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1.ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 
 
1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Ο παρών σύντομος διαγωνισμός αποσκοπεί στην ανάθεση της μελέτης «ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΩΝΗΣ».  
Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με την έκδοση του εγκριτικού Π.Δ. της Πολεοδομικής Μελέτης, 
αφού τηρηθούν οι διαδικασίες δημοσιοποίησης αυτής. 
 
 
1.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Η περιοχή μελέτης αποτελεί αφορά έκταση 105,90 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. 
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. Η σύνταξη της μελέτης θα πρέπει να γίνει 
με ψηφιακές και λοιπές σύγχρονες μεθόδους, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους του 
σχεδιασμού, των μεγάλων αναγκών της πόλης, του υπό κατάρτιση Εθνικού Κτηματολογίου και 
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οπωσδήποτε της σημερινής διαμορφωθείσας κατάστασης των ιδιοκτησιών και των έργων 
υποδομής. Αυτό θα συμβάλλει αποφασιστικά στη γρήγορη υλοποίηση των σχεδίων. 
 

1.3   ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
 
Ο σχεδιασμός της Πολεοδομικής Μελέτης θα γίνει σε πρόσφατα φωτογραμμετρικά διαγράμματα 
του 2018 που θα παρασχεθούν στον ανάδοχο σε ψηφιακή μορφή (αρχεία .dwg) από την Τεχνική 
Υπηρεσία του Δήμου Πύλου – Νέστορος, μετά την υπογραφή της σύμβασης. 
Η Τεχνική Υπηρεσία Δ. Πύλου – Νέστορος έχει επίσης προβεί στην ψηφιοποίηση του 
«Διαγράμματος Επεκτάσεως του σχεδίου της πόλεως Κορώνης» με γεωαναφορά σε ΕΓΣΑ 87. Το 
ψηφιακό αρχείο (μορφής .dwg) θα διατεθεί στον ανάδοχο.  
 
 
2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Στόχοι της μελέτης αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου είναι: 

 η προσαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου στην υφιστάμενη κατάσταση που παρουσιάζει 
σημαντικές αποκλίσεις και καθίσταται ανεφάρμοστο σε μεγάλο βαθμό, 

 η προσαρμογή στις κατευθύνσεις του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. ως προς τις χρήσεις γης και τους όρους και 
περιορισμούς δόμησης 

 η ενδυνάμωση – αναβάθμιση του οικισμού με την αναγκαία γη για κοινωνικό εξοπλισμό – 
πολιτιστικές λειτουργίες, κοινόχρηστους χώρους – πράσινο και δίκτυα υποδομής 

 η αναγνώριση των στοιχείων ιστορικής μνήμης και η ενσωμάτωσής της στον οικιστικό ιστό. 

 η ανάδειξη − αναζωογόνηση της αισθητικής και της λειτουργίας του δημόσιου χώρου 

 η επαύξηση των κεντρικών λειτουργιών και του πρασίνου 

 η ρύθμιση της κυκλοφορίας και η πρόβλεψη πεζοδρόμων και χώρων στάθμευσης 
 
 
3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
 
3.1 ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
Η μελέτη αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου Κορώνης, ως πολεοδομική μελέτη, θα 
εκπονηθεί σε δύο στάδια: 

 το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, την αξιολόγηση 
των πολεοδομικών δεδομένων, τη διάγνωση των προβλημάτων, των προοπτικών και των 
τάσεων και τη διατύπωση της κατ' αρχήν πρότασης ή των εναλλακτικών προτάσεων 
ρυμοτομίας στην περιοχή παρέμβασης 

 στο δεύτερο στάδιο γίνεται η λεπτομερής επεξεργασία του Ρυμοτομικού Σχεδίου και η 
Οριστική Μελέτη με βάση την πρόταση που θα προκριθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Η 
Οριστική Μελέτη συνοδεύεται από διατιθέμενο Ισοζύγιο Κοινωνικής Γης (αναλυτικός 
υπολογισμός ρυμοτομίας, υποχρεώσεων ιδιοκτησίας σε εισφορές γης, κοινοχρήστων και 
κοινωφελών στην ενότητα σύμφωνα με τη νομοθεσία) και σύγκριση του ισοζυγίου με τις 
ανάγκες σε γη για κοινόχρηστους χώρους και κοινωφελείς χρήσεις. 

 
Αναλυτικότερα, τα περιεχόμενα και οι εργασίες των δύο ανωτέρω σταδίων είναι τα εξής: 
A Στάδιο: Ανάλυσης -Προμελέτης / Προκαταρκτικής Πρότασης 

1. Αναγνώριση περιοχής - Πολεοδομική Οργάνωση (χάρτες κλ. 1: 2.000 ή 1:5.000). 
2. Χρήσεις γης (χάρτες κλ. 1:2000 ή 1:1000). 
3. Ψηφιοποίηση και έλεγχος διοικητικών πράξεων (διαγράμματα εφαρμογής Ρυμοτομίας, 

τεχνικές εκθέσεις, τοπογραφικά αδειών) κατά τις ανάγκες της μελέτης 
4. Δομή κατάσταση δικτύων κοινής ωφέλειας (χάρτες κλ. 1:2000) (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΥΔΡ, ΑΠΟΧ, 

ΦΩΤΑΕΡΙΟ) σε επίπεδο πρωτευόντων αξόνων και στοιχείων και προγραμματιζόμενα έργα. 
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5. Ειδική καταγραφή αξιόλογων πολεοδομικών στοιχείων (ιστός). 
6. Ειδική καταγραφή κατάστασης κατοικίας ή και παραγωγικής δραστηριότητας, εφόσον 

απαιτείται. 
7. Προμελέτη οργάνωσης - λειτουργίας πολεοδομικής ενότητας ή συνόλου (κλ. 1:5000 ή 

1:2000) 
8. Προκαταρκτική πρόταση για τις ειδικές μελέτες ανάπλασης (κλ. 1:2.000). 
9. Κείμενο. 

9.1 Κατευθύνσεις υπερκείμενων επιπέδων σχεδιασμού και αξιολόγηση τους. 
9.2 Διοικητική, δημογραφική και κοινωνικοοικονομική κατάσταση της περιοχής, 

προβλέψεις και υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. 
9.3 Ποιότητα δομημένου περιβάλλοντος και κατάσταση χρήσης γης/υπάρχουσα 

κατάσταση – προκαταρκτικές προτάσεις. Οργάνωση πολεοδομικών ενοτήτων, 
κοινόχρηστα και κοινωφελή, δομημένο περιβάλλον, φυσικό περιβάλλον κλπ. 

9.4 Αξιολόγηση παραμέτρων και επιλογή συστημάτων και προτύπων – προμελέτη  
9.5 Επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή (περιβάλλον). 
9.6 Αρχείο αξιόλογων για προστασία ή ανάδειξη στοιχείων του πολεοδομικού ιστού ή 

κτιρίων ή στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος, εφόσον απαιτούνται. 
9.7 Αρχείο αναλυτικής απογραφής χρήσεων γης, εφόσον απαιτούνται. 
9.8 Τεκμηρίωση της προκαταρκτικής πρότασης για τις μελέτες ανάπλασης ή τις ειδικές 

μελέτες. 
B Στάδιο – Πρόταση 

Το Β στάδιο υποδιαιρείται σε δύο υποστάδια, Β1 με την παράδοση του σταδίου και Β2 μετά 
την οριστική πρόταση της Π.Μ., όπως αυτή διαμορφώνεται μετά τις συμμετοχικές διαδικασίες 
(ανάρτηση – κρίση τυχόν ενστάσεων). 

1. Σχέδιο Πολεοδομικής Οργάνωσης (σε κλ. 1:2.000). 
2. Πολεοδομικό - Ρυμοτομικό σχέδιο για θεσμοθέτηση (1:1000). 
3. Πρόταση Γενικής Οργάνωσης έργων Υποδομής Κοινής Ωφέλειας (ύδρευση, αποχέτευση, 

ηλεκτρική ενέργεια, τηλεπικοινωνιών και αερίου πόλης, εφόσον απαιτείται) σε επίπεδο 
προκαταρκτικής προσέγγισης του πρωτεύοντος δικτύου (κλ. 1:2000). 

4. Πρόταση Προστασίας και Ανάδειξης στοιχείων του Φυσικού ή Δομημένου Περιβάλλοντος. 

5.1 Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης Κοινόχρηστων Χώρων στις γενικές μελέτες (διάταξη 
κυκλοφορίας οχημάτων, σταθμεύσεις, κυκλοφορία πεζών ή ποδηλάτων, 
φυτεύσεις, σημάνσεις, απορρίμματα, εξοπλισμός δρόμων, ειδικές χρήσεις – κλ. 
1:1000, 1:500). 

5.2 Γενικό Σχέδιο και Πρόγραμμα Διαχείρισης των βασικών έργων υποδομής (οδικό 
δίκτυο και δίκτυα κοινής ωφέλειας και ελευθέρων κοινοχρήστων) στα πλαίσια 
των μεσοπρόθεσμων προγραμμάτων των φορέων υλοποίησης, συνοδευόμενο 
από προεκτίμηση κόστους κατ' αναλογία. Ελεύθερη απεικόνιση σε σχέδιο 
(1:2.000) και κείμενο. 

6. Σύνταξη Πλαισίου Επιχειρησιακού Προγράμματος, για τις ειδικές μελέτες ή, εφόσον 
απαιτείται, σε τμήματα πολεοδομικών ενοτήτων για τις γενικές μελέτες. 

7. Κείμενο, Πολεοδομικός Κανονισμός. 

7.1 Πολεοδομικός Κανονισμός – Κανονιστικοί όροι δόμησης (συντελεστής 
δόμησης, συντελεστής όγκου, μεγίστη επιτρεπομένη κάλυψη, μέγιστο 
επιτρεπόμενο ύψος, αρτιότητα οικοπέδων). 

7.2 Χρήσεις γης (γενικές, ειδικές εάν απαιτούνται). 
7.3 Ειδικοί κανονισμοί: οικοδομικοί και κτιριοδομικοί, ειδικοί όροι δόμησης, όροι 

για κοινοχρήστους χώρους και χώρους στάθμευσης. 
7.4 Ισοζύγιο γης ανά πολεοδομική ενότητα βάσει απαιτήσεων σχεδιασμού 

/προτάσεων και εισφορών /υποχρεώσεων ιδιοκτησιών. 
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7.5 Μέτρα για τη προστασία του φυσικού και ιστορικού περιβάλλοντος από τις 
επιπτώσεις του σχεδίου. 

7.6 Τυχόν πρόσθετοι όροι, εφόσον απαιτούνται, που αφορούν στα 
χρησιμοποιούμενα υλικά, τον τρόπο κατασκευής και την αισθητική εμφάνιση 
των συνόλων του δομημένου περιβάλλοντος, κτιριακών και λοιπών (μέγιστο 
όριο μεγέθους οικοδομών, τρόπο διαμόρφωσης και χρήσης των ακάλυπτων 
χώρων των οικοπέδων και κάθε άλλη ρύθμιση που επιβάλλεται από 
πολεοδομικούς και αισθητικούς λόγους). 

8. Υποστηρικτική Έκθεση των συμμετοχικών διαδικασιών /Επανάρτηση. 
 
 
 
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. 
 
Η εκπόνηση της πολεοδομικής μελέτης θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προδιαγραφές 
που ορίζονται από την ακόλουθη νομοθεσία, όπως αυτή έχει τυχόν τροποποιηθεί και ισχύει 
σήμερα: 

 Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και 
παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 42 Α’/22-2-05 – Διορθ. σφαλμ. στο 
ΦΕΚ 85 Α’/7-4-05). 

 Ν. 2508/1997 «Βιώσιμη Οικιστική Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 124 Α’/97) 

 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ 5731/1146/23-2-2000 (ΦΕΚ 329 Β’/15-3-00) «Τεχνικές 
προδιαγραφές Εκπόνησης Πολεοδομικών Μελετών και αμοιβές μηχανικών για την 
εκπόνηση αυτών» 

 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ 10788/2004 «Έγκριση πολεοδομικών σταθεροτύπων και 
ανώτατα όρια πυκνοτήτων που εφαρμόζονται κατά την εκπόνηση των Γενικών 
Πολεοδομικών Σχεδίων, των Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης «Ανοικτής Πόλης» 
και των Πολεοδομικών Μελετών» (ΦΕΚ 285 Δ’/5-3-04) 

 
Κατά τη σύνταξη της μελέτης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα υπερκείμενα επίπεδα σχεδιασμού, 
όπως το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΥΑ 25294/25-3-03, ΦΕΚ 1485 Β’/10-10-03) και το Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. της 
Δ.Ε. Κορώνης (ΦΕΚ 421 ΑΑΠ/28-11-13), καθώς και οι ισχύοντες Κανονισμοί (Πρότυπα του 
ΥΠΕΧΩΔΕ, Νέος Οικοδομικός και Κτιριοδομικός Κανονισμός, Κανονισμοί Υγιεινής και Ασφάλειας, 
Πυροπροστασίας και Αντισεισμικής προστασίας, Κανονισμοί κοινωφελών δικτύων ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑ 
κ.λπ.). 
 
3.3 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
 
Τα παραδοτέα της μελέτης θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. 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 
απαραίτητη γραφική πληροφορία όπως σχεδιαστικά επίπεδα, χρώματα, στυλ, πάχη γραμμών, 
ειδικά σύμβολα κ.α. Συνοδευτικά μαζί με τα παραπάνω θα πρέπει να παραδίδονται οι 
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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 
 
Η συνολική προθεσμία από την υπογραφή της Σύμβασης μέχρι την έκδοση της απόφασης έγκρισης 
του συνόλου των παραδοτέων της μελέτης ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες. 
Ο καθαρός χρόνος εκπόνησης της μελέτης ορίζεται σε δέκα (10) μήνες, ο οποίος κατανέμεται ως 
εξής: 

Α στάδιο: τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 
Β1 στάδιο: τέσσερις (4)  μήνες από την έγκριση του Α σταδίου 
Β2 στάδιο: δύο    (2) μήνες από την έγκριση του Β1 σταδίου και την ολοκλήρωση των 
απαραίτητων συμμετοχικών διαδικασιών 

Σε περίπτωση καθυστέρησης της έγκρισης από την Αναθέτουσα Αρχή, ο χρόνος καθυστέρησης δε 
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…….../12/2020 

 

Ο/Η Συντάξας/σα  

Θεωρήθηκε  
Η Προισταμένη Τ.Υ. 
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ΙΙ.ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΥΛΟΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2020 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ 
 

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ 
ΚΟΡΩΝΗΣ  

 
Αρ. Μελέτης:   111 /2020 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ……………………...   
Κ.Α. 30-7413.061 
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 74.351,81€ 
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1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Το παρόν αποτελεί τμήμα του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης και συγκεκριμένα του 
Υποφακέλου για το διάστημα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και 
συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 53 §8 του Ν. 4412/2016. 
Για την εκτίμηση των αμοιβών λαμβάνεται υπόψη η υπ' αρ. 5731/1146/15-3-00 (ΦEK 329 B’) 
«Τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης πολεοδομικών μελετών και αμοιβές μηχανικών για την 
εκπόνηση αυτών» και συγκεκριμένα το άρθρο Ι παρ.1.Α.2 αυτής. 
Επίσης 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 . 
 
 
Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο πίνακας αμοιβής σε σχέση με τα περιγραφόμενα στο ΤΤΔ. 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ  
 
 

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. 
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Α/Α 
ΕΝΔΕΙΞΗ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ  (€) 

  1 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ 
ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ  
ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΩΝΗΣ 

στρέμμα 105.9 στρ. 

1.750*λ δρχ. 

/στρέμμα = 

1.750*0,23368= 

408,94 

ευρώ/στρέμμα 

43.306,75 € 

2 

Ψηφιοποίηση και 
έλεγχος 
διοικητικών 
πράξεων 
(διαγράμματα 
εφαρμογής 
Ρυμοτομίας, 
τεχνικές 
εκθέσεις, 
τοπογραφικά 
αδειών) κατά τις 
ανάγκες της 
μελέτης 
 

Τοπογράφος 

μηχανικός 

έως 10 έτη 

/Ημέρα 

5 ημέρες  5*300*τκ 1.840,50€ 

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ 45.147,25 € 

   ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 6.772.09 € 

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ  51.919.34 € 

   Φ.Π.Α 24% 12.460,64 € 

   ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 64.379.98 € 

 
 
 
 

ΠΥΛΟΣ.../12/2020 

 

Ο/Η Συντάξας/σα  

Θεωρήθηκε  
    Η Προισταμένη Τ.Υ. 

  
 

 
 

 


