
1  

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

Τίτλος: Προεκτίμηση αμοιβής οριστικής μελέτης 

για την  εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών 

ωρίμανσης και Τευχών Δημοπράτησης της 

Πράξης «Επανάχρηση κτιρίου Παλαιού 

Γυμνασίου Πύλου και μετατροπή του σε χώρο 

πολιτισμού». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 
 
 

 

για Σύνταξη μελετών αρχιτεκτονικής, στατικής επάρκειας, στατικής, ηλεκτρομηχανολογικής και 

ενεργειακής, τευχών δημοπράτησης και τευχών ΣΑΥ-ΦΑΥ για την  

«Επανάχρηση κτιρίου Παλαιού Γυμνασίου Πύλου και μετατροπή του σε χώρο πολιτισμού». 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020 



2  

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
 

Η προεκτίμηση της αμοιβής της μελέτης πραγματοποιήθηκε με βάση τον 

Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών 

ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16.05.2017 (ΦΕΚ 2519/20.07.2017 τεύχος Β'). Για τον 

υπολογισμό του συνόλου των αμοιβών εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 

ΓΕΝ. 3 «Συντελεστής τκ». Λαμβάνεται η τρέχουσα ισχύουσα τιμή τκ = 1,223 

(εγκύκλιος 2 αρ. πρωτ. ΔΝΣ/οικ20641/ΦΝ439.6/19.03.2020 (ΑΔΑ: 62Π4465ΧΘΞ-

Τ73) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών). 

 

Έτος 2020 (τκ) = 1,223 

 
 
 

1. Αρχιτεκτονικές Μελέτες 

 

1.1. Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων και Έργων 

Διαμόρφωσης Ελευθέρων Χώρων 

 
Η προεκτιμώμενη αμοιβή Α για την εκπόνηση των Αρχιτεκτονικών Μελετών 

υπολογίζεται από τον τύπο: 

 

      
 

όπου: 

(ΤΑο): βασική ενιαία τιμή αφετηρίας αμοιβών ανά m
2
 κτιρίου ή έργου 

ΣΑ: συντελεστής αρχιτεκτονικής μελέτης 

Ε: εμβαδό κτιρίου ή έργου 

Σβν: συντελεστής βαρύτητας επί της ενιαίας τιμής Αφετηρίας Αμοιβών ανά m2 

συγκεκριμένου κτιρίου ή έργου 

κ και μ: συντελεστές σύμφωνα με την κατηγορία μελέτης 

τκ:   ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 όπως ισχύει 

 

Η μελέτη θα εκπονηθεί σε στάδιο οριστικής μελέτης εφαρμογής , με παράλειψη του 

σταδίου της προμελέτης. 

 

Επομένως:   Α σταδίου = 35% x 50% x Α + 25% x Α + 40% x A = 82,5% x Α 
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Εμβαδό Κτιρίου (m2) Ε = 967,00 

Συντελεστής μ (ανάλογα με την κατηγορία του κτιρίου) μ = 52,00 

Συντελεστής κ (ανάλογα με την κατηγορία του κτιρίου) κ = 2,40 

Βασική ενιαία Τιμή Αφετηρίας αμοιβών ανά m2 κτιρίου ή έργου. ΤΑ0 = 9,75 

Συντελεστής Βαρύτητας επί της ενιαίας Τιμής Αφετηρίας Αμοιβών 
ανά m2 συγκεκριμένου κτιρίου ή έργου. 

 
ΣΒν = 

 
1.32 

Συντελεστής Αρχιτεκτονικής Μελέτης ΣΑ = 1,00 

Προεκτιμώμενη αμοιβή A = 85.667,15 

Συντελεστής Οριστικής μελέτης Εφαρμογής  82,50% 

Αμοιβή Οριστικής Αρχιτεκτονικής μελέτης Εφαρμογής ΑΑΡΧ = 70.675,40 

 

 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή Α για την εκπόνηση της μελέτης Περιβάλλοντος Χώρου 

(600m
2
) υπολογίζεται από τον ίδιο τύπο και ανήκει στην κατηγορία V του Πίνακα Ια 

της παρ.7 του άρθρου ΟΙΚ.1, από όπου προκύπτουν τα παρακάτω δεδομένα και 

αποτελέσματα. 

 

Η μελέτη θα εκπονηθεί σε στάδιο οριστικής μελέτης εφαρμογής, με παράλειψη του 

σταδίου της προμελέτης. 

 

Επομένως:   Α σταδίου = 35% x 50% x Α + 25% x Α + 40% x A = 82,5% x Α 

 

Εμβαδό Περιβάλλοντος χώρου (m2) Ε = 600,00 

Συντελεστής μ (ανάλογα με την κατηγορία του κτιρίου) μ = 63,00 

Συντελεστής κ (ανάλογα με την κατηγορία του κτιρίου) κ = 2,90 

Βασική ενιαία Τιμή Αφετηρίας αμοιβών ανά m2 κτιρίου ή έργου. ΤΑ0 = 9,75 

Συντελεστής Βαρύτητας επί της ενιαίας Τιμής Αφετηρίας Αμοιβών 
ανά m2 συγκεκριμένου κτιρίου ή έργου. 

 
ΣΒν = 

 
0,20 

Συντελεστής Αρχιτεκτονικής Μελέτης ΣΑ = 1,00 

Προεκτιμώμενη αμοιβή A = 16.158,13 

Συντελεστής Οριστικής μελέτης Εφαρμογής  82,50% 

Αμοιβή Οριστικής μελέτης Εφαρμογής περιβάλλοντος χώρου ΑΑΡΧ = 13.330,46 
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2.  Στατικές Μελέτες 

 

2.1. Μελέτη Στατικής Επάρκειας 

 
1. Η αμοιβή για την σύνταξη της μελέτης στατικής επάρκειας υπολογίζεται ως παροχή 

ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή άλλου επιστήμονα που δεν αφορούν στην 

εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει ειδικών προβλέψεων του Κανονισμού 

Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών και υπολογίζεται ανάλογα με το 

χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα σύμφωνα με το ΓΕΝ. 4Β Αμοιβή μηχανικών ή άλλων 

επιστημόνων ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης, 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. και ισούται με 1,223. 

 

Δηλαδή: 

 Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300* 1,223 = 366,90€/ημ. 

 Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450 * 1,223 = 550,35€/ημ. 

 Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών: 600 * 1,223 = 

733,80€/ημ. 

 

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. 

 

Συγκεκριμένα για την απαιτούμενη μελέτη στατικής επάρκειας του κτιρίου εκτιμάται 

ότι ο χρόνος απασχόλησης ενός μηχανικού εμπειρίας από 10 έως 20 έτη είναι 23 

ανθρωποημέρες, οπότε η αμοιβή που προκύπτει είναι: 

 

Α=23*(450*1,223) = 12.658,05€ 

 

 

2.2 Στατική μελέτη κτιρίου 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή Α για την εκπόνηση των Στατικών Μελετών υπολογίζεται 

από τον τύπο:  
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όπου: 

(ΤΑο): βασική ενιαία τιμή αφετηρίας αμοιβών ανά m
2 
κτιρίου ή έργου 

Σστ: ποσοστό συμμετοχής εγκατάστασης στην τιμή μονάδας φυσικού αντικειμένου 

Ε: εμβαδό κτιρίου ή έργου 

Σβν: συντελεστής βαρύτητας επί της ενιαίας τιμής Αφετηρίας Αμοιβών ανά m
2
 

συγκεκριμένου κτιρίου ή έργου 

κ και μ: συντελεστές σύμφωνα με την κατηγορία μελέτης 

τκ:   ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 όπως ισχύει 

 

 

Η μελέτη θα εκπονηθεί σε στάδιο οριστικής μελέτης εφαρμογής, με παράλειψη του 

σταδίου της προμελέτης. 

 

Επομένως:   Α σταδίου = 35% x 50% x Α + 25% x Α + 40% x A = 82,5% x Α 

 
 

Εμβαδό Κτιρίου (m2) Ε = 967,00 

Συντελεστής μ (ανάλογα με την κατηγορία του κτιρίου) μ = 28,00 

Συντελεστής κ (ανάλογα με την κατηγορία του κτιρίου) κ = 2,40 

Βασική ενιαία Τιμή Αφετηρίας αμοιβών ανά m2 κτιρίου ή έργου. ΤΑ0 = 9,75 

Συντελεστής Βαρύτητας επί της ενιαίας Τιμής Αφετηρίας 
Αμοιβών ανά m2 συγκεκριμένου κτιρίου ή έργου. 

 
ΣΒν = 

 
1,32 

Συντελεστής Στατικής Μελέτης Σστ = 0,32 

Προεκτιμώμενη αμοιβή A = 24.217,19 

Συντελεστής Οριστικής μελέτης Εφαρμογής  82,50% 

Αμοιβή Οριστικής μελέτης Εφαρμογής ΑΣΤ = 19.979,18 
 
 
 
 
 

3.  Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες 

 

3.1. Ηλεκτρικές και Μηχανολογικές εγκαταστάσεις κτιρίου 

 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή Α για την εκπόνηση της κάθε επιμέρους μελέτης Η/Μ 

Εγκατάστασης υπολογίζεται από τον τύπο: 

   
 



 

όπου: 

(ΤΑο): βασική ενιαία τιμή αφετηρίας αμοιβών ανά m
2
 κτιρίου ή έργου 

ΣΗΜ: συντελεστής κάθε επί μέρους μελέτης εγκατάστασης και είναι το ποσοστό 

συμμετοχής της εγκατάστασης 

Ε: εμβαδό κτιρίου ή έργου 

Σβν: συντελεστής βαρύτητας επί της ενιαίας τιμής Αφετηρίας Αμοιβών ανά m2 

συγκεκριμένου κτιρίου ή έργου 

κ και μ: συντελεστές σύμφωνα με την κατηγορία μελέτης 

τκ:   ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 όπως ισχύει 
 

Η μελέτη θα εκπονηθεί σε στάδιο οριστικής μελέτης Εφαρμογής, με παράλειψη του 

σταδίου της προμελέτης. 
 

Επομένως: 
Α σταδίου = 35% x 50% x Α + 25% x Α + 40% x A = 82,5% x Α 

 
Συντελεστές ανά είδος εγκατάστασης  
 

 
 
 

Σημείωση 1: Η θέρμανση εμπεριέχεται στον κλιματισμό γι’ αυτό και δεν προσμετράται χωριστά. 

Σημείωση 2: Η προσαύξηση 20% γίνεται διότι η κατηγορία αρχιτεκτονικής μελέτης είναι μεγαλύτερη 
από ΙΙ. 

Σημείωση 3: Το εμβαδό του υπολογιζόμενου κτιρίου είναι 967 τ.μ. 
 
 
 
 
 

Είδος 

εγκατάστασης
κ μ ΤΑο ΣΒν Σημ

Συνολική 

Προεκτιμώμενη 

Αμοιβή

Συντελεστής 

Οριστικής 

Μελέτης

Αμοιβή 

Οριστικής 

Μελέτης

Εγκαταστάσεις 

ύδρευσης
2 35 9,75 1,32 0,02 2.973,53 € 82,50% 2.453,16 €

Εγκαταστάσεις 

αποχέτευσης
2 35 9,75 1,32 0,02 2.973,53 € 82,50% 2.453,16 €

Εγκαταστάσεις 

πυρόσβεσης
2 35 9,75 1,32 0,025 3.508,30 € 82,50% 2.894,35 €

Εγκατάσταση 

πυρανίσχευσης
2 35 9,75 1,32 0,015 2.405,88 € 82,50% 1.984,85 €

Κλιματισμός 

Αερισμός
2 35 9,75 1,32 0,11 10.803,67 € 82,50% 8.913,03 €

Ηλεκτρικά 

ισχυρά 

ρεύματα

2 35 9,75 1,32 0,07 7.625,70 € 82,50% 6.291,20 €

Τηλέφωνα 

DATA
2 35 9,75 1,32 0,015 2.405,88 € 82,50% 1.984,85 €

TV 2 35 9,75 1,32 0,005 1.085,28 € 82,50% 895,35 €

Μεγάφωνα 2 35 9,75 1,32 0,01 1.789,34 € 82,50% 1.476,20 €

Ανελκυστήρας 2 35 9,75 1,32 0,02 2.973,53 € 82,50% 2.453,16 €

Αλεξικέραυνο-

Γειώσεις
2 35 9,75 1,32 0,01 1.789,34 € 82,50% 1.476,20 €

Λοιπά ασθενή 

ρεύματα
2 35 9,75 1,32 0,01 1.789,34 € 82,50% 1.476,20 €

Εγκαταστάσεις 

αυτοματισμού
2 35 9,75 1,32 0,005 1.085,28 € 82,50% 895,35 €

Σύνολο Η/Μ 35.647,09 €

Προσαύξηση 20% 7.129,42 €

Τελικό σύνολο Η/Μ με προσαύξηση 42.776,51 €



 

4. Ενεργειακή Μελέτη 

 

Η αμοιβή για τη σύνταξη της ενεργειακής μελέτης υπολογίζεται σύμφωνα με το 

(ΓΕΝ.8Β απόφαση Αριθμ. ΔΝΣγ /32129/ΦΝ 466 Έγκριση Κανονισμού 

Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 

4412/2016 (Α΄ 147)(ΦΕΚ 2519/Β’/2017). 

Δηλαδή 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 Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών 

Μελετών και Υπηρεσιών, υπολογίζεται ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης ανά 

ημέρα ως εξής: 

 

• Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300*τκ 

 

Όπου:  τκ=1,223 

 

Το κτίριο που μελετάται είναι σχολικό κτίριο και έχει συνολική επιφάνεια 967,00 m
2
. 

Για την απαιτούμενη μελέτη ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου και την έκδοση του 

πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης εκτιμάται ότι ο χρόνος απασχόλησης ενός 

μηχανικού είναι περίπου 26,22 ανθρωποημέρες, οπότε η αμοιβή που προκύπτει είναι: 

 

ΑΕΝΕΡ=26,22*(300*1,223) = 9.618,61€ 

 

5. Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 

 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης ορίζεται σε ποσοστό 

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

συντάσσονται τεύχη δημοπράτησης. 

Το ποσοστό αυτό αναλύεται: 

Ανάλυση ποσοστού Γενικά 
Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση 

Για την τεχνική περιγραφή 10% 10% 

Για τις τεχνικές προδιαγραφές 30% 30% 

Για την ανάλυση τιμών 25% 0% 

Για το τιμολόγιο μελέτης 13% 13% 

Για το τιμολόγιο προσφοράς 1% 0% 

Για τη συγγραφή υποχρεώσεων 10% 10% 

Για τον προϋπολογισμό μελέτης 5% 5% 

Για τον προϋπολογισμό προσφοράς 1% 0% 

Για τη διακήρυξη δημοπρασίας 5% 5% 

ΣΥΝΟΛΟ Τ.Δ. 100% 73% 

 

Συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή A = 159.419,60 

Συντελεστής ύψους τευχών δημοπράτησης  0,08 

  Ποσοστό τευχών δημοπράτησης  73% 

Αμοιβή ΑΤΕΥΧ= 9.310,10 



 

 

6.  Αμοιβή σύνταξης μελέτης ΣΑΥ – ΦΑΥ 

Η μελέτη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας 

(ΦΑΥ) του έργου συντάσσεται από τους μελετητές του κυρίως έργου ανά κατηγορία 

μελέτης με βάση τα οριζόμενα στο Π. Δ. 305/96 και τα εκάστοτε ισχύοντα. 

Η αμοιβή Α, για τη σύνταξη μελέτης (ΣΑΥ) και (ΦΑΥ) ορίζεται από τον τύπο: 

 

Α = ΣΑi * β * τκ 
 

όπου: 

ΣAi= Το σύνολο των προεκτιμώμενων αμοιβών των προς εκπόνηση μελετών για 

συγκεκριμένο έργο και για όλες τις κατηγορίες μελετών. 

β = συντελεστής αμοιβής επί τοις εκατό (%) οριζόμενος ως ακολούθως: 


κ, μ συντελεστές, που ανεξαρτήτως κατηγορίας έργου, ορίζονται οι ακόλουθοι: 

κ= 0,40 και μ= 8,00. 

 

Ο συντελεστής β (%) στρογγυλοποιείται πάντα στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

 

Συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή A = 159.419,60 

Συντελεστής Αμοιβής (β) % β = 0,0128 

Συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3, που ισχύει σήμερα 

 

τκ = 1,223 

Αμοιβή ΑΣΑΥ-ΦΑΥ= 1.949,70 

 

Συγκεντρωτικά: 

 

Είδος Μελέτης Αμοιβή οριστικών μελετών (€) 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 70.675,40 

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 12.658,05 

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 19.979,18 

ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ 42.776,51 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 13.330,46 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 9.618,61 

ΣΑΥ - ΦΑΥ 1.949,70 

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 9.310,10 

Μερικό Σύνολο Α 180.298,01 

Απρόβλεπτα 15% 27.044,70 

Μερικό Σύνολο Β 207.342,71 

ΦΠΑ 24% 49.762,25 

Σύνολο 257.104,96 

  



 

 Πύλος   08/05/2020  

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Ο Συντάξας 

 

 

ΒΕΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Δ/ΝΤΡΙΑ Π.-Δ. & Π.Ζ. 

 

 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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