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«ΜΕΛΕΤΗ   ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  
 ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ   ΤΟΥ 

 ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» 
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            ΚΑ: 20.7413.0004 
         ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ    
           

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ:   €  18.912,91  (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 
 
Η προεκτίμηση της αμοιβής της Μελέτης πραγματοποιήθηκε με βάση την Υπουργική απόφαση 

ΔΜΕΟ/α/ο/1257/09-08-2005 «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και 

υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005», όπως τροποποιήθηκε 

με την Υπουργική Απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 «Α’ Βελτίωση Κανονισμού 

Προεκτιμώμενων Αμοιβών και Υπηρεσιών κατά την διαδικασία της παραγράφου 7 του άρθρου 4 

του Ν. 3316/2005» και την Υπουργική Απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/2229/04-07-2006 «Έγκριση της 

Β’ Βελτίωσης Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία 

της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005».  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5/ 14 - 3 - 2017 Αναπροσαρμογή τιμής 

συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 

2017. 

 

Συγκεκριμένα: 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 

Ο υπολογισμός της αμοιβής πραγματοποιείται με ημέρες απασχόλησης μελετητή (με πτυχίο στην 

κατηγορία 09 Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες) εμπειρίας ίσης ή μικρότερης των 10 ετών, 

σύμφωνα με το άρθρο: 

Για τον υπολογισμό του συνόλου των αμοιβών εφαρμόστηκαν τα αναφερόμενα στο άρθρο ΓΕΝ. 3 

«Συντελεστής τκ». Λαμβάνεται η τρέχουσα ισχύουσα τιμή τκ = 1,203 (2017-2018). 
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ΗΛΜ1.2  παράγραφος 2: από τον τύπο που ακολουθεί: 

Η αμοιβή της μελέτης Η/Μ Εγκαταστάσεων οδικών έργων συναρτάται με τον τύπο του οδικού 

έργου, όπως κατατάσσεται παρακάτω: 

ΤΥΠΟΣ 1: Οδοί, μίας έως τρεις λωρίδες κυκλοφορίας, μίας ή δύο κατευθύνσεων, χωρίς 
διαχωριστική νησίδα, με ή χωρίς Λωρίδες Έκτακτης Ανάγκης. 

ΤΥΠΟΣ 2: Οδοί δύο κατευθύνσεων, μίας έως τρεις λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, με 

διαχωριστική νησίδα πλάτους έως 5,00μ. και με ή χωρίς Λωρίδες Έκτακτης Ανάγκης.  

ΤΥΠΟΣ 3: α. Οδοί δύο κατευθύνσεων κυκλοφορίας με δύο ή τρεις λωρίδες ανά κατεύθυνση, 
με διαχωριστική νησίδα πλάτους μεγαλύτερου από 5,01μ. και με ή χωρίς Λωρίδες Έκτακτης 
Ανάγκης. β. Οδοί μίας ή δύο κατευθύνσεων κυκλοφορίας, χωρίς διαχωριστική  νησίδα, 
συνολικού αριθμού τεσσάρων ή περισσοτέρων λωρίδων κυκλοφορίας και με ή χωρίς Λωρίδες 
Έκτακτης Ανάγκης. 

ΤΥΠΟΣ 4: Πλατείες ή υπαίθριοι χώροι στάθμευσης. 

Ως πλάτος της διαχωριστικής νησίδας θεωρείται η απόσταση μεταξύ των άκρων 
(οριογραμμών), των εκατέρωθεν της νησίδας, λωρίδων διερχόμενης κυκλοφορίας.  

Ως πλάτος της διαχωριστικής νησίδας θεωρείται η απόσταση μεταξύ των άκρων 
(οριογραμμών), των εκατέρωθεν της νησίδας, λωρίδων διερχόμενης κυκλοφορίας.  

Οι προεκτιμώμενες αμοιβές μελέτης σε κάθε είδους Η/Μ εγκαταστάσεις οδικών έργων πλην 

των σηράγγων προσδιορίζονται σε ΕΥΡΩ/εγκατάσταση σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο: 

Α1 =  τκ · Τ1 ·  M1 

Όπου:  

Α1 : Η Προεκτιμώμενη αμοιβή (Π.Α.) μελέτης ΕΥΡΩ/εγκατάσταση.  

τκ : Ο Επίσημος δείκτης καταναλωτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της 
παρ.7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/05. 

Τ1 : Η Τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Τ.Π.Α.) μελέτης  (€/ ανά φυσική μονάδα) κάθε επί μέρους 
εγκατάστασης, που λαμβάνεται από τον πίνακα 1-Ι 

M1 : Μέγεθος της κάθε εγκατάστασης σε φυσικές μονάδες (χλμ, στρεμ., τεμ.)  

Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή θα είναι το άθροισμα των προεκτιμώμενων αμοιβών 

μελετών των επί μέρους εγκαταστάσεων. 

Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης που προκύπτει όπως παραπάνω, συνδυάζεται με 

τα αναφερόμενα στην επόμενη παράγραφο 1.3 του παρόντος άρθρου.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1-І 

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τ1) 

 

Α/Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΦΥΣΙΚΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

     ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 

(Τ1) 

ΤΥΠΟΥ 1 ΤΥΠΟΥ 2 ΤΥΠΟΥ 3 ΤΥΠΟΥ 4 

1. Φωτισμός 
( € / χλμ )                   

( € / στρεμμ ) 
4.000 (α1) 4.400 (α1) 6.000 (α1) 300 (α2) 
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Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης που προκύπτει όπως παραπάνω, συνδυάζεται με 
τα αναφερόμενα στην επόμενη παράγραφο 1.3 του παρόντος άρθρου 

 

Μ1 = 10,2  km 

M2 = 4,50  km 

M4 =  8,40  km 

 
Ηλεκτρολογική εγκατάσταση θεωρείται κάθε εγκατάσταση μετά τον μετρητή της εταιρείας 

Ηλεκτρισμού . Η μελέτη δεν έχει αντικείμενο  με αποστάσεις των γραμμών τροφοδοσίας   αλλά  

αφορά την αποτύπωση , ενεργειακή και φωτομετρική ανάλυση καθώς και προτάσεις αναβάθμισης  

φωτιστικών και των  πινάκων  παροχής –τροφοδοσίας  (pillar ). Σαν συνέπεια  Μ1=Μ2=Μ4 =1,3 

 

 
 

   ΣΑi = τκ *  ΣΤi * Μi  

 

Αμοιβή μελέτης Τύπος 1 Α1= 1,203 * 4000  * 1,3  = 6.255,60 € 

Αμοιβή μελέτης Τύπος 2 Α2 = 1,203 * 4400  * 1,3 =  6.881,16 € 

Αμοιβή μελέτης Τύπος 4 A3 =  1,203 *  300  * 1,3 =   469,00 € 

   

 
Αμοιβή μελέτης ΣΑi = 13.605,76 € 

 

ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τη σύνταξη ορίζεται σε ποσοστό 8% της συνολικής προεκτιμώμενης 

αμοιβής των κατηγοριών μελετών για τις οποίες συντάσσονται τα Τεύχη Δημοπράτησης, σύμφωνα 

με το άρθρο ΓΕΝ 7.  

 

Σύνολο προεκτιμώμενων αμοιβών ΣΑi= 13.605,76 € 

Συντελεστής 8% α= 0,08 

Αμοιβή μελέτης Α = 13.605,76 € *0,08= 1.088,46 € 

 

Στην Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης αντιστοιχεί το 100% της παραπάνω αμοιβής. 
Για τον υπολογισμό του συνόλου των αμοιβών εφαρμόστηκαν τα αναφερόμενα στο άρθρο ΓΕΝ. 3 

«Συντελεστής τκ». Λαμβάνεται η τρέχουσα ισχύουσα τιμή τκ = 1,203. 

 

ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΣΑΥ - ΦΑΥ:  

Η Μελέτη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγιεινής και Φακέλου Ασφάλειας και Υγιεινής σύμφωνα με το 

Άρθρο ΓΕΝ 6Α συντάσσεται από τους μελετητές του κυρίως έργου ανά κατηγορία μελέτης 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 305/96.  

Η μελέτη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) θα  
συνταχθεί με βάση τα οριζόμενα στο Π. Δ. 305/96 και αναφέρονται σε ένα κατάλογο θεμάτων 
που θα πρέπει να περιέχονται και να αντιμετωπίζονται στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) 
και στο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ)  οριστικής μελέτης ή  μελέτης εφαρμογής, 
σύμφωνα με τις Αποφάσεις Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ με αρ. ΔΕΕΠΠ/85/14-5-2001 
(Φ.Ε.Κ.686/Β/1-6-2001) και ΔΙΠΑΠ/οικ/177/2-3-2001 (Φ.Ε.Κ. 266/Β/14-3-2001). 
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 Η αμοιβή Α, για την σύνταξη μελέτης ΣΑΥ και ΦΑΥ ορίζεται από τον τύπο :  

         Α = β . Σ . τκ όπου: 

  Σ = Η προεκτιμώμενη αμοιβή των προς εκπόνηση κατηγοριών μελετών για 
συγκεκριμένο έργο και για όσες κατηγορίες μελετών έχουν άμεση σχέση και συνάφεια με την 
κατασκευή του κυρίως μελετώμενου έργου (τεχνικών έργων, Η/Μ, υδραυλικών έργων, σήμανσης 
/ ασφάλισης κ.λπ.). Δεν συμπεριλαμβάνονται οι αμοιβές για τις απαιτούμενες υποστηρικτικές 
μελέτες (π. χ. σύνταξη τοπογραφικών εργασιών, περιβαλλοντικές μελέτες, μελέτες 
σκοπιμότητας, κ. λ. π.), οι οποίες δεν έχουν άμεση σχέση και συνάφεια με την κατασκευή του 
έργου. 

Σε περίπτωση που απαιτηθεί η σύνταξη ξεχωριστού ΣΑΥ ή ΦΑΥ ανά κατηγορία ή ομάδα 
κατηγοριών μελετών που αποτελούν συνοδευτικές/ υποστηρικτικές μελέτες του κυρίως 
μελετώμενου έργου, η αμοιβή εκάστου θα προσδιορίζεται κατ’ ανάλογο τρόπο με βάση την 
προεκτιμώμενη αμοιβή της ή των υπόψη κατηγοριών ή ομάδων κατηγοριών μελετών.  

 

β = συντελεστής αμοιβής επί τοις εκατό (%) οριζόμενος ως ακολούθως:  
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 Ο συντελεστής β (%) στρογγυλεύεται πάντα στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

τκ = Ο επίσημος δείκτης τιμών καταναλωτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα  στο  

   τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/05).  

Ως συντελεστές κ  και   μ, ανεξαρτήτως κατηγορίας έργου, ορίζονται οι ακόλουθοι:  

 κ= 0,60    και     μ= 12,00. 

 

Η αμοιβή Α προκύπτει, σύμφωνα με το άρθρο: 

ΓΕΝ 6Α παράγραφος 2: από τον τύπο που ακολουθεί: 
 

Α = ΣΑi * β * τκ 

Όπου: 

ΣΑi = To σύνολο των προεκτιμώμενων αμοιβών των προς εκπόνηση μελετών 

β = συντελεστής % οριζόμενος ως εξής: 
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76,605.13

12
6,0  =>  β= 3,41 % 

 

Σύνολο προεκτιμώμενων αμοιβών ΣΑi= 13605,76 € 

Συντελεστής β= 3,41% 

Αμοιβή μελέτης Α = 13.605,76 €*1,203* 3,41% = 558,18 € 
 

                                                 A= 558,18 € 
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Στην Μελέτη ΣΑΥ&ΦΑΥ αντιστοιχεί το 100% της παραπάνω αμοιβής. 
Για τον υπολογισμό του συνόλου των αμοιβών εφαρμόστηκαν τα αναφερόμενα στο άρθρο ΓΕΝ. 3 

«Συντελεστής τκ». Λαμβάνεται η τρέχουσα ισχύουσα τιμή τκ = 1,203. 

 

  ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΠΤΥΧΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ  

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 

(€) 

1 
Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη Εφαρμογής 

 

   13.605,76 € 

3 
Τεύχη Δημοπράτησης 

 

   1088,46 € 
 

4 

Σ.Α.Υ. και Φ.ΑΥ. 

 

  558,13 € 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟ Φ.Π.Α.                                15.252,35   € 

Φ.Π.Α. 24%                                                           3.660,56   € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕ Φ.Π.Α.                                  18.912,91   €                                   

 

 

                                    Όπως αναφέρεται στη διακήρυξη, θα προσκληθούν Μελετητές με πτυχία στις κατηγορίες (όπως 

αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 2, του Ν.3316/2005): 

 Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές Μελέτες (09) 

                                 Σύμφωνα με την απόφαση Δ17γ/02/24/ΦΝ 439.6/17-2-2014, οι τάξεις, οι τάξεις πτυχίων που 

αντιστοιχούν στις παραπάνω αμοιβές, είναι οι εξής: 

 

 Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές Μελέτες (09): Πτυχία Α  

 

 
Καισαριανή , 28-6-2017 

       

 
    Ο Συντάξας                                                          Ο Προϊστάμενος Τμήματος 

                                                                                Έργων και Μελετών 

 

 
 

Ευάγγελου Γρηγόρης 

          Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ 

Γουναρόπουλος Βασίλης                                                                                                                                           

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ 


