριο γι΄αυτά 

σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 11206 ΕΞ 2021 Απόφαση Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (ΦΕΚ Β’ 1539/15.4.2021).

ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ

τ.μ. 2.788ΕΜΒΑΔΟΝ:ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΙΤΛΟΥ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΗ TK ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

82100 ΧΙΟΥ  ΒΑΡΒΑΣΙ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΓ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟ: 01/09/2020  

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΓ ΧΙΟΥ ΑΠΟ: 03/07/2007 ΕΩΣ: 01/09/2020  (ΦΕΚ: B'3426/14.8.2020)

ΑΡΧΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 3/7/2007

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ: βλ. νόμο (Περιοχή που κηρύχθηκε υπό κτηματογράφηση πριν την έναρξη ισχύος του ν. 

3481/2006)

Οι αρχικές εγγραφές των οποίων δεν αμφισβητείται η ακρίβεια μέσα στη νόμιμη αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται στις 

διατάξεις του άρθρου 6  του ν. 2664/1998, καθίστανται οριστικές και παράγουν αμάχητο τεκμήριο υπέρ των φερομένων με αυτές 

ως δικαιούχων για τα δικαιώματα στα οποία αυτές αφορούν. Οι διατάξεις των άρθρων 255 έως 263 και 270 ΑΚ εφαρμόζονται 

αναλόγως και για την ανωτέρω προθεσμία (άρθρα 6 & 7 του ν. 2664/1998). Η αποκλειστική προθεσμία αρχίζει από τη 

δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της απόφασης, ως αρμοδίως εκδίδεται κατά την κείμενη νομοθεσία, για την έναρξη 

ισχύος του Κτηματολογίου σε κάθε κτηματογραφημένη περιοχή. Ακίνητα που φέρονται στα κτηματολογικά βιβλία ως «ΑΓΝΩΣΤΟΥ 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ», θεωρείται ότι ανήκουν κατά αμάχητο τεκμήριο στο Ελληνικό Δημόσιο, μόλις καταστεί οριστική η αρχική εγγραφή, 

μετά την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας διόρθωσης και υπό την προϋπόθεση ότι η εγγραφή δεν διορθώθηκε υπέρ ορισμένου 

προσώπου.

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΡΗΣ

(ΠΟΣΟΣΤΟ:100/100 )ΚΥΡΙΟΣ

Επωνυμία Νομικού Προσώπου:

Είδος Νομικού Προσώπου:

Έδρα:

Πράξη Σύστασης & Ημ/νία Δημοσίευσης:

Α.Φ.Μ.:090285490

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΧΙΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΤΛΟΥ/-ΩΝ

1894/90

Ημ/νία Μεταγραφής:02/05/1991Υποθηκοφυλακείο:ΧΙΟΥ

Αριθμός & Ημερομηνία: 3456, 02/05/1991, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΧΙΟΣ

Τόμος:352 Αριθμός:194

ΦΕΚ:ΑΠΟΦΑΣΗ

Αιτία/-ες Κτήσης: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΟΡΕΑ
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ΚΑΕΚΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

                   Βαθμός Ασφαλείας:  
               Να διατηρηθεί μέχρι: 
               Βαθμός Προτεραιότητας:  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ                                                                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ Α’  ΜΕΛΕΤΩΝ 

 
               Μαρούσι, 05-11-2021 
               Αρ. Πρ/λου: 142093 /Α2 

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι 
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr 
Πληροφορίες : Χ. Χαρατσή 
 Email  : chcharatsi@minedu.gov.gr  
Τηλέφωνο : 210 3442947 
 

 

 
ΘΕΜΑ : « Έγκριση Κτηριολογικού Προγράμματος του 5ου  11/θέσιου ολοήμερου   Δημοτικού Σχολείου 
Χίου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, με σκοπό την αναβάθμιση και επέκταση της 
υφιστάμενης σχολικής δομής»   

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.3467/2006 (ΦΕΚ 128/Α) σχετικά με «Θέματα Σχολικής Στέγης και 
Μαθητικών Κατασκηνώσεων». 
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 
Υπουργείων». 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων», όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
4. Το Π.Δ. 83/ΦΕΚ Α’ 121/09-07-2019 περί διορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α’) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων». 

   6. Το Ν.4622/ΦΕΚ133/τ. Α’/07-08-2019, περί οργάνωσης, λειτουργίας και διαφάνειας της Κυβέρνησης, 
των Κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης και ειδικότερα  τα οριζόμενα 
σύμφωνα με το άρθρο 109 περί ανάθεσης δικαιώματος υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών 
Διευθύνσεων Υπουργείων. 
7.   Το Π.Δ. 84/ΦΕΚ 123 τ.Α’/17-07-2019, άρθρο 6 περί σύστασης και κατάργησης Γενικών Γραμματειών          
στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

8.  Την υπ’ αριθμ. πρωτ.1614/Υ1/8-1-2020 (ΦΕΚ 8/τ.Β’/10-1-2020) απόφαση του Υπουργού Παιδείας      
 και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής με εντολή Υπουργού και με εντολή      
Υφυπουργού στους ..., καθώς και ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων». 
9.  Το με αρ. πρ. 84699/18-10-2021 (με αρ. πρ. 132677/19-10-2021 εισερχομένου στο Κ.Π./Υ.ΠΑΙ.Θ.) 
αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου περί έγκρισης κτηριολογικού 
προγράμματος με σκοπό την προσθήκη νέου κτηρίου και νέου πτέρυγας στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Χίου 
για τη κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του.   

                  Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2021.11.05 15:52:48
EET
Reason:
Location: Athens

http://www.minedu.gov.gr/
mailto:chcharatsi@minedu.gov.gr
ΑΔΑ: Ψ2ΗΧ46ΜΤΛΗ-2ΕΚ



 

10. Το με αρ. πρ. 2345/12-10-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου  με 
στοιχεία σχετιζόμενα με το ΦΕΚ ίδρυσης, τα ΦΕΚ μεταβολών, την οργανικότητα και την λειτουργικότητα 
της σχολικής μονάδας. 
11. Το με αρ. πρ. 4138/13-10-2021 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Πρ. & Δ. Εκπ/σης Βορείου 
Αιγαίου περί διατύπωσης σύμφωνης γνώμης για την αναβάθμιση και επέκταση του 5ου Δημοτικού 
Σχολείου Χίου.  
12. Τη με αρ. πρ. 3456/16-04-1991 Διαπιστωτική πράξη της Νομαρχίας Χίου με την οποία μεταβιβάζεται 
η   ακίνητη περιουσίας της Σχολικής Εφορείας Δήμου Χίου στον Δήμο Χίου  και η νόμιμη μεταγραφή της 
στο Υποθηκοφυλακείο Χίου στις 02-05-1991. 
 13. Το με αρ. πρ. 4434/15-10-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης, με θέμα: « Βεβαίωση 
χρήσεως γης». 
14. Το θεωρημένο ως προς τους όρους δόμησης Τοπογραφικό Διάγραμμα Οκτωβρίου 2021 της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου. 
15.Την Οικοδομική Άδεια  με αρ. 176/1995 για την προσθήκη αιθουσών σε υφιστάμενη σχολική δομή. 
16. Τη δήλωση υπαγωγής της 17ης-05-2017 και α/α 1415198 των υφιστάμενων κτισμάτων.  

17.  Τις οδηγίες σχεδιασμού όπως αυτές καθορίζονται στη μελέτη «Σχεδιάζοντας για όλους» του  
 Γραφείου  Μελετών για άτομα με αναπηρίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων. 
18. Τα οριζόμενα από το Π.Δ. 41/ΦΕΚ 80/τ. Α΄/07-05-2018  στον  Κανονισμό Πυροπροστασίας  
 Κτηρίων.                                         
                                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
Την έγκριση του κτηριολογικού προγράμματος του 5ου 11/θέσιου ολοήμερου  Δημοτικού Σχολείου Χίου 

της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου (δυναμικότητας 180 μαθητών /τριών), με σκοπό την 

αναβάθμιση και επέκταση της υφιστάμενης σχολικής δομής. 

Στο παρόν κτηριολογικό πρόγραμμα έχουν συμπεριληφθεί οι υφιστάμενοι χώροι και τα προβλεπόμενα 

στην προσθήκη μεγέθη,  αφορούν στα ελάχιστα όρια.  Αλλαγές επιτρέπονται μόνο για τη βελτιστοποίηση 

των χώρων μέχρι ποσοστού αύξησης της συνολικής μικτής επιφάνειας 10%, υπό την προϋπόθεση ότι το 

αναθεωρημένο κτηριολογικό πρόγραμμα υπόκειται σε έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων. 
  ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  Κτηριολογικό πρόγραμμα (1) 
                             

                                                                                                                                        Με εντολή Υπουργού 
                                                                                                                           Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης 

     Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού  
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
 

                                                                                                                     Γεώργιος ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 
 

 

 

                  

 

 

 
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1. Γραφείο Υπουργού κ. Ν. Κεραμέως    2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Ζ. Μακρή      3. Γραφείο Γ.Γ. κ. Α. Κόπτση                                                         

4. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Σ.Σ.Π.& Η.Δ.          5. Δ.Τ.Υ/Τμήμα Μελετών (2)                     6. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 

ΑΔΑ: Ψ2ΗΧ46ΜΤΛΗ-2ΕΚ



  

ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                              

5ου  11/θέσιου ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΙΟΥ   της Δ/ΝΣΗΣ ΠΡ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΙΟΥ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

με σκοπό την αναβάθμιση και επέκταση της υφιστάμενης  σχολικής δομής                                                                                                              

       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                                                                                                                                                                                                                 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   -ΤΜΗΜΑ Α΄ΜΕΛΕΤΩΝ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ   2021

Εκδόθηκε με την με αρ. πρ. 142093/05-11-2021 απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ. την οποία και συνοδεύει.

Τα σκιασμένα πεδία του πίνακα αφορούν σε υφιστάμενους εν χρήσει χώρους.

Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Ψ2ΗΧ46ΜΤΛΗ-2ΕΚ



α/α Ονομασία  χώρων
τ.μ. / 

άτομο

αριθμός 

θέσεων

τ.μ. / 

χώρο

αριθμ. 

όμοιων 

χώρων

Συνολικό 

εμβαδόν 

(τ.μ. )

1
ΧΩΡΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 30

1.1 Γραφείο διευθυντή 1 15 1

1.2 Γραμματεία-αρχείο-φωτοτυπείο 2 20 1

1.3 Γραφείo δασκάλων 43 1 0

1.4 Χώρος αναμονής 10 1 0

1.5 Μικρά γραφεία 1 10 2 20

1.6 Ιατρείο - αναρρωτήριο 1 10 1 10

1.7
Γραφείο συλλόγου γονέων και 

μαθητικών κοινοτήτων
15 1 0

2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ  ΧΩΡΟΙ 120

2.1 Αίθουσα  πολλαπλών χρήσεων

2.2 Σκηνή - παρασκήνια, αποθήκη

2.3 Κυλικείο 15 1 0

2.4 Αίθουσα σίτισης 40 1 40

2.5 Βιβλιοθήκη 80 1 80

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Π  α  ρ  α  τ   η  ρ  ή  σ  ε  ι  ς

ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5ου ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΙΟΥ                                                                                                                                                                                                        

με σκοπό την ανάβαθμιση και επέκταση της υφιστάμενης  σχολικής δομής

Μπορεί να χωροθετηθεί σε χώρο υπογείου. Ο σύλλογος συνεδριάζει στην Α.Π.Χ. σε ώρες 

εκτός σχολικού ωραρίου.

0

Χρήση του διαδρόμου

183 1 0 Λειτουργεί και ως κλειστός χώρος άθλησης

1.4. Χώρος ενημέρωσης μαθ.+καθηγ. Γονέων, γραφείο ψυχολόγου

Χωροθετείται στο ισόγειο για εύκολη πρόσβαση σε ασθενοφέρο και πλησίον χώρων 

διοίκησης. Το αναρρωτήριο μπορεί να χρησιμοποιείται και ως χώρος μικρού γραφείου

Χρήση  εκ περιτροπής κατά ομάδες μαθητών

  

Σελίδα 2 από 5

ΑΔΑ: Ψ2ΗΧ46ΜΤΛΗ-2ΕΚ



α/α Ονομασία  χώρων
τ.μ. / 

άτομο

αριθμός 

θέσεων

τ.μ. / 

χώρο

αριθμ. 

όμοιων 

χώρων

Συνολικό 

εμβαδόν 

(τ.μ. )

3 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ   61

3.1 Αποθήκη σχολικών βιβλίων 15 1 0

3.2 Γενικό αρχείο 20 1 0

3.3 Γενική αποθήκη 100 1 0

3.4 Λεβητοστάσιο-αποθήκη καυσίμων 25 2 0

3.5 Ανελκυστήρας

3.6  W.C. Προσωπικού 8,0 1

3.7 W.C. ΑΜΕΑ 5,0 1

3.8 W.C. Ορόφου 7 1 7

3.9 W.C. Αγοριών - Κοριτσιών 18 2 36

3.10 Χώρος καθαρισμού 5 1 5

3.11 Χώρος φύλακα - συντηρητή 10 1 0

3.12 Χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων 4.7 Π.Δ. 230 / 15.06.1993

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Χωροθέτηση στη στάθμη υπογείου

  Πλεονάζοντα βιβλία. Πλησίον διοίκησης.

Χωροθέτηση στη στάθμη υπογείου

Χωροθέτηση στη στάθμη υπογείου

Είσοδος Κτηρίου 1

Αγοριών: 3 W.C., 5ουρ., 5 νιπτ. και Κοριτσιών: 5W.C., 5 νιπτ. 

3.5  ως Γ.Ο.Κ. και κτιριοδομικός κανονισμός για  ΑΜΕΑ.

Π  α  ρ  α  τ   η  ρ  ή  σ  ε  ι  ς

 ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5ου ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΙΟΥ                                                                                                                                                                                   

με σκοπό την αναβάθμιση και επέκταση της υφιστάμενης σχολικής δομής

13

Σελίδα 3 από 5

ΑΔΑ: Ψ2ΗΧ46ΜΤΛΗ-2ΕΚ



   Ονομασία  χώρων
τ.μ. / 

άτομο

αριθμός 

θέσεων

τ.μ. / 

χώρο

αριθμ. 

όμοιων 

χώρων

Συνολικό 

εμβαδόν 

(τ.μ. )

4 ΧΩΡΟΙ  ΑΘΛΗΣΗΣ 0

4.1 Γυμναστήριο

4.2 Αποθήκη οργάνων γυμναστικής 6,50 1 0

4.3 Υπόστεγο γυμναστικής 200 1  Απαραίτητο για βροχερό καιρό.

4.4 Υπαίθρια γήπεδα

5 ΑΙΘΟΥΣΕΣ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 330

5.1 Τύπος Ι 1,5 25 45 5 0

5.2 Τύπος Ι 1,5 25 45 6 270

5.3 Τύπος  ΙΙ 26 1 0

5.4 Τύπος  ΙΙ 20 3 60

6 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 90

6.1 Φυσικών επιστημών 25 45 1 0

6.2 Αισθητικής Αγωγής 25 45 1 0

6.3 Πληροφορικής 25 45 1 45

6.4 Ξένων γλωσσών 25 45 1 45

 Χώροι  ανοιχτοί  στη  γειτονιά

Τμήμα ένταξης 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Π  α  ρ  α  τ   η  ρ  ή  σ  ε  ι  ς

ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5ου  ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΙΟΥ                                                                                                                                                                                                                                                                       

με σκοπό την αναβάθμιση και επέκταση της υφιστάμενης σχολικής δομής

Ως κλειστό γυμναστήριο χρησιμοποιείται η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (2.2).

Αποθηκευτικός χώρος στην Α.Π.Χ.

Υπαίθρια γήπεδα:καλαθ/ρησης:14,00X26,00μ.  &  πετ/ρησης: 9,00 X 18,00μ.

1 τμήμα ένταξης και 2 τμήματα υποδοχής (Ζ.Ε.Π.) 

Δύο αίθουσες με παροχή νερού και αποχέτευση στον όροφο του Κτηρίου 2

Σελίδα 4 από 5

ΑΔΑ: Ψ2ΗΧ46ΜΤΛΗ-2ΕΚ



α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ   ΧΩΡΩΝ     

Συνολικό 

εμβαδόν  

(τ.μ. )

1 Διοίκηση  30

2 Κοινωνικοί χώροι 120

3 Βοηθητικοί  χώροι 61

4 Χώροι Άθλησης 0

5 Αίθουσες διδασκαλίας 330

6 Εργαστήρια 90

Σύνολο ωφελίμων  χώρων 631

45% για τοίχους  και  διαδρόμους  κυκλοφορίας 284

Συνολικό  Μικτό  Εμβαδόν  Δημοτικού 915

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΧΑΡΑΤΣΗ ΧΡΥΣΑ                                   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Π  α  ρ  α  τ   η  ρ  ή  σ  ε  ι  ς

Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ                    Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. Α΄ ΜΕΛΕΤΩΝ

 ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5ου ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ    ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΙΟΥ                                                                                                                                                                                                                        

με σκοπό την αναβάθμιση και επέκταση της υφιστάμενης σχολικής δομής
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