
 1 

   

 
 
 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΥΛΟΣ,ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 

 
 
  

 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π-Δ & Π.Ζ. 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΑΜ   103/2020 

 
 
Πύλος,                  20/11/2020 
. 
 
 
 
ΜΕΛΕΤΗ:ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΡΩΝΗΣ 
ΧΡΗΜ/ΣΗ:ΣΑΤΑ 2020 
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:  59.052,44€ πλέον ΦΠΑ 
24%,ητοι 73.225,03€ 
CPV: 7135000-5 
 
 
 
 

 



 2 

 

 
 
 
 
 
 

Ι.ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              ΠΥΛΟΣ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π-Δ & Π.Ζ. 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Α. Μ. 103/2020 

 
 
Πύλος,                20  /11/2020 
. 
 
 
 
ΜΕΛΕΤΗ:   ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΡΩΝΗΣ 
ΧΡΗΜ/ΣΗ:ΣΑΤΑ 2020 
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:  59.052,44€ πλέον ΦΠΑ 24% 
ητοι 73.225,03€ 
CPV: 7135000-5 
 
 

 

 



 3 

1.ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 
1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Ο παρών σύντομος διαγωνισμός αποσκοπεί στην ανάθεση της μελέτης « ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ  ΚΟΡΩΝΗΣ».  
 
 
1.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Η περιοχή μελέτης αφορά έκταση 224 στρεμμάτων. Η Κορώνη υπάγεται διοικητικά στην Τ.Κ. 
Κορώνης της Δ.Ε. Κορώνης του Δήμου Πύλου – Νέστορος της Π.Ε. Μεσσηνίας. Γεωγραφικά, η πόλη 
είναι κτισμένη στο νοτιοδυτικό άκρο του Μεσσηνιακού κόλπου, στα εσωτερικά του ακρωτηρίου 
Λιβαδιές. 
Σύμφωνα με την απογραφή της ΕΛ.ΣΤΑΤ. του 2011, ο μόνιμος πληθυσμός της πόλης ανέρχεται σε 
1397 κατοίκους, σημειώνοντας μείωση περί τα 10,8% σε σχέση με την προηγούμενη απογραφή 
(ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2001) όπου αριθμούσε 1567 κατοίκους.  
Ως έδρα της Δημοτικής Ενότητας, η Κορώνη έχει αμιγώς αστικό χαρακτήρα και φιλοξενεί 
κοινωνικές υποδομές που εξυπηρετούν τους γύρω οικισμούς. Η οικονομία της περιοχής βασίζεται 
τόσο στον τουρισμό, καθώς αποτελεί αναγνωρισμένο σε διεθνές επίπεδο προορισμό, όσο και στον 
πρωτογενή τομέα, εφόσον στην ύπαιθρο που την περιβάλλει καλλιεργούνται ένα πλήθος 
φημισμένων προϊόντων όπως ελιές, σταφύλια, σύκα, εσπεριδοειδή και άλλα οπωροκηπευτικά. 
Ο οικισμός προϋφίσταται του 1923. Το ρυμοτομικό σχέδιο Κορώνης θεσμοθετήθηκε με το από 3-4-
1889 Β. Δ/γμα, όπως φαίνεται στο «Διάγραμμα Επεκτάσεως του σχεδίου της πόλεως Κορώνης σε 
κλίμακα 1:2000» που εγκρίθηκε ως παράρτημα του Διατάγματος, ενώ με την υπ’ αριθμ. Τ.Υ. 
8385/5208/25-8-1977 απόφαση Νομάρχη (ΦΕΚ 497 Δ’/26-11-77) καθορίστηκε το κεντρικό τμήμα 
του εγκεκριμένου ρυμοτομικού. 
Εντός του οικισμού οι κυρίαρχες χρήσεις των κτιρίων είναι η κατοικία και οι τουριστικές υποδομές. 
Οι κεντρικές λειτουργίες συγκεντρώνονται στα βόρεια της πόλης, επί του παραθαλάσσιου 
μετώπου. Στα ανατολικά βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος του κάστρου της Κορώνης και στα νότια 
ξεκινά η παραλία Ζάγκα, συνολικού μήκους περί τα 2 χλμ..  
Παρότι το ρυμοτομικό σχέδιο της πόλης έχει σεβαστεί τις ιδιαιτερότητες του δομημένου χώρου, 
λόγω της παλαιότητάς του έχουν προκύψει σημαντικά προβλήματα ως προς την εφαρμογή του. 
Για τον λόγο αυτό ο Δήμος Πύλου -Νέστορος πρόκειται να προβεί σε ανθεώρηση του 
Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου πόλης Κορώνης. 
 
Η παρούσα μελέτη αφορά την Τοπογραφική Αποτύπωση της εν λόγω περιοχής προκειμένου να 
συνταχθεί ένα νέο Τοπογραφικό Υπόβαθρο μεγαλύτερης ακρίβειας και ενημερωμένο, με τα νέα 
στοιχεία που έχουν προκύψει στην πάροδο του χρόνου, έτσι ώστε να εκπονηθεί  η Μελέτη 
Αναθεώρησης Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλης Κορώνης. 
 
 

1.3   ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
Τα διαθέσιμα στοιχεία και μελέτες που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την σύνταξη της μελέτης, 
θα χορηγηθούν στον ανάδοχο κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Στόχος της μελέτης είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης της εν λόγω περιοχής, και η 
σύνταξη τοπογραφικών διαγραμματων στο τρέχον κρατικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87.  

Οι Τοπογραφικές μελέτες λαμβάνουν χώρα για να αποτυπώσουν την έκταση μιας περιοχής και να 
χρησιμοποιηθούν ως διαγράμματα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου προκειμένου να γίνει 
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έλεγχος υλοποιήσης, τροποποίηση των Σχεδίων Πόλης. Εκτός αυτού αποτελούν βασική παράμετρο 
για την σύνατξη όλων των πολεοδομικών μελετών  και γενικότερα απαραίτητο και αρχικό 
υπόβαθρο για μελλοντικά έργα υποδομής που θα πραγματοποιηθούν από τον Δήμο. 
 
Στην Κορώνη λόγω  παλαιότητας του υπάρχοντος Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλης έχουν 
προκύψει διάφορα προβλήματα.   
Συγκεκριμένα, σε πολλές περιπτώσεις η υπηρεσία αδυνατεί να προβεί στη θεώρηση των 
ρυμοτομικών γραμμών, καθώς παρατηρούνται:  

 ασυμφωνίες στην ταύτιση σταθερών σημείων του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου με την 
πραγματική τους θέση και 

 μεγάλες αποκλίσεις στις αποστάσεις των χαράξεων από σταθερά σημεία μεταξύ του σχεδίου 
και των πραγματικών μετρήσεων. 

Κατά συνέπεια, η υπηρεσία αδυνατεί να εγκρίνει ασφαλώς και να εφαρμόσει το σχέδιο πόλης με 
αποτέλεσμα τόσο οι λοιπές υπηρεσίες του Δήμου να αντιμετωπίζουν προβλήματα στο σχεδιασμό 
και την υλοποίηση έργων υποδομής, όσο και οι ιδιοκτήτες των ακινήτων είτε να δεσμεύονται από 
παράλογες ρυμοτομήσεις είτε να αδυνατούν να προβούν σε έκδοση οικοδομικής άδειας. 
Για την επίλυση των παραπάνω προβλημάτων και προκειμένου να αποφύγει τις αποσπασματικές 
σημειακές τροποποιήσεις κάθε φορά που θα ανακύπτει αντίστοιχο αίτημα, η Τεχνική Υπηρεσία 
του Δήμου Πύλου – Νέστορος κρίνει απαραίτητο να προβεί στην αναθεώρηση του εγκεκριμένου 
ρυμοτομικού σχεδίου, έτσι ώστε το τελευταίο να προσαρμοστεί στην υπάρχουσα κατάσταση και 
να διευθετηθούν οι ασυμφωνίες που παρατηρούνται.  
 

Λαμβάνοντας υπόψιν τα προβλήματα που προκύπτουν ο Δήμος Πύλου Νέστορος προόκειται να 
προκυρήξει την προαπαιτούμενη μελέτη για την αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού, 
αυτή της Τοπογραφικής αποτύπωσης 
 
Η σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων, εκτός των άλλων, αποτελεί αδήριτη ανάγκη για την 
αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.  
 
 
3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
 
3.1 ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
Για την εκπόνηση της μελέτης απαιτείται επίγεια Τοπογραφική Αποτύπωση Δομημένων Εκτάσεων 
σε κλιμακα 1:500 για τις ανάγκες  αναθεώρησης του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Πολης 
Κορώνης. 
Για λόγους τεκμηρίωσης του παραδοσιακού αποτυπώματος του οικισμού απαιτείται η 
Φωτογραμμετρική Αποτύπωση των όψεων των κτιρίων των Οικοδομικών Τετραγώνων στους 
κεντρικούς δρόμους της Κορώνης .   
 
Πιο συγκεκριμένα οι επιμέρους εργασίες που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της παραπάνω 
μελέτης είναι οι παρακάτω : 
 

 Τριγωνισμοί : Το τριγωνομετρικό δίκτυο αποτελεί τη βάση των τοπογραφικών εργασιών 

και η εξάρτηση των εργασιών θα γίνεται από το κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο, το 
οποίο εφόσον απαιτείται, θα πυκνωθεί. Το τριγωνομετρικό δίκτυο θα είναι ενταγμένο στο 
κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο ΕΓΣΑ’87. Όλες οι εργασίες πύκνωσης τριγωνομετρικού 
δικτύου θα γίνονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.   
 

 ΠολυγωνομετρΙες : Οι πολυγωνικές οδεύσεις πρέπει να είναι εξαρτημένες πλήρως, οι 
μεν πρωτεύουσες από δύο τριγωνομετρικά σημεία ή ενός τριγωνισμού και ενός 
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πολυγωνικού κόμβου, οι δε δευτερεύουσες από δύο πολυγωνικά σημεία και πρωτεύουσες 
οδεύσεις ή κόμβους πρωτευουσών οδεύσεων. 
 

 Επίγειες Τοπογραφικες Αποτυπώσεις Δομημένων Εκτάσεων: Αποτύπωση σε 
κλίμακα 1:500 των τεχνικών λεπτομερειών με ορθογώνιες συντεταγμένες και με τη χρήση 
ηλεκτρονικού οργάνου σύμφωνα με τις ισχύουσες από τη νομοθεσία προδιαγραφές. Για 
την παράδοση αρχείου απαιτείται σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων σε ψηφιακή 
μορφή και σύνδεση προς το τρέχον κρατικό σύστημα αναφοράς. 

 

 Γεωμετρικές  Χωροστάθμισεις : Γεωμετρική Χωροστάθμιση των αξόνων των κεντρικών 
οδών εντός του περιγράμματος της περιοχής μελέτης καθώς και τις υποστηρικτικές ως 
προς αυτή εργασίες (ενδεικτικά αναφέρεται η τοποθέτηση χωροσταθμικών αφετεριών). 

 

 Εφαρμογές Ρυμοτομικών και Πολεοδομικών Μελετων: Προσδιορισμός με μόνιμη 
σήμανση των αξονοδιασταυρώσεων που περικλείουν τα οικοδομικά τετράγωνα της υπό 
μελέτη περιοχής. 
  

 Φωτογραμμετρικές Μέθοδοι: Φωτογράφιση με ειδικά όργανα των όψεων των κτιρίων 
και επεξεργασία με κατάλληλο λογισμικό. 

 
 
3.2 ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 
Η διαδικασία ανάθεσης της μελέτης θα γίνει με εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 117 του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ 117 Α), δηλαδή με συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση μελετών. 
 
 
3.3 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
 
Τα παραδοτέα της μελέτης θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.  
 
Πιο συγκεκριμένα τα στοιχεία που μεταξύ άλλων παραδίδονται από τον Ανάδοχο είναι: 
 
1. Διάγραμμα τριγωνομετρικού δικτύου σε κατάλληλη κλίμακα 
2. Διάγραμμα πολυγωνομετρικού δικτύου σε κατάλληλη κλίμακα 
3. Τεύχος Τεχνικής Έκθεσης 
4. Τεύχος υπολογισμών. 
5. Πίνακας συντεταγμένων και υψομέτρων χρησιμοποιηθέντων τριγωνομετρικών. 
6. Πίνακας συντεταγμένων και υψομέτρων νεοιδρυθέντων τριγωνομετρικών. 
7. Στοιχεία υπαίθρου 
8. Εξασφαλίσεις τριγωνομετρικών σημείων, πολυγωνομετρικών σημείων.  
9. Τοπογραφικά διαγράμματα σε κλίμακα 1:500 με τα αποτυπωθέντα στοιχεία υπαίθρου και 
τεύχος μετρήσεων υπαίθρου και υπολογισμού συντεταγμένων ταχυμετρικών σημείων. 
10. Φωτογραμμετρικά αναπτύγματα όψεων των Οικιδομικών Τετραγώνων. 
 
Η ηλεκτρονική μορφή της πληροφορίας (εκτός των σχεδίων και των διαγραμμάτων) πρέπει να 
είναι πλήρως συμβατή και ανταλλάξιμη, καθώς επίσης και άμεσα επεξεργάσιμη σε προγράμματα 
MS Office. Τα σχέδια και τα διαγράμματα θα παραδοθούν με βάση τα παρακάτω: 
Τα γραφικά δεδομένα των σχεδιαστικών αρχείων θα μεταφέρονται κατά προτίμηση στο format 
DWG (AutoCAD 2004 και νεώτερα). Σε περίπτωση αδυναμίας παράδοσης στο παραπάνω format 
μπορεί να γίνει παράδοση και στη δομή DXF. Τα σχεδιαστικά αρχεία θα περιέχουν όλη την 
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απαραίτητη γραφική πληροφορία όπως σχεδιαστικά επίπεδα, χρώματα, στυλ, πάχη γραμμών, 
ειδικά σύμβολα κ.α. Συνοδευτικά μαζί με τα παραπάνω θα πρέπει να παραδίδονται οι 
γραμματοσειρές (font libraries), οι βιβλιοθήκες συμβόλων (cell libraries) και ο χρωματικός πίνακας 
(color table) που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη φάση της δημιουργίας τους. 
Βασική προϋπόθεση κατά την έξοδο των γραφικών από τις διάφορες σχεδιαστικές πλατφόρμες 
που θα χρησιμοποιηθούν είναι η εξασφάλιση της διαφοροποιημένης ανά σχεδιαστικό επίπεδο 
(level ή layer) σχεδιαστικής πληροφορίας. 
Στην περίπτωση του format DXF η υποστηριζόμενη έκδοση θα πρέπει να περιέχει αποκλειστικά και 
μόνο σχεδιαστική πληροφορία και όχι περιγραφική πληροφορία. 
Τα υπόλοιπα αρχεία (αναφορές, πίνακες κτλ) θα υποβάλλονται χρησιμοποιώντας κάποιο από τα 
προγράμματα της Microsoft Office (Word, Excel). 
 
4. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Ο καθαρός χρόνος εκπόνησης της μελέτης ορίζεται σε ενενήντα ημέρες (90), ο οποίος 

κατανέμεται ως εξής: 

■ 70 Ημέρες Κλασσική Τοπογραφία 

■ 20 Ημέρες Φωτογραμμετρική Αποτύπωση 

 

Σε περίπτωση καθυστέρησης της έγκρισης, από την Αναθέτουσα Αρχή, ο χρόνος καθυστέρησης 

δεν συνυπολογίζεται και μετατίθενται οι επόμενες υποβολές των παραδοτέων για ίσο διάστημα 

με αυτό της καθυστέρησης. 

Υποχρέωση του Ανάδοχου της μελέτης είναι να υποστηρίζει, καθ' όλη τη διάρκεια της μελέτης, την 

Αναθέτουσα Αρχή στις διαδικασίες ενημέρωσης - διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς. 

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να προσκαλεί τον Ανάδοχο σε συσκέψεις με την παρουσία 

εκπροσώπων και άλλων Φορέων, κατά τις οποίες θα παρουσιάζει την πρόοδο της Μελέτης, θα 

συζητούνται προβλήματα ή γενικώς θέματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της Μελέτης και 

θα δίνονται οδηγίες, κατευθύνσεις και διευκρινίσεις εκατέρωθεν. 

Με τη Σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου μπορεί να 

εξειδικεύονται περαιτέρω τα ως άνω σχετικά με την εκτέλεση, παρακολούθηση, παράδοση και 

παραλαβή του έργου. 

ΠΥΛΟΣ ……../       /2020 

Ο  Συντάξας  

Θεωρήθηκε  
Η Προϊσταμένη Δ/νσης 

  
 

Χρυσοβ. Κοτσης  
Μαρία Σταυροπούλου 
Αρχιτεκτων Μηχανικος 

   Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
ΝΟΜΟΣ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π-Δ & Π.Ζ. 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 

 
 
Πύλος,                  /11/2020 
. 
 
ΜΕΛΕΤΗ:ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΡΩΝΗΣ 
ΧΡΗΜ/ΣΗ:ΣΑΤΑ 2020 
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:  59.052,44€ πλέον ΦΠΑ 24% 
CPV: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               ΙΙ.ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΥΛΟΣ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  2020 
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1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Το παρόν αποτελεί τμήμα του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης και συντάχθηκε σύμφωνα 
με το άρθρο 53 §8 του Ν. 4412/2016. 
Για την εκτίμηση των αμοιβών λαμβάνεται υπόψη ο Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών 
Μελετών και παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών σύμφωνα με τον 
ν.4412/2016.  
Ο συντελεστής (τκ) του άρθρου ΓΕΝ.3 του «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» υπολογίζεται σύμφωνα με την  εγκύκλιο 2/2020 του 
Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (Αρ. Πρωτ. ΔΝΣ/οικ. 20641/ΦΝ439.6), με την οποία 
αναπροσαρμόστηκε, και έχει τιμή (τκ) = 1,227 . 
 
 
 

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. 

 
 
Συγκεκριμένα για την Φωτογραμμετρική Αποτύπωση  η προεκτιμώμενη αμοιβή για επιστήμονα 
εμπειρίας μέχρι 10 Έτη και χρόνο απασχόλησης 20 Ημερών (τκ.=1,227)  ανέρχεται στα 7.362 Ευρω. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο πίνακας αμοιβής σε σχέση με τα περιγραφόμενα στο ΤΤΔ. 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Κλασσικής Τοπογραφίας 
 
 

 
 
 
 
 
 

Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 
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Μονάδα Ποσότητα 
Τιμή 

μονάδας 
(€) 

A. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ τκ = 1.227   

ΤΡΙΓΩΝΙΣΜΟΙ 4,908.00 €   

Α.1 ΤΟΠ.2.1 

Μέτρηση νέου και 
χρήση υφιστάμενου 
τριγωνομετρικού 
σημείου  IV τάξης 

Τεμάχιο 4 981.60 3,926.40 € 

α= 4 
Πλήθος 
τριγωνομετρικών 
σημείων ΙV τάξεως 

c= 
800.00 
€ 

Τιμή 
τριγωνομετρικού 
σημείου ΙV τάξεως 

Α =α*c *τκ 

Α.2 ΤΟΠ.2.2 
 Χρήση υφιστάμενου 
τριγωνομετρικού 
σημείου  IV τάξης 

Τεμάχιο 1 981.60 981.60 € 

α= 1 
Πλήθος 
τριγωνομετρικών 
σημείων ΙV τάξεως 

c= 
800.00 
€ 

Τιμή 
τριγωνομετρικού 
σημείου ΙV τάξεως 

Α =α*c *τκ 

ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΙΕΣ 12,282.27 €   

Α.3 ΤΟΠ.3.1.β 

Πολυγωνομετρικά 
σημεία εντός 
κατοικημένων 
περιοχών 

Τεμάχιο 154 79.76 12,282.27 € 

α= 154 

Πλήθος 
πολυγωνομετρικών 
σημείων εντός 
κατοικημένων 
περιοχών 

c= 
65.00 
€ 

Τιμή σημείου 

Α =α*c *τκ 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΧΩΡΟΣΤΑΘΜΗΣΕΙΣ 846.63 €   

Α.4 ΤΟΠ.4.1.1 

Χωροστάθμηση με 
ενδιαμέσα σημεία 
υπάρχουσας 
οριζοντιογραφίας σε 
έδαφος πεδινό 

Χιλιόμετρο 3.00 122.70 368.10 € 

L= 3.00 Μήκος 
χωροστάθμησης 

c= 
100.00 
€ 

Τιμή ανά 
χιλιόμετρο 

Α =L*c *τκ 

Α.5 ΤΟΠ.4.3 
Χωροσταθμική 
αφετηρία επί ήλου 

Τεμάχιο 15.00 31.90 478.53 € 

α= 15.00 Πλήθος αφετηριών 
επί ήλου 

c= 
26.00 
€ 

Τιμή ήλου 

Α =α*c *τκ 

ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 19,877.40 €   

Α.6 ΤΟΠ.6 

Τοπογραφική 
αποτύπωση ζώνης 
δομημένων εκτάσεων 
κλ. 1:500  και έδαφος 
πεδινό 

Στρέμμα 162.00 122.70 19,877.40 € 

Ε= 162.00 

Επιφάνεια 
αποτύπωσης, 
πυκνοδομημένη 
πάνω από 200 
σημεία 

c= 
100.00 
€ 

Τιμή ανα στρέμμα 
(πυκνοδομημένη , 
πάνω από 200 
σημεία ) 

Α =Ε*c *τκ 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 6,073.65 €   

Α.7 ΤΟΠ.14.3 
Μόνιμη σήμανση 
αξονοδιασταυρωσεων  

Σημείο 55 110.43 6,073.65 € 

α= 55 Πλήθος σημείων 

c= 
90.00 
€ 

Τιμή ανά σημείο 

Α =α*c*τκ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 43,987.95 €   
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Επιστήμονας εμπειρίας μέχρι 10 ετών 

(ΓΕΝ 41α) Α= 300*τκ

τκ = 1.227

όπου:

τκ: ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 = 1.227

εκτιμάται ότι οι απαιτούμενες ανθρωποημέρες εργασίας 

για το αντικείμενο της μελέτης είναι 20

.

από τα ανωτέρω προκύπτει:

Α= 

20*300*1,227 7,362.0 € 7,362.0 €

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΩΝΗΣ

Αμοιβή ενός  επιστήμονα κατόχου μελετητικού πτυχίου στην κατηγορία 16 

(Τοπογραφικές  Μελέτες)  

Η προεκτιμώμενη αμοιβής (Α) για την εκπόνηση της μελέτης του άνω 

αντικειμένου, προκύπτει όπως παρακάτω:

 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: 

1. Ένας μηχανικός μέχρι δέκα έτη  εμπειρία  σε Τοπογραφικές Μελέτες 

ανθρωποημέρα*300*τκ =

 
 

 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΩΝΗΣ 

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Προεκτιμώνενη Αμοιβή 

Μελέτης 

Προεκτιμώμενη αμοιβή Τοπογραφικών Εργασιών 51.349,95€ 

Α. Σύνολο Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών                              51.349,95 

Απρόβλεπτα 15% 7.702,49 € 

Συνολική  Αμοιβή                                                                               59.052,44 € 

    ΦΠΑ 24 % 14.172,59 € 

Σύνολο Δαπάνης: 73.225,03 € 

 

ΠΥΛΟΣ.../……./2020 

Ο/Η Συντάξας 
 

Χρυσοβ. Κοτσης 
Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ 

 

Θεωρήθηκε  
    Η Προισταμένη Τ.Υ. 

  
Μαρία Σταυροπούλου 

Αρχιτεκτων Μηχανικός ΜSc 
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