
·000 δραχμών
Γ ο ισχύουν οι

πίνακες Α και θ. ηοοοστόν 0.30%
Δ) ΠΙΝΑ: Δ: Δι' έργο βϊ'Οζ μέχρτς 20.000.000

δραχμών κοι διό το υηέρ τος 5.000.000 ποσόν, δι ο
είραρυόίοντοι οι ηίνακίς Α, Β κοι Γ, ποσοστόν .0,15%,

ε) ΓΐΙΝΑΞ Ε: ΔΓ έργα αξίας όνω των 20,000,000
δραχμών και διό το υπέρ το 20.000.000 ποσόν, δι' ο
ισχύουν οι πίνακες Α, Β, Γ κοι Δ, ηοοστόν 0,005%

2. Η, κατά τα ανωτέρω, αμοιβή παραλαβής έργων
καλύπτει ηάοαν εργαοίαν και δσηάνην των μελών της;
επιτροπής παραλαβής διό την διίνέργειαν αυτής, προ-
καταβάλλεται δε αύτη υποχρεωτικώς, κατά το ήμισυ,
άμα τη κοινοποιηθεί της εντολής του Εργοδότου, προς
κάλνψιν των δαπανών διενεργείας της παραλαβής.

3. Εάν το ηοραλσμβανόμβνων έργον κείται εκτός της
Επικρατείας, κανονίζεται επί πλέον αποζημίωσις βάσει
ιδιαιτέρας ουμφωνίας.

4. Εόν διό την ηαραλοβήν του έργου, απαιτητοί ερ-
γοτοτεχνικόν προσωΠίΚόν ή λήψις και δοκιμασία δοκι-
μίων, εργαστηριακοί εξετάσεις «αϊ λοιπά, η δαπάνη τού-
των βαρύνει τον Εργοδάτην,

5. Η αμοιβή δια την οριστικήν ηοραλαβήν καθορίζε-
ται εις ποσοστόν είκοσι πέντε τοις εκατόν (25) της
αμοιβής διό την προσωρινήν τοιούτον. Εις περίπτωσιν
ταυτίσεως της προσωρινής και οριστικής παραλαβής,
καταβάλλεται μόνον η αμοιβή της προσωρινής
τοιαύτης.

6 Η πληρωμή της αμοιβής διό τον παρολαβπν έργου
δέον να πραγματοποιηθεί εντός τριάκοντα (30) ημερών
οηό τΓς υποβολής του πίνακος αμοιβής. Εις περίπτωσιν
μη υποβολής τοιούτου ηϊνακος, η εκκαθάρισις πραγμα-
τοποιείται οίκοθεν υπό του Εργοδότου εντός εξήκοντα
(60) ημερών από της υποβολής του πρωτοκόλλου πα-
ραλαβής, της εκκαθαρίσεως της αμοιβής γινομένης, εν
τοιαύτη περιπτώσει, οίκοθεν παρά του εντολέως εργο-
δότου. Πέραν των προθεσμιών τούτων καταβάλλεται
5ιά το οφειλόμενο ν ηοοόν αμοιβής ο νόμιμος τόκος
κατόπιν οχλήσεως του δικαιούχου.

ΤΜΗΜΑ Ε' ί

ΑΜΟΪΒΑΙ ΜΕΛΕΤΛΝ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΣ ΚΑί
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΛΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΑΛ

Αμοιβή μελετών Κτιριακών Εργων

• , Αρθρον 80

ί. Εκάστη μελέτη ΚτιρΌχού ΐργοο διαιφίνετο εις:
αίΤηνορχιίεχίονιχήνμεΑέτην. „

'β) Την μ£λ|την της «ρερούοπς κατοσκευής.
γ) Τος μελετάς των εγκσταοτάσιων.

• Ο) Τος μελάτος των έργων υποδομής και διαμορφώ-
β*ως του οικοπέδου και εν γένει του περιβάλλοντος
χώρου ε<0' ου ανεγείρεται.το Κτ:ριακον Εργον.

* «2. Εκάστη μελέτη των εγκαταστάσεων κτιριακού
έργου περιλαμβάνει το σύνολο π μέρος των κάτωθι
Ονίξαρτήτών μελετών:

α> εγκστοστάοϊως ύδρευοης

β) Εγκαοτόσπϋν οποχΓτεόσεωί* οκοθάρτων κρι ομ-
βρίων

γ) Ηλεκτρικών (γκαοτάοβων
δ) Ε^τοοτάοεων Κεντρικής θέρμανσης
6) ΕγίΓαταοτόσεων ΚΑιματίΟμού
οτ} Εγκοτοστόοεων Ανελκυστήρων
ί) Ενδικων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαοτάαεων «α>

κατασκευών μη περιλαμβανομένων οτις ανωτέρω κατη-
γορίες»

Αρθρον 81

ίτόδια μελετών *"

Το στάδια ίκηονήοεως εκάστης των εν άρθρω 00
αναφερομένων επί μέρους μίλίτών κτιριακού έργου,
είναι τα κάτωθι:

ο) Προμελέτη
β) Οριστική μελέτη
γ} Μελέτη εφαρμογής) -

Κοτηγθ{Ηαι Μΐλπών Κτιριακών

1. Εκάστη των εν άρθρω 80 σναφίρορένων *τύ μέ-
ρους μελετών κτιριακού έργου αναλόγως των οηοητά-

. οίων. του αντικειμένου και της δυσχέρειας αυτού υπά-
γεται εις μίαν των κατά τας επομένας παραγράφους
κατηγοριών. Δι εν κσι το αυτά έργον αϊ επί μέρους
μΐλΐται δύνονται να υπάγονται εις διαφόρους κατηγο-
ρίας.

• «2; Κατηγορίες Αρχιτεκτονικών Μελετών: Οι κοτη-
αρχιτεκτονικών μελετών κτιριακών

"* Η εντός « » ηαρ. 2 τροηοποιήθ.πκε ως ανωτέρω
το άρθρο 40 του Π.Δ, 515/1989

α) Κατηγορία Ι
Αρχιτεκτονικές μελέτες που Αχούν ως οντικίίμενο κτί-

ρια μονώροφα μι στοιχειώδη ιαωτιρικη διάταξη και
απλούστατη διαμόρφωση του όγκου τους, όηως απο-
θήκες και υηόϋτεγα αγροτικής χρήσης, δεξαμενές υπό-
γειες, μικρού μεγέθους σταύλο», μεμονωμένο κτίρια
χώρων στάθμευσης ενός ή δύο μικρών αυτοκινήτων.

β) Κατηγορία 11
Αρχιτειαονικές μελέτες ηου έχουν ως αντικείμενο κτί-

ρια μί απλή λειτουργία, εσωτερική διάταξη και διαμόρ-
φωση του όγκου τους, όπως βιομηχανικές και εμπο-

ρικές αποΦήκες, δεξαμενές υηόγίκς, κτίρια στά-
θμευσης αυτοκινήτων, βιοτεχνικό κτίρια με οπλή λει-
τουργική διάταξη, .},

γ) Κατηγορία III
Αρχιτεκτονικές μελέτες ηου έχο*ιν ως αντ>«!μ£να κτί-

ρια μί αυξημένες απΟΓτήσεις λειτουργίας, εσωτερικής
διάταξης και διαμόρφωση του όγκου τους, όπως κτίρια
κατοικιών, κτίρια γραφείων, καταστήματα, νηπιαγω-
γεία, παιδικοί σταθμοί, σχολικά κτίρια στοιχειώδους και
μέσης εκπαίδευσης, σιδηροδρομικοί σταθμοί, σταθμοί
ηΐΙιΐΤ Γΐ:·±«Ί βιομηχανικά κτίρια, υδοτόπυργόϊ, τουρ>
οπκές εγκατασταθείς μέχρι και Β' τάξης, κινηματογρά-
φοι, ανοικτές αθλητικές εγκσστάσείς, μικρής κλίμακας,
κτίριο ηρονοιακού χαρακτήρα και γενικά κα&ε ψύοεως
έργο ηου δεν εμπίπτουν σης άλλες κατηγορίες.
5) Κατηγορία IV ,

Αρχιτεκτονικές μελέτες ηου έχουν «ς αντικείμενο «τι»

Ή παρ. 2 του άρθρου 82 τροποποιήθηκε ως ανω-
τέρω με την πορ. 1 του άρθρου 41 του ΠΑ
515/1989.
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ριο με σϋνφΕΤίΊ λειτουργία κοι αυξημένες τεχνικές ή
αισθητικές οηοπήσεις, όπως κτίριο ανώτατης και ανώ-
τερης εκπαίδευσης, θέατρο, εκκληοίίς, νοσοκομεία,
•διοικητικό κτίρια, μοκοεία, βιβλιοθήκες, αίθουσες πολ-
λαπλών χρήσεων, εμπορικά κέντρα, κλωστές αθλητικές
εγ^σταοτοΡϋς. αεροσταθυοί, τουριστικέ; εγκοταστπ-
ϋβεις τάξης ονυτερης της Β/.,
•ΐί Κατηγορία V

Αρχιτεκτονικές (ΐεΑέτβξ; ·«««·· ΐχοϋν υς αντικείμενο
έργο π τμήμα έργων των οποίων οι αυξημένες λειτουρ-
γικές, αισθητικές ή τεχνικές απαιτήσεις Επιβάλλουν
•αναζήτηση και μελέτη δυσανάλογη προς τη δαπάνη
εκτέλεσης, όπως εντάξεις μνημείων εν γένει, διαμορ-
φώσεις ελεύθερων χώρων και τοπίου (πλατειών, κήπων,
πάρκων, περιβάλλοντος χώρου κτιρίου), περίπτερο
εκθέσεων, επίπλων και εξοπλισμό χώρων εσωτίρικις
διακοσμήσεις, εργασίες συντήρησης - αποκατάστασης
π επέμβασης σε κτίρια χαρακτηρισμένα σον μνημείο.
διατηρητέα ή παραδοσιακό».

3. Κατηγορία» μελετών φέρουσας (ΐατοοκευής. Αι χα-
τηγορίαι μελετών ιρερούσης κοτασκε·;ής κτιριακών έρ-
γων είναι α: ακόλουθοι:

α) Κατηγορία Ι: Εις την κατηγοριον τούτην υπάγονται
α» μελέτοι αηλών φερουσών κατασκευών σησιτουσών
στοιχειώδεις μόνον υπολογισμούς, ως μελέται κα-
τασκευών μέχρι διωρόφου εκ τοιχοποίσς και οιασδή-
ποτε φερούσης κατασκευής δαπέδων και στεγών, έλα*
φραί ξύλινοι καταοκευοί, βοηθητικοί καταοκευαί εργο-
ταξίου {συνήθη ικριώματα, προστατευτικά ηροστεγό-
οματο κλπ.).

β) Κατηγορία Ιΐ. Εις την κστηγορΐαν ταύτπν υπάγονται
» μίλέτοι φερουσών κατασκευών σπαιτουσών απλούς
υπολογισμούς ολλ' ακριβέστερους της προηγουμένης
κατηγορίας, καθορισμόν και αηεικόνισιν των οερόντών
στοιχείων ως μελέται κατασκευών μέχρι διωρόφου μι-
ιοπς κατασκευής εξ υποστυλωμάτων οπλισμένου σκυ-
ροδέματος και τοιχοποιιών, δοκών και πλακών απλής

διατάξεως, σιδηρών κατασκευών οηλών κτιρίων των
οποίων οι κύριοι φορείς (δοκοί και υποστυλώματα) προ-
βλέπονται αποκλειστικώς εκ προτύπων ελασμάτων,
απλοί μεταλλικοί οτέγοι μέχρις ανοίγματος 10 μέτρων,

γ] Κατηγορία III. Εις την κατηγορίον ταύτην υπάγον-
ται αϊ μελέται φερουσών κατασκευών απαιτουσών
πλήρη στστικόν υηολογιομόν απάντων των φερόντων
στοιχείων βάσει των εν χρήσει μεθόδων και βοηθημό-
των,ώς μελέται σκελετών εξ οπλισμένου σκυροδέ-
ματος, υπολογιζόμενων ως επιπέδων φορέων, πλαισίων
ιξ ευθυγράμμων ράβδων, σιδηρών κατασκευών, τοίχων
ονπστηρίξεως εξ οπλισμένου σκυροδέρματος, έργων ον-
τιοτηρίξεως γειτονικών κτιρίων, ξύλινων κατασκευών
ιδιαζούσης μορφής και εν γένει πάσης φύσεως στα-
τικών μελετών έργων μη εμπιπτόντων εις τας λοιπός
κατηγορίας.
* «δ) Κατηγορία IV. Στπν κατπγορίο ουτή υπάγονται οι
μελέτες φερουσών κατασκευών που αηαιτοόν ιδιά-
ζοντες στατικούς υπολογισμούς ίεξοιρουμένων των αν-
τισεισμικών τοιούτων των έργων των προηγούμενων
κατηγοριών), ως μελέτες σκελετών οπό οποιοδήποτε
υλικό υπολογιζόμενων ως φορέων στο χώρο, κελυφών,
πτυχωτών φορέων και εν γένει φορέων ειδικής μορφής,
προεντεταμένων κατασκευών, οιλό, υδοτοηύργων,
ιστών τρούλων, ειδικών θεμελιώσεων, τόξων, σνηρτ/ι-
μένων στίγών, συυμίκτων οορέων και σιδηρών «ο*

* Το εντός « » εδάφιο δ τροποποιήθηκε ως ανωτέρω
μετπνηαο. 2 τρυό^θρομ 4\ του Π.Δ. 515/1989
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** «4, Κοτπγορίες μελίτών ίγκαοτάσεων
α) Κατηγορία ι
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται μελέτες «λογής π-

δους, μεγέθους κα' διοτόξιως μηχανημάτων εξυπηρε-
τούντων τη λειτουργία τογ κτιρίου άνευ μελέτης των
τροφοδατούντων το μηχανήματα τούτο ποντάς είδους
δικτύων, ήτοι μελέται συνιστάμενοι εξ ενιαίων μηχανη-
μάτων σημαντικής αξίας η τυποποιημένης συνήθους
κατασκευής ως χαι τοιούτοι ηεριλομβάνουοοι σύνολον
μηχανημάτων απόντων επιλεγόμενων προς ολοκλήρω-
σα των ίγκσταστάοίων βάσει οηλών συλλογισμών π
σχετικής «ηιλογής.

Ενδεικτικώς ως σνπκουοαι στην κατηγορία αυτή όνο-
Φέρονται οι κάτωθι μελέτες ενκατσοτάσεων:

— Εξοπλισμός μαγίΐρίου ή κυλικείου (
συσκευές, ψυκτικές ουοκίυές, βραστήρες, φούρνοι,
θερμοτράηεζες, μηχανές ηλϋοεως σκευών, μηχανές
οηοφλοιώσεως γεωμήλων, φορητά ψυγεία, ψύκτίς
ύδατος κλπ.).

— Εξοπλισμός πλυντηρίου (ηλιη/τικές μηχανές, οτυ-
ΟΤίκές μηχανές, ΟΤίγνωηκές μηχανές, αηοσ»ίλΓ>ρνν-
τικες μηχανές κλΛ.}

— Εγκσταστάαεις πυροοβέσεως με φορητούς πυρο-
σβεστήρες (όχι με νερό).

— Κοηνοαυλλέκτες
•— Αηοτεφρωτικοί κλίβανοι
— Συγκροτήματο εξοπλισμού ιατρείων ή νοσοκο-

μείων {βροοτήρες, οποστειρωτήρες, μηχανήματα οκτί-
νων κλπ.).
' — Συγκροτήματα συσκευών τυηοηο»ημενης σΐίνή-
βους κατροκευής, που εξυπηρετούν Ονγκ(κρ(μίνη
χρήση.
β) Κατηγορία II

Στην κατηγορία οοτΛ υηαγοντο! μελέτες συνήθως εγ-
καταστάσεων εξυπηρετικών του έργου που περιλαμβά-
νουν το μηχανήματα, τα εξαρτήματα, τις αυοκευές και
τα δίκτυα, εφόοον αυτά αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο
εγκαταστάσεως. Ενδεικτικώς ως ανήκουσες στην κατη-
γορία αυτή αναφέρονται οι κάτωθι μελέτες εγκαοτό·
«ως,

— Ανυψωτικά κα μεταφορικά συστήματα συνήθους
τυποποιημένης κατασκευής (αν«λκΜθτήρ<ς ευθύγραμ-
μοι, γερανογέφυρες, κυλιόμενες κλίμακες, συγκροτή-
ματα μεταφορικών ταινιών, κυλιόμενοι τάπητες κλπ.)

•— Συγκροτήματα επεξεργασίας ύδατος.
•— Παροχή και διανομή ύδατος πόλεως και θερμού

τοιούτου (πιεστικά δοχεία, δεξαμενές, αντλίες, θερμαν-
τήρες, δίκτυο διανομής θερμού - ψυχρού ύδατος,
υδραυλικοί υποδοχείς κλπ.)

— Εγκαταστάσεις αποχετεύσεως, συνήθεις μετά των
ίΐδών υγιεινής (δίκτυον, αποχετεύσεως, .βό&ροι, δεξα-
μενές κοβιζήοείι>ς, λίΓίοουλλέκτες κλπ.)

— Πυροσβεστικές εγκαταστάσεις με νερό μη αυτό-
ματο, ως δεξαμενές,σντλίες. πυροσβεστικές φωλεις.
διάφορα εξαρτήματα κλπ.

— Εγκαταστάσεις τηλεφωνικού δικτύου μ«το Λ σν*ν
τηλεφωνικού κέντρου

— Εγκαταστάσεις εν&οαυνεννΰήσεως.
— Εγκαταστάσεις ηλεκτρικών σημάνσεων (κώδωνες,

εγκατασταθείς συναγερμού, ανιχνεύσεως ηυρκογιάς
κλπ.)

— εγκαταστάσεις ηαροχης οξυγόνου, πεπιεσμένου

- Η ησρ. 4 του όρθρου 82 τροποποιήθηκε «ς ανω-
τέρω με την παρ. 3 του άρθρου 41 του Π.Δ.
516/1983.
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ΐίγ;ΡΐίΝθυ. φωταερίου κιι αερίων (ν γίνει
ίβίιβκεύές ηορογωγής ή αηοθηκεΟΐίως οερίου, δίκτυο
διανομής, μετρητές εξαρτήματα παροχής, στόμια κλπ.)

— Εγκαταστάσεις οντλπτικώνθ"γκΓ>οτπμάτων.
— Εγκαταστάσεις ονσρροφήοεως (κενού;.
— Συνήθεις εγκαταστάσεις φωτισμού ανοικτών

χώρων (οδοί μέσα οε συγκροτήματα αι»;ο5ομών περι-
βάλλων χώρος κτιρίων, γυμναστήρια, στάδιο, χώροι
αποθηκεύσεων κλπ,}

— Εγκαταστάσειις μεταφοράς με πεπιεσμένο αέρα.
— Εγκαταστάοίΐς θερμομονώσεων.
— Εγκαταστάσεις ηχομονώσεων.
— Διατάξεις αναζητήσεως προσώπων.
— Διατάξεις ελέγχου πορείας νυχτοφυλάκων,
— Μεγαφωνικές εγκαταστάσεις.
— Εγκαταστάσεις φωτσσημόνσεως.
— Εγκαταστάσεις ηλεκτροσκουοηκές (μετάδοση

ήχου μουσικής}.
— Εγκαταστάσεις τηλεόρασης, ως εσωτερικά ανοι-

κτά ή κλειστό κυκλώματα τηλεοράσεως.
— Εγκαταστάσεις αλεξικέραυνων.
— Εγκαταστάσεις που δεν περιλαμβάνονται σης

υπόλοιπες κατηγορίες.
γ) Κατηγορία III

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται μελέται «ιδικών εγκα*
ταοτάοεαιν ηου εξυπηρετούν το έργο και περιλαμβά-
νουν τα μηχανήματα, το εξαρτήματα, τις συσκευές και
τα δίκτυα εφόσον αυτό αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο
εγκαταστάσεως Ετσι στην κατηγορία αυτή περιλαμβά-
νονται μελέτες εγκαταστάσεων που απαιτούν εμπερι-
στατωμένη αντιμετώπιση, μελέτες που απαιτούν ειδικές
τεχνικές γνώσεις.

— Εγκατοταστάσεις θερμάνσεως μΐ νερά η ατμό.
— Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις φωτισμού (μετά φωτι~

Οτι χω ν σωμάτων) και κινήσεως (υποσταθμός, πίνακες
διανομής, δίκτυο, αυακευές, όργανα, εξαρτήματα,
γειώσεις κλπ.)

— Λεβητοστάσια παραγωγής υπέρθερμου νερού υπό
πίεση και δίκτυα διαμονής του·

— Εγκαταστάσεις φωτισμού (ιδικών οηαιτΛΟίων
(η.χ. εκθέσεων, αρχαιολογικών χώρων και μνημείων,
σκηνών θεάτρου, πινακοθηκών, διακοσμητικοί φωτι-
σμοί κλπ.)

•— Ειδικές εγκαταστάσεις, εργαστηρίων, ινστιτούτων
και βιομηχανιών.

— Εγκαταστάσεις με μπ συνήθη υλικά ή προοριζό-
μενες γιο πειραματικούς σκοπούς

*— Εγκαταστάσεις αυτομάτων δικτύων καταοβέοεως
Πυρκαγιάς με νερό π διοξείδιο του άνθρακα.

— Εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνίας και τηλεσημάν-
οίως που απαιτούν ειδικές γνώσεις.

— Εγκαταστήσεις αλεξικέραυνων με ειδική προστα-
σία.

—* Εγκαταστάσεις γειώσεων υψηλής στάθμης για ερ-
γαστηριακούς σκοπούς. '
0} Κατηγορία IV

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται μελέτες υπολογι-
σμό·} κρι οχεδίαοης Γγκατοοτάσεων, μηχανημάτων,
συσκευών, εξαρτημάτων κοι δικτύων εξυπηρετικών του
κτιρίου που απαιτούν ειδικό σχεδιασμό. Ενδεικτικό
στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται*

— Εγκαταστάσεις κλιματισμού και σϊριομού.
— Λεβητοστάσια παραγωγής ατμού και δίκτυα δια-

νομής του».
5. Εις πΕρίητωοιν αμφιβολίας ηερί της κατηγορίας εις

ΡΛΜ7παγετοΓΤο έονον.. οηοωοοιζεΓ
πρόκειται περί έργων του ΔηροοΛΐΐυ ηΤίόμίκίίίν Προσώ-
ηών "Δημοσίου Δίκαιου, ο οικείος φορευς π η εηοΡ
πτευουοα το "ΝαΓμΐκον1" ι ΐροσωηον Δημοσίου Δίκαιου

ορχιί, εάν δεν ηρόκΕίτο^ περί ιδιωτικών έργων η οουο-
δίο πολεοδομική Υηηρ£οίο.

6. ΓΪραν της Οιακριοεως των μελετών εις τος άνω*
τέρω κατηγορίας, αϊ μελέται των Κτιριακών έργων δια-
κρίνονται επίσης ης:

0} Μελετάς έργων εκτελουμένων εξ υπαρχής.
β) ΜελέΤΟζ επεκτάσεως υφϊότομίνΟν Ιφγ&ν '
γ) Μελετάς μεταρρυθμίσεως ΓΙ αποκαταστάσεως, δη··

μιουργούσος ΐϊΐρτον Μέλετπτήν ευθΟνος δΰσσνολό*
γους προς την δαπάνην των προς ικτέλεσιν εργασιών.

Αρθρον 83

Καθΰριαμός Αμοιβή

Ί. Τα ποοοστά αμοιβών μελετών κτιριακών έργων
υπολογίζονται με βάση το γενικό τύπο του άρθρου 2.
Οι συντελεστές κ και μ' έχουν γιο κάθε κατηγορία τις
παρακάτω τιμές:

α) Αρχιτεκτονικών Μελετών
Για έργα κατηγορίας Ι κ · 0,80 μ » 29,00
Για έργα κατηγορίας Η κ » 1,00 μ » 36,00
Γιο έργα κατηγορίας III κ » 1,80 μ - 46.00
Πα έργα κατηγορίας IV κ - 2,40 μ * 43,00
Για έργα κατηγορίας V κ - 2,90 μ - 63,00
β) Μελετών φέρουσας κατασκευής
Γιο έργο κατηγορίας Ι κ - 2,00 μ * 26,00
Πα έργα κατηγορίας II κ - 2,40 μ - 28,00
Για έργο κατηγορίας III κ - 3,00 μ - 37,00
Για έργα κατηγορίας IV κ - 3,70 μ « 36,00
γ) Μελέτες εγκαταστάσεων
Για έργα κατηγορίας Ι κ <· 1,50 μ - 20,00
Γιο έργο κατηγορίας II κ · 2.00 υ - 35,00
Γιο έργσ κατηγορίας III κ - 2,30 μ « 45,00
Για έργα κατηγορίας IV κ - 2,50 μ - 45,00*

2- Η ολική αμοιβή μελετών κατανέμεται ος ηοοοστά
κότα στάδια ως ακολούθως:

ΙιΑδιον μεΧέιης Αρντεη. Ιιοηιοί Εγναηχκ,
Προμελέτη

(άνευ ιενχύν δηροπρατΑαηκ)

ΪΙ% 25% 2!%
15% 35% 35%

40% 40%

Εις το στάδιον της προμελέτης των αρχιτεκτονικών
περιλαμβάνεται κσι το προσχέδιον. όπερ αηοτιμάτοι ίις
ποοοστόν 20% της ολικής αμοιβής.

3. (-Γομοιρ'η της αρχιτεκτονικής μελέτης κτιριακού
έργου υπολογίζεται επί του συνολικού προϋπολογισμού
δαπάνης περιλαμβάνοντος και ταυο προϋπολογισμούς·
φςρούσης κατασκευής και εγκαταστάσεων.

4. Η αμοιβή των μελετών φερούσης κατασκευής ^
Κυριακού έργου υπολογίζεται βάσει του αντιστοίχου
προϋπολογισμού δαπάνης αυτής.
* Ί5. Η αμοιβή των εμελτών εγκαταστάσεων κτιριακού
έργου υπολογίζεται κεχωριομένως 6Γ έκαοτον ανεξάρ»
τητον είδος εγκαταστάσεως όπως αυτό αναφέρεται
στην παράγραφο 2 του άρθρου 80 και «ηί τη βάσει του
προϋπολογισμού εκάστου είδους*.

6. Ο.Μ^λετΛτής της αρχιτεκτονικής μελέτης υπο-
χρεούται όπως Ίαρέχπ στοιχεία εις τους Μελετητάς της
φερούοπς κουοοκευής και των εγκαταστάσεων, ος δε
τα ποοοστά τπς αμοιβής της αρχιτ(>αονικής μελέτης

* Η ηαρ. 1 του άρθρου 83 αντικαταστάθηκε ως ανω-
τέρω με την ηορ. 1 γου άρθρου 42 του ΠΔ 516/1986.

** Η Γ/τος *» ίίορ. 5 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω μ&
την παρ, 2 του άρθρου 42 του Π.Δ. 515/1989.
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περιλαμβάνεται και η υηοχρέωοις ούτη.
7 Εις περίπτωσιν έργων απαιτούντων υπολογισμούς

εις δυναμικά ενεργεία·;, ως σντοειομικών και άλλων
αναλόγων, η αμοιβή δια την εκπονησιν της μελέτης ίΐ
ηοοκύπτοιισο εκ του πίναχος 2 του όρθρου 83 προσαυ-
ξάνεσαι κότα 50"χ. εάν 3η£:τείτοι ε* του αντισειοιίίκη"
κανονισμού αντισεισμικός έλεγχος έργου ) κο> !( κατη-
γορίας π απαιτείται υπολογισμός £'ζ δυναμικός ενερ-
γείας, π μελέτη φερούοης κατασκευής υπάγεται εις την
!ΙΙ κατηγορίαν. Εις την κατά την πορούοον παράγραφαν
ηροσαύξησιν δεν περιλαμβάνεται το ποσόν των
αμοιβών τα αντισταθούν εις την ου ν ταξί ν των τειχών
δημοπρατήσεως.

*4>1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 τοο άρ^
θροο 83 του Π.Δ. 696/1974 |ΦΕΚ Α' 301) αντικαθί-
σταται ως εξής! Σε περίπτωση έργων που απαιτούν υπο-
λογισμούς σε δυναμίές ενέργειες, όπως ανηοεισρκών
και άλλων αναλόγων, η αμοιβή για την εκπόνηαη της
μελέτης που προκύπτει από τον πίνακα 2 του άρθρου
63 προσαυξάνεται κότα 80%ί·

2. Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται στις
μελέτες που θα ανατεθούν μετά την ισχύ του παρόντος
διατάγματος».

&. Η αμοιβή δια την μελβτην συγκροτήματος κτιρίων*
υπολογίζεται θεωρουμένου ότι έκοστον των κτιρίων
του συγκροτήματος αποτελεί ανιξάρτητον μονάδα.

9 Εις ηερίητωσν αναθέσεων μελέτης ενός και του
ουτού έργου κατά τμήμοτσ αυτής εις περισσοτέρους
του ενός Μελετητος μη ουνεταιριομενους π μη οποτε-
λούντας κοινοηροξίον, η αμοιβή εκάστου υπολογίζεται
ιδιαιτέρως δια το τμήμα της μελέτης το οποίον εξεηό-
νηοε.

10. Εις ηερϊητφσίν αναθέσεως δις τον αυτόν Μελεη-
τήν ηεριοοοτέοων τπς μ»α$ εηί μέρους μελετών, οιρο-
ρωοών (ις εν και το αυτό έργον, η αμοιβή δι' εκόοτην
υπολογίζεται ιδιαιτέρως ως (αν ίίχον ανατεθεί εις δ'Ρ-
Φόρους Μίλετητάς.

11. Εάν το αυτά έργον υπάγεται, ως προς τας επί
μέρους μίλέτας αυτού, εις διοφόφους κατηγορίας, η
αμοιβή του Μελετητοΰ υηολογίζετοι ιδιαιτέρως εηΐ τη
βάσει της καθοριζομίνης, αναλόγως της κατηγορίας
εις ην ανήκίΐ εκάστη των επί μέρους μελετών.

12. Οιασδήποτε τροποποίησις επερχόμενη εις την
μιλέτην μετά την έγκρισιν αυτής συνεπάγεται πράο&ε-
τον αποζημίωσαν ίσην προς την αμοιβή ν την εξογόμί-
νπν εκ του αντιστοίχου· πίνακος αμοιβών, αλλά μόνον
δια την δαπσνην του τροηοηοΛύμενοιί τμήματος,
οοχέτως αρχικού ηρούπολογιομού.

13. Δια πόσον πρόσθετον αηασχόλησιν του Μελπτϊ-
τού μη ηεριλαμβσνομενην ε·ς τας υποχρεώσεις της με-
λέτης κατά τας προδιαγροφάς ή εις ετέρας διατάξεις
άμοιρων, ο Μελετητές δικΰΐο'πα» ιδιαιτέρας αποζημιώ-
σεως.

14. Εν περιπτώσει, τη εντολή του Εργοδότου, τροπο-
ποιήσεως, της μελέτης κατά τη οΊαοκειον εκκονηφαύς
αυτής με ουνέηειαν επαύξηση* της ίργσυϊσς χωρίς
όμως να προκληβή ανάλογος αύξησις του ηρούηολογι-
Ομού, η νέα εργασία ομείβετοι ιδιαιτέρως προσηθϊμέ-
νθυ του προϋπολογιομού ταύτης εις τον ουνολικόν
ηρούηολογιομόν του έργου
·· 15. Η αμοιβή μελέτης εγκσταοτόσίων Κτιριακού

«ργοιι, οηως ηροσδιορίζετοι ράοει ΤΓΚ; ίΛ-«ρ;αΐϋ γ. της %

ηοραγροφοΑ- 1 του ηπρόντος όρθρου, ιάΐΰεϊ γιο Κτι-
ριακά έργα των οποίων ο αρχιτεκτονική μελέτη χατο-
τσσσετσι ρτις κατηγορίες Ι, II κοι III. Η αμοιβή μελέτης
€γκοτοοτόο€ων Κτιριακών έργων των οποίων η αρχϊτε-
κτονική μελέτη κατατάσσεται στις κατηγορίες άνω των
III και η οποία ηροοδιορ·£ΐτοι ομοίως, ως ανωτέρω.
προσαυξάνεται κατά 20%

* 1 6. Η προκαταρκτική μιλέτη Κτιριακών έργων, απο-
τελεί ιδιαίτερο οστάδιο και η ομοιβη της είναι Ιοη με
ηοσοστό 15% της ολικής αμοιβής της αντίστοιχης με*
λέτης.

ΐ̂ϋφάί μελετών ηολλαηΑης εφαρμογής

1 . Το ηοοοοτά της αμοιβής νοούνται δια μιαν εφσρ-
μονΛν της μελέτης. Εν περιητώβη επαναλήψεως εφαρ-
μογής της αυτής μελέτης, η αμοιβή υπολογίζεται δΓ
εκόοτην (ηαναληψιν εις ποοοοτόν «ηί τπς .πλήρους
αμοιβής <»ς κάτωθι:

1η Εφαρμογή 100/100 της αμοιβής πλήρης μελέτης
2α Εφαρμογή 50/100 της αμοιβής πλήρης μελέτης
3η Εφαρμογή 30/ 1 00 της αμοιβής πλήρης μελέτης
4η Εφαρμογή 20/100 της αμοιβής πλήρης μελέτης
5η Εφαρμογή και σι πέραν αυτής τοιούτοι 10/100

τπς αμοιβής της πλήρους μελέτης 6Γ εκάστπν, τούτων,
2. Εν περίΓττώσει μελετών αναφερομένων ε:ς τνηο«ς

Οικοδομών οιασδήποτε χρήσεως, κατασκευαζόμενων
βόοει της ουτής μελέτης εν οειρα δια οιααδήηοτε μεθό-
δου, ηλήν ηροκστασκευής ε:ς οιανδήποτε θέο^ν, τα
ποαοοτά της αμοιβής της επαναλήψεως υπολογίζονται
ως ακολούθως:

α) Δίο την Ιην και μέχ(» της 4ης «ψαρμογής της
μελέτης ισχύουν τα αντίστοιχο ποσοστά τπς προηγου-
μένης παραγράφου, καταβαλλομένης όμως, της ηρο-
κυητούσης βόοει αυτών ουνολικης ομοιβής μετά την
έγκρισιν της οριστικής μελέτης.

β) Δια την 5ην και μέχρι χιλίων πεντακοσίων (1-500)
εφαρμογών της μελέτης ισχύουν τα ποσοστό της 5ης
εφαρμογής της μελέτης της προηγουμένης παραγρά-
φου.

γ} Δι' εκόοτην πέραν των χιλίων πεντακοσίων και
μέχρι τρων χιλιάδων εφαρμογών καταβάλλεται εκ; τους
δικαιούχους ποσοοτόν 0,5% επί της ποδάνης ίκσστου
κτίσματος κατοικίας ή οικοδομής άλλης χρήοεως. ΔΩ
τας πέραν των τριών χιλιάδων εφαρμογος των μελετών
ουδεμία αμοιβή καταβάλλεται,

Αρθρο 85

Λϋαβή μελετητών εκτός «οράς

• 1 . Γιο αμοιβή μελέτης που βρίακίτοι εκτός τπς
πόλης της έδρας του Γραφείου ΜεΑπτιτή και απέχει
ηλέον των 40 χιλιομέτρων οπό το κέντρο της πόλης
αυτής, το ποσό της αμοιβής αυξάνεται κότα το ποσόν
Α. όηως ορίζεται οηό τον ακόλουθο τύηο:

Α-2000λ«0,05Α * .
άπου λ ο συντελεστής που ορίζεται στο άρθρο 4 του
παρόντος και Α η αμοιβή που προκύπτει σύμφωνα με το
άρθρο 83 του ηαροντος^.

• Η εντός «* παρ. 1 κΰι 2 θεσπίσθηκαν Μ;•
μόνο. του ΠΔ 152/1987
* * Οι πορ. 15 και 16 προστέθοκον μι τις ηορ. 3 κοι 4
του όρθρου 42 του Π.Δ-

30

τ /—-
' Η παράγραφος του άρθρου 85 αντικαταστάθηκε

ως ανωτέρω με τα άρθρο 43 του Π.Δ.
518/1989.



* 2. θεωρείται ότι το έργον ευρίσκεται εκτός
έδρας του Γραφείου Μελετητή εάν απέχει πλέον των
75 χιλιομέτρων .οπό του κέντρου της πόλεως, εις ην η
έδρα του μελετητού,

3. Το ως όνω ηοσό.οτφ προσαυξήσεως αυοιβής δεν
ι ει; τας μέλιτος πολλαπλής εφαρμογής

ΚΕΦΑΛΑ1ΟΜ Β'

ΔϊΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

~ Αρβρο 86

Περιλαμβανόμενοι εις την αμοφήν μελέτης δαπάνη

1. Εις την κότα τα,; προηγούμενος διατάξεις κοθρρι-
ζομένην σμοιβήν μελέτης περιλαμβάνεται πάσο δαπάνη
του μελετπτού αηοιτοΟμενη δια την εντός ή εκτός
έδρας αυτού, εκηόνησιν της μελέτης συμφώνως προς
τα οικείας προδιογραφάς μελετών.

2. Δεν περιλαμβάνονται εις την κατά τα ανωτέρω

αμοιβήν της μελέτης αϊ δοπάναι και η αμοιβή δια τας
•κάτωθι εργασίας ή επί μέρους μελετάς:

α) Η εκτέλεσις οιονδήποτε τοπογραφικών εργασιών,
οίτινες αμοϊβονα ιδιαιτέρως κατά τας οικείας διατά-
ξεις αμοιβής.

β) Η αμοιβή μελετών οικονομικής σκοπιμότητας και
η τοιαύτη της προκαταρκτικής περί π αϊ οικείοι ηροδια-
γραφοί.

γ) Αι γεωλογικοί χαρτογραφήσεις και π ούντσξις
γεωλογικών εκθέσεων ηάοπς μορφής ή εκτάσεως ως
και π εκτελεσις πάσης φύσεως ερευνητικών γεωλογικών
εργασιών.

δ) Αι γεωτεχνικοί εκθέσεις ως και αϊ συναφείς ερευ-
νητικά; και εργαστηριακοί εργασίοι και η αξιολόγποις
των εκ τούτων συμπερασμάτων.

ε) Αι πάσης φύσεως εδαφολογικοί εργασΐσι, έρευνοι
κσι μελέται. '

στ) Αι πάοπς φύσεως δαηάναι και σμοιΒοΙ, οι απαι-
τούμενοι δια την έχδσσιν γνωμοδοτήσεων ειδικών συμ-
βούλων, μετοκαλουμένων υπό του Μελετπτού τη εντο-
λή του εργοδότου.

ζ) Αι εργαοίαι αποτυπώσεως υφισταμένων εγκατα-
στάσεων.

π) Αι εργααίαι κατασκευής προπλασμάτων.
ΘΙ,Το σχέδια μηχανημάτων και συσκευών διατιθεμέ-

νων ως αυτούσιων μονάδων εις το εμπόριον.
ι) Αι δαπανά» διό την υποβολπν περισσοτέρων των

υπό των προδιαγραφών, προβλεπομένων αντιγράφων
της μελέτης ως και οι δαπάνα; δια την τυχόν εμφόνισιν
αυτής εντύπου υπό οιονδήποτε μορφήν, την εντολή
του εργοδότου.
-- ία) Αι πάσης φύσεως δαπάνοί τυχόν μεταφράσεων
της μελέτης.

* * ιβ) Οί αμοιβή μελετών έργων υποδομής και περί-

* Η παρ. 2 δεν καταργήθηκε ρητά από το άρθρο 8
του Π,Δ. 515/89, πρέπει όμως να θεωρήσουμε ότι η
διάταξη αυτή δεν ισχύει γιατί με την παρ. 1 ορίστηκε ότι
η αμοιβή ικτός έδρας καταβάλλεται εάν απέχει το έργο
από τπν έδρα του γραφείου του μελετητή 40 χλμ και
όχι 75 χλμ πού ορίζει η παρ. 2,

·" ** Το εκτός «» εδάφιο ιβ αντικαταστάθηκε με το
όρθρο 44 του Π.Δ. 515/1989.

βάλλοντος χώρου και γενικώς οι αμοιβές μελετών που
ομοίβοντσι με άλλες διατάξεις αμοιβών», ·

ιγ) ̂ αμοιβή δια τπν συντσξιν των τευχών δημσπρσ»
τποεως περί ης το άρθρον 100 του παρόντος.

3. Η αμοιβή διό την κποβολήν περισσοτέρων των
υπό των προδιαγραφών προβλεπομένων αντιγράφων
μελέτπς ορίζεται εις το διπλόσιον τοι; βσοει παοοστοτι-
κών οτοιχίίων ηλπρωμης κόστους αυτών;; *?

η μελέτης ανατιθέμενης

1 . Εάν ανατεθεί εις τον μελετητήν η εκπόνπσις μό*
νον του πρώτου σταδίου της μελέτης, ήτο* της προμε-
λέτης, η αντίστοιχος αμοιβή προσαυξάνεται κατά 40%.
Εάν ήθελε ζητηθεί η μελέτη ετέρου προσχεδίου με το
αυτό θέμα π αμοιβή αυτού δεν προσαυξάνεται.

2. Εάν ανατεθεί εις τον μελετητήν η εκπόνποις μονό
των δυο πρώτων σταδίων της μελέτης ήτοι της προμε-
λέτης και της οριστικής μελέτης, οι αντίστοιχοι αμοιβαί
προσαυξάνονται κατά 25%.
, 3. Εις ην περίπτωσιν το προηγούμενον ή προηγού-
μενο στάδια της μελέτης εξεπονήθησον παρ' άλλου
μελετητού ή παρέχονται παρά του εργοδότου εις τον
μελετητήν πλήρη στοιχεία των προηγούμενων σταδίων,
ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτος σωνέχιοις της
εκπονήσεως της μελέτης, η συνολική αμοιβή των μελε-
τωμένων σταδίων μελέτης αυξάνεται κατά είκοσι επί
τοις εκατό (20%).

4. Εις ην περίπτωσιν η μελέτη υποβάλλεται πλήρπςν
είν και τελικών οτάδιον άνευ παροχής εις τον μελετητήν
των προβλεπομένων πλήρων μελετών των προγενεστέ-
ρων σταδίων, τότε καταβάλλεται εις τον μελετητήν

Ο υπό τομ πρ;ρόντρς ηρβλεπρμένη αμοιβή.

* Αρβρο 88

Αμοιβή προσθηκών, επεκτάσεων, «ασκειχαν τ

1 . Η αμοιβή εκάστης μελέτης κτιριακού έργου (αρχι-
τεκτονική μελέετη, στατική μελέτη, εκάστη μελέτη εγ-
καταστάσεων), ηου αφορά προσθήκη, εηέκτοοη ή επι-
σκευή σε υφιστάμενο κτιριακό έργο, προσαυξάνεται

κατά 30%. Ομοίως η αμοιβή εκάστης μελέτης ηου αφο-
ρά οιοροΰ5μιση ή^μ*τορρύ^μ"^" "Τ-'ητάυΕΛφν, κτιρια-
κού έργου, ηροοουξάνετοι κατά 50%.

2. Η μελέτη αηοτΰηωοπς υπαρχόντων κτιρίων που
δεν είναι χαρακτηρισμένα ως μνημείο π διατηρητέα,
είναι ίση με το 75% της αμοιβής προμελέτης που
στοιχεί στο υηόιμπ κτίριο, θεωρουμένου ως νέο.

Αμοιβή &α τον ελεγχον μελέτης :ί:

Η αμοιβή δια μεν τον έλεγχαν εκηονηθείσης μελέτης
ανέρχεται εις ποσοστόν 15% της αντίστοιχου αμοιβής
της μελέτης δια δε την ηαρακολούθπσιν και τον έλεγ-
χον της μελέτης, ανέρχεται εις ηοοοοτόν 20% της
βμο,ι&ής αυτής,

* Το άρθρο 88 τροπόποιήθηκΕ ως ανωτέρω με το
άρθρο 45 του Π.Δ. 515/1989.

*£
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

Αντικείμενον

Αι διατάξεις του ηαρόντος κεφαλαίου οΦοροΟν εις
τον κοθορισμόν του ελαχίστου ορίου αμοιβής δια την
εήίβλεψιν και επιμετρήσεις των κτιριακών έργων.

Αρθρον 91

1 . Εις την ομοιβήν επιβλέψεως περιλαμβάνεται οηο-
ζημίωοις δια την απασχόληση/ και ηόοα κοτό τος δ»ατό-
ξ ί̂ς-τοκ παρόντος δαπάνη διό την υηεύθυνον ποροκο-
λούθησιν των εχτΐλουμένων έργων, την χορήγηοιν
πλήρων και λεπτομερών οδηγιών νς τον καταακευο-
οτήν του έργου δια την κατά το συμβατικά στοιχεία, την
εηιστήμην και τους κανόνας της τέχνης έντεχνων, εμ-
πρόθεσμων και οικονουικήν εκτέΛεοιν των εργασιών,
την μέριμναν διό την συμμόρφωσαν του αναδόχου προς
τας συμβατικός του υποχρεώσεις και την περιφρούρη-
σιν των συμφερόντων του εργοδότου, την εργσσίαν
Μίκροτροποποιήσεων της αρχικής μελέτης, την ούντα*

*ν Λογαριασμών κοι συγκριτικών πινάκων, την έγκα»·
ρρν αννταξιν α*ν πρωτοκόλλων αφανών εργασιών, την
ζύγιση/ και ηαραλσβπν υλικών, την φροντίδα λήψεως
απαιτουμένων δοκιμίων, τος μερικός και την τεΛικήν
επιμέτρησα, την εισηγηοιν. επί αιτήσεως παραστάσεως
των συμβατικών προθεσμιών, τπν ίμηράθεσμον απάν-
τησιν και αντίκρουοιν εις αιτήσεις και ενστάσεις του
αναδόχου του έργου, την παράστοσιν κατά την πσρσ-
λαβην των εργασιών και τον δέοντα χειρισμών και
στιάντησιν επί τυχόν ενστάσεων του αναδόχου κατά του
πρωτοκόλλου παραλαβής ως και την εις τα δικαστήρια
ηοράστοοίν επί προψυγών του αναδόχου, εάν ήθελβ
δοθή προς τοΟτο εντολή υηό του εργοδότου καταβαλ-
λομένης εν τη τελευταίο τούτη περιπτώσει, ιδιαιτέρας
αμοιβές κότα το όρθρο 102 του παρόντος.

2. Δεν περιλαμβάνεται εις την αμοιβή επιβλέψεως:
ο) Η δαπάνη λήψεως και δοκιμασίας δοκιμίων κοι

εχτίΜσεως πάσης φύσίως δοκιμών βσρύνουσαι ανα-
λόγως προς την ο;κίίον σύμρΌσιν, τον ανόδοχον τύυ
έργου ή τον μελετητή.

β) Η αμοι&ή διό την ούντοξιν μελέτης τροποποιή-
σεως της αρχικής μελέτης είτε εν άλω είτε κοτό μέρο;
οντητ. Εάν δοθεί ηορά του ερνοδρτου τούτη εντολή,
καταβάλλεται ιδιαιτέρα ουοιβή εις τον επιβλέποντα διπ
τπν ούντοίρν των τροποποιητικών μελετών, γπολογιζο·

-μένα κατά τος οικείος διατάξεις.
γ) Η αμοιβή δια την σύντσξιν πρωτοκόλλων κανονι-

σμού νέων τιμών μονάδος καταβαλλομένη ιδιαιτέρως
κοτό το κατωτέρω ειδικάτερον οριζόμενο.

Αρθρον 92

1 . Η ουοφή εη^λεψης έργων (οοχιτειαο-

* Το όρθρο 92 αντικαταστόθηκί ως ανωτέρω με το
" 46τουΠ.Δ4 515/1989.

νικών, φέρΓ-υοος κοτοοκευης κοι
κωρις τπν ούιταξπ επιμέτρησης, ορίζεται σε ηοοοοτό
της ίραγμοτοηοιηθείοος δαπάνης των εκτελεοθειοών
εργασιών με «οοη το γεν:κό τύπο του όρθρου 2.

Οι συντελεστές κ ΜΙ μ έχουν τις Γ,ςρακοτω τιυέΐ νιο
Κοθε κατηγορία; '

Γιο έργα κατηγορίας Ι κ-1,10 μ«20.00
Γιο έργο κοτηνορισς II και III κ* 1.30 μ·»26,0ΰ
Γιο έρνο κστηγορίος (V κ=2,00 μ*28.00
Γιο έργο κατηγορίας V κ-1,50 μ*38.00.
2, Η αμοιβή επίβλεψης εγκαταστάσεων κτιριακών

έργων όπως αυτή προσδιορίζεται βάσει της ανωτέρω
παρ. 1 ιοχύει για κτιριακά έργο των οποίων η αρχιτεκτο-
νική μελέτη κατατάσσεται στις κατηγορίες ι, II κοι III. Η
αμοιβή επίβλεψης εγκαταστάσεων κτιριακών έργων των
οποίων η αρχιτεκτονική μελέτη κατατάσσεται στις κατή*
νορ«ς IV κοι άνω και η οποία υπολογίζεται βάσει Γης
"ΟΡ- 1 του παρόντος όρθρου, προοουξόνίτο» κοτό

Αρθρον 93

Αμοιβή ονντσξιως ηρντακόλλνν κανονισμού νΐικν τ^ν μονάδος

Η αμοιβή της εηιμετρήοεως κηριοκού ΐργου ορίζε-
τα» κις ποοοοτόν 40% της κατά το ηροπγούμενον ορ-;
θρον αμοιβής επιβλέψεως.

, Αρθρον 94
*'· - *

Α^οι̂ ή ίΐΐλετητύν «τος έδρας

1. Ε»ς τπν κατσ τα ονωτίρω ομοιβήν επιβλέψεως κο»

εοιμεταήσεως δεν περιλουβάνεται η αμοιβή του επιβλί-
ηοντος δια την σύνταξιν ησωτοκάλλων κανονισμού
νέων τιμών μονάδος καταβαλλομένης.

2. ΔιΟ τπν ούνταφν πρωτοκόλλου κσνον»ομού νέων
Τιμών μονάδος συνοδευόμενων υπά αναλύσεως τιμών
και τιμολογίου δια τας νέος εργασίας, ορίζεται ηοοο-
στον 0,50% ίπί της συνολικής αξίας των, δια νέων
τιμών μονάδος Προβλέπει νων δια του συγκριτικού
πίνακας εργασιών, μετά προοθπκην του ποσοστού
οφέλους του εργολάβου και οφοίρεσιν της τνχον
εκπτώσεως της δημοπρασίας.

Αρθρον

Περιπτώσει; αιιξομσιάσιικ; αμαβΛς επιβλέφενν

1. Η κατσ 'τσ ανωτέρω άρθρα 92 «ο» 94 αμοιβή
επιβλέψεως αφορά εις την περίπτωσιν εκτελέσεως των
έργων εν τη έδρα το^ επιβλέποντος δια γενικού εργο-
λάβου και διό ημών μονάδος των επιμέρους εργασιών
ιδίαν τεχνιχην υηηρεσίον δια την επιτόπου πορακαλου-
θποιν των εργασιών υπό τας τεχνικός οδηγίας και την
«V γέν«ι εηίβλιψτν του επιβλέποντος.

2. Εις ην περίπτωσιν ο εργοδότης διαθέτει ιδίαν
ηχνικήν υπηρεσίσν με επικεφαλής διηλωμστούχον μη-
χανικόν δια την επιτόπου παρακολούθηοτν των εργα-
σιών υπό τα ττχνικάς μόνοΛ· οδηγίας του επιβλέποντος.
εις τον τελευταϊαν τούτον καταβάλλεται «ς αμοιβή τβ
70% της κατά το ανωτέρω αρ-ζομένης χατο ηερίητωοιν
νομίμου αμοιβής επιβλέψεως.

3. Εάν το έργον δεν εκτελείται δια τιμών μονάδος
Τϋίν επιμέρους εργασιών αλλά με κατ' αποκοπήν ιΐρώ-
αφορόν. 6Γ ολόκληρον το έργον εις τον επιβλέποντα
καταβάλλεται ηοσοστόν 20% επιπλέον της κότα το άρ»
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θρο 92 αμοιβής επιβλέψεως, εάν δε τούτο εκτελείται
κατά μικτάν σύστημα, η αμοιβή επιβλέψεως είναι ανό-
λογος του τρόπου εκτελέσεως των επιμέρους τμημάτων
του έργου και της άξιος αυτών εφ' ης εφαρμόζονται το
κστό περίπτωσιν οικείο ποσοστό.

Λ Εάν το εττελούμενον έργον κείται εκτός της
εύρος του επί&λεποντος κο.: πέραν των 75 χλμ αη'
θύτης, η αμοιβή της επιβλέψεως προσαυξάνεται ως
κάτωδι αναλόγως της αποστάσεως του έργου από της
έδρας του επιβλέποντος.

οι ΔΓ σηόστααιν πέραν των 75 χλμ. και μέχρις τ 50
χλμ κατά ποσοστόν 25%.

&} Δϊ' σπόστασιν πέραν των 150 χλμ κατά ποσοστών
50%.

5 Εις περίπτωσιν οιιγχρόνου εκτελέσεως έργου ουχί
Οίο γενικού εργολάβου αλλά &ο φρικών κοτ' είδος
εργολάβων, η αμοιβή επιβλέψεως διπλασιάζεται εις πε-
ρίπτωσιν δε εκτελέσεως έργου ή τμήματος αυτού ή «αϊ ·
εργασιών τινών αηολογιοτικώς δι" αυτεπιστασίας (άνευ
εργολάβου} π αμοιβή διό το ούτως εκτελεσθέν έργον
τετρσπλαοιόζετοι.

6. Εις ηείπτωσιν εκτελέσεως έργου τινός δι' εργολά-
βων κατ' αυτοτελή τμήμοτο και με αυτοτελείς προϋπο-
λογισμούς, η αμοιβή υπολογίζεται κεχωρ/σμένως δι'
έχαστον αυτοτελές ως άνω τμήμα.

7. Εις περίπτωσιν εκτελέσεως επικίνδυνων εργα-
σιών, η αμοιβή επιβλέψεως δύναται να αυξηθεί μεχρί
του πενταπλασίου, του χαρακτηρισμού του επικινδύνου
κατ του καθορισμού του ποσοστού προσαυξήσεως της
αμοιβές προσδιοριξόμενον δι' οποφόοεως του αρμο-
δίου οργάνου μετά ούμφωνον γνώμην του αρμοδίου
τεχνικού συμβουλίου,

8, Εις περίπτωσιν συνδρομής μιας ή περισσοτέρων
περιπτώσεων του παρόντος άρθρου κότα την επΐβλεφίν
έργου τινός, το τελικώς προκύπτον συνολικόν ηοοο-
οτόν αμοιβής επιβλέψεως επί της αξίας του έργου δεν
δυνατό» νο είναι εν πάσπ περιπτώσει, μείζον του δέκα
τοις εκατό (10%) όταν συντρέχει μιο περίπτωση και του
δεκαπέντε τοις εκατόν (15%) όταν συντρέχουν ηεριο-
οότεροι της μιας.

9, Εις περίπτωσιν έργων υπολογισθέντων ος δυνα-
μικός ενεργείας, ως αντισεισμικών και άλλων αναλόγων
η αμοιβή επιβλέψεως διν προσαυξάνεται,
- 10. Αι διατάξεις των παραγράφων 3, 4, δ, 8, 9, 10
και 11 του όρθρου 83 και τσ όρθρο 82 και 68 του
παρόντος δια τσς μελετάς ισχύουν αναλόγως και δια
τας περιπτώσεις των επιβλέψεων.

ί

* Αρθρον 9*

Ιδρυσις Γροψΐίου Επιβλέψεως

Εις ηίρϊητωσιν καθ* ην αποτ-είτσί π ίδρυοις ειδικού
γραφείου εις τον τόπον του έργου διό την παρακσλΟΛ*·
θησιν αυτού, λόγω αναπτύξεως εις μεγάλην έκτασιν ή
παρουσιαζομένων δυσχίρειών, σι δοηόνοι ιδρύοεως και
εγκαταστάσεως του γραφείου, ως και εηονδρώσεως αυ-
τού δια βοηθητικού τεχνικού προσωπικού βαρύνουν

.τον Εργοδότην. Η ούνθεσις εις προοωπικόν του Γρα-
φϊιαυ τούτοι; εγκρίνεται υπό του £ργοδότου.

Αρθρον "97

ΐή αμοιβής εηι

....,_ . ουντβοομ*-
νωνραοει κανονικών ιτιιμκτρησΕων.

2. Δια τα, έργα του Δημοσίου και Οργανισμών Προ-
θώπω<·'Δημοοϊθϋ Δικαίου, €Γ)ί των Ικοοτοτ* τμήμα*
τικών πληρωμών της αμοιβής εη>0λέψβως παρακρατεί-
ται ηοσοοτάν είκοσι τοις εκατόν (20%) αυτής, οποδιδό-
μίνον εις τον ΐπιβλϊηοντα κατά ηοσοοτόν μέχρι δέκα
τοις εκατόν (Τ0%) του συνόλου της αμοιβής άμα τη
θεωρήσει της τελικής «πιμετρήαεως, κατά πέντε τοις
εκατόν (5%) άμα τη εγκρΐσει του πρωτοκόλλου προσω-
ρινής πορολοβής και κατά το υπόλοιπον ηέντ< τοις
εκατόν (5%) άμα τη ουντελέσε' της ο0ίοτ«πς παρα-
λαβής.

3. Δ(ά τα έργο του Δημοσίου και Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου, Εάν π επίβλεψις διακοπή υπαιτιάτπτι
του επιβλέποντος εις οιονδήποτε στάδιον της επιβλέ*
φίως, π ως άνω κράτησις 20% επί της ομοιβπς τπς
επιβλέψεως, εκπίπτεται υπέρ του Εργοδότου, προς κό>
λυψιν των ηυξπμϊνων δαπανών τούτου λόγω ΤΓνς νέας
επιβλέψεως.

4 Εις περίπτωσιν κεθυστερήαεως καταβολής υπό το«
Εργοδότου εις τον επιβλέποντα της εκόοτοτε αναλο-
γούσης ουτών αμοιβής επιβλέψεως, πέραν των εξί»*
κοντά (60) πμκρών απά της υποβολής του πίνσκος
αμοιβής ος τον Εργοδότην, ούτος υποχρεούται εις κα*
ταβολήν του νομίμου τόκου κατόπιν οχλήσεως πόρο
το ν δικαιούχου.

1. Η αμοιβή επιβλέψεως κοτοβόλλεται «ς τον 5»-
καιούχον τμημοττκώς και αναλόγως της προόδου του
έργου, υπολογιζόμενη εηί των εκάστοτε τμηματικών

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝΔ'

ΑΜΟΙΒΛΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΓΕΟΣ
ΚΤΙΡΙΑΚΏΝ ΕΡΓΛΝ

Αρθρον 98

Καβοριομός Αμοιβής Παραλαβής και Πληρωμή αυτής

• · 1. Γιο τον έλεγχο της οριστικής ϊηιμέτρποης και την
προοωρινή παραλαβή οιονδήποτε κτιριακών έργων των
οποίων η μελέτη αμείβεται κατά τας διατάξεις του τμή-
ματος Ε του παρόντος, τα ελάχιστο ποοό ΑΙ της οφει-
λομένης αποζημίωσης ηου χατοβάλλΐται οπό τ&ν εργο-
δότη, ορίζεται ως ακολούθως:

ΑΙ «· 4.000 . λ « 0,20 Α
ΰηοο λ ο συντελεστής που ορίζεται στο άρθρο 4 Τβώ
παρόντος και Α η αμοιβή της μελέτης βάοο ταυ όρθρου
83».

2. Η, κατό το ανωτέρω, ομοιβή παραλαβής έργων
καλύπτει ηάσαν εργασίαν και δαπσνην των μελών της
επιτροπής παραλαβής διό την διενέργειον αυτής, προ-
καταβάλλεται δε αύτη υποχρεωτικώς, κατά το ήμισυ,
ά,υα τη κοινοποιήσει τπς εντολής του Εργοδότου, προς
κόλιιψιν των δαπανών διενεργείας της παραλαβής.

3. Εάν το ηαραλομβανόμενον έργον κείται εκτός της
Επικρατείας, κανονίζεται επί πλέον σηοζημ'ωσις βάσει
ιδιαιτέρας συμφωνίας

4. Επν δια την ηαραλαβπν του έργου απαινεπαι ιρνα-
τοτιχνικόν προσωπικών π λπψις και δοκιμασία δοκι*
μϊων, εργαστηριακά! εξετάσεις και λοιπό, η δαπάνη τού-
των βαρύνει τον Εργοδότην.

Β. Η αμοιβή δια την ορισηκήν παραλαβήν καθορίζε-
ται εις ποσοστόν 25% της αμοιβής της προσωρινής
τοιαύτης, Εις πιρίπτωσιν ταιτησεως της προσωρινής και
οριστικής παραλαβής, καταβάλλεται η αμοιβή μόνον
τπς προσωρινής τοιούτης.

6. Η πληρωμή της αμοιβής δια την ηορολαβήν έργου

* Η ηαρ. 1 του άρθρου 98 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω
με το άοθρο 47 του Π.Δ. 515/1989.
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δέον νβ δΐίνεργηθίί (ντός ιριάκοντσ (30) ημιρών από
της υποβολής του ηίνοχος αμοιβής, Εις περίπτωσιν μη
υποβολής τοιούτου ηίνοκος, η εκκαθάρισης πράγματα·
ποιείται οίκοθεν παρά του Εργοδότου ιντός εξήκοντα
(60) ημερών από της υποβολής του πρωτοκόλλου ηα-
ρολαβής, Πέραν των προθεσμιών τούτων καταβάλλίϊαι
οιό το οψίιλομενον ηοοόν αμοιβής ο νόμιμος τόκος,
κατόπιν ο*Αποεως του δικαιούχου.

Αρθ(Μ>ν_99

Αμοιβή ίκτιμποεως έργων

ν*ϊ, Γιο την εκτίμηση ακίνητων και κτιριακών γενικά
έργων και ίφόσον η εκτίμηση δεν συνοδεύεται από
διαγράμματα, π αμοιβή για κάθε εκτιμητή ορίζεται από
τον τύπο

ΑΙ «4 000. λ · 0,10 Α
όπου ΑΙ η αμοιβή Εκτίμησης, λ ο συντελεστής που
Ορίζεται στο άρθρο Α του παρόντος και Α η αμοιβή της
μελέτης, του κτιρίου θεωρουμένου ως νέου βάσει του
όρθρου 88 όπως τροποποιείται:

2. Τα τυχόν συνοδεύοντα τος εκθέοϊΐς εκτιμήσεως
διαγράμματα και αϊ προς σύνταξιν αυτών εργαοίαι αμεί-
βονται ιδιαιτέρως βάσει των υπό των οικείων άρθρων
Του παρόντος και ετέρων διατάξεων καθοριζομένων 5Υ
εκάοτην περίπτωσιν αμοιβών, Διό την συνταξϊν των
διαγραμμάτων αυτών κλπ. δεν απαιτείται ιδιαίτερα εν·
τολή, εφ' όσον τα τυχόν προσκομιζόμενα στοιχεία δεν
είναι συντεταγμένα υπό Διπλωματούχου Μηχανικού ή
Φίωρούντοι ανεπαρκή υπό του έκτιμητού.

3, Α> συντασσόμενοι εκθέσεις εκτιμήσεως, διαγράμ-
ματα κλπ., παραμένουν ιδιοκτησία) του συντάσσοντος,
υποχρεούμενου όπως ηαραδώση εις τον εντολέα, μέχρι
τριών {3} το πολύ αντιγράφων, παν επί πλέον δε αϊτού*
μίνον οντίγροφον αμείβεται ιδιαιτέρως διό του δίπλα*

ρίου του κόστους αυτού με ελάχιστον όριον αμοιβής
διοκοοϊος πεντήκοντα δροχμός

4. Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται προκκμίνου περί
πραγματογνωμοσυνών και διαιτησιών οποσκοπουσών
εις την έρευναν ή διοκρίβωσιν και άλλων πέραν Α
ασχέτως της αξίας ζητημάτων, οπότε το επί πλέον της
ως άνω καθοριζομένης αμοιβής μέρος καθορίζεται
ελευθέρως αναλόγως των ειδικών συνθηκών εκάστης
ηίριητώαεως. ,

ΤΜΗΜΑ ΕΤ'

ΛΙΑΤΑΕΕΙΕ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΪ
ΠΑΙΛΝ ΤΠΝ ΜΕΛΕΤΩΝ κλιτ. ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΠΡΩΤΟΥ

Αρθρον 100

Αμοιβή τηηών δημοηροτήοίως
** ΐ . Η ομζιβή για τη ούντοξί» ·:»·..' τβυχών δημοηρά-

^ήβης τυν Συγκοινων»ακών, Υδραυλικών και Κτιριακών
€ργων καθορίζεται μ6 βάαη το γΐνίκό τύηο του άρθρου
2 με συντελεστές

κ «0,6 μ· 10,0
** 2. Η κατά τα ανωτέρω ομοιβη κοτανίμιτοι κότα

τιύχη ως «ξής:

* Η ιντός « » παρ, 1 του άρθρου 99 τροηοηοιήθηκ*
ως ανωτέρω το άρθρο 48 του Π,Δ. 515/1989

" Οι ηαρ, 1 και 2 του άρθρου 100 αντικαταστάθηκαν
ως ανωτέρω μι την παρ. 1 του άρθρου 4 του Π.Δ.·
615/1989

25%
13%

1%
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β»

Πο την Τιχνική Περιγραφή
Πα τις Τϊχνικές Προδιαγραφές
Γιο τη·/ ανάλυση Τιμών
Για το "Ρίμολόγιο Μελέτης
Για το Τιμολόγιο Προσφοράς
Γιο τις Συγγροφές Υποχρεώσεων
Για τον Προϋπολογισμέ Μελέτης
Γιο τον Προϋπολογισμό Προσφοράς
Γιο την Διακήρυξη Δημοπρασίας *» 5%
3| Προκειμένου περί μελετών οδών και τεχνικών έρ-

γων εις περίπτωσιν συντάξεως ενιαίων τευχών δημο-
πρατήσεως οδού και τεχνικών έργων το ως άνω ποαο-
στό αμοιβής των τευχών τούτων υπολογίζονται επί του
αθροιστικού προϋπολογισμού οδού και τεχνικών ίο*
γων.

4 4. Προκειμένου περί μελετών κτιριακών έργων, η
αμοιβή γιο τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης υπο-
λογίζεται χωριστά ανά ηρουηολύγιΰμό της αντίστοιχης
μελέτης (Αρχιτεκτονική μελέτη, στατική μελέτη, εκάστη
μελέτη, εγκαταστάσεων, εκάατη μελέτη υποδομής του
οικοπέδου, μελέτη διαμορφώσεως του οικοπέδου χαι
εν γένει του περιβάλλοντος χώρου), έστω και εάν πρ6~
«ιται περί του αυτού Μελετητή.

** «5. Για τις μελέτες στις οποίες σβν έχιι συνταχτεί
στάδιο οριστικής μελέτης ιΊ για τις μελετίς που τα τεύχη
δημοπράτησης εκπονούνται μί βάση προγενέστερο
στάδιο από το προβλεπόμενο, κατά περίπτωση από τις
διατάξεις του παρόντος, τελικό στάδιο της μελέτης, η
αμοιβή για τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης ηροσαυ*
ξάνεται κατά 50% από εκείνη που προκύπτει μι· την
εφαρμογή των παραπάνω παραγράφων του παρόντος
άρθρου»,

·«* Αρθρον 101

Αμοιβή αξιολόγησης ερο/νητκών εργασιών

1. Για τον προγραμματισμό, εποπτεία και αξιολ4νπ°η

των ΐρευνητικών εργασιών καταβάλλεται στον Μελετη-
τή του Ιργσυ. στο οποίο αναφέρονται οι εργασΐ&ς
αυτές, αμοιβή ηου υπολογίζεται σε ποσοστό γ επί τοις
εκατό, πάνω στην αμοιβή των ερευνητικών αυτών εργα-
σιών. Η αμοιβή αυτή υπολογίζεται χωριστά γιο κάθε
κατηγορία ερευνητικών βργασιών και βαρύνει τον έργο*
5ότη.

2. Το ποοοστό αυτό γ επί τοις εκατό, ορίζεται με τον
τύπο

Α_
1000.Α

όπου Α είναι π αμοιβή του μελετητή,
κάθε κατηγοράς ερευνητικών εργα-
Οΐων και λ ο συντελεστής της παραγρ.
2 του άρθρου 4 του παρόντος.

·* Η παρ. 4 τουάρβρου 100 τροποποιήθηκε ως άνω-
τίρω μι την παρ, 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 515/1989.
• * Η «ντός « » πορ. 5 του άρθρου 100 προστέθηκε με
την παρ. 3 του άρθρου 49 του Π,Δ. 515/1989.

* ·* Το άρθρο 101 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω μι το
Δ, 515/1389



Ίί

* Αρθρον102

Αμοιβή αναλόγως του χρόνοι» απασχολήσεως

1, Εάν εις Μελετητήν ανατεθεί σύντοξις μελέτης ή
εκτέλεαις εργασίας αναγόμενης εις τοπογραφικός ερ-
γσσίος ή συγκοινωνιακά, υδραυλικά ή κτιριακό έργο, μη
περιλαμβανομένης δε εις τας εν τω ηαρόντι αναφερό-
μενος και ης η αμοιβή δεν συμφωνείται χατ' αποκοηπν,
αύτη ορίζεται ονολόγως του χρόνου απασχολήσεως
του χρόνου τούτου λογιζομένου εις ακέραιος ημέρας:
βπό της ημέρας οφίξεως μέχρι της ημέρας αναχωρή-
σεως, ως κάτωθι:

σ) Δι' επιστήμονα εικοσαετούς και άνω πείρας, ημε-
ρησίως δυο χιλιάδες δραχμαί (2,000)

β) Δι' επιστήμονα υπερδεκσετούς και μέχρις εικοσαε-
τούς· πείρος, ημερησίως κΐΑίοι πεντακόσιοι δρσχμαΐ

(1.500»
γ) Δι' «ΐΉστπμονα μικρότερος της δεκαετούς πείρας,

ημερησίως χίλιοι δραχμαί (1.000)
δ} Αι αποζημιωθείς της παρούσης παραγράφου

νοούνται δι' αηαοχόλησιν πλειόνων της μιας μέρος, η
εις περίπτωσιν μιας μόνον ημέρας, δι' αηαοχόλησιν
πέντε (5) τουλάχιστον ωρών, Δι' αηασχόλησιν ελόο-
σρνα των 5 ωρών, η ωριαία αηοζημίωοις ορίζεται Ιση
προς το 0,20 των ως άνω αναφερομένων ημερησίων
αποζημιώσεων, με ελαχίστην σμοιβήν ηόντως ουχί μι-
κροτέραν των πεντακοσίων (500) δραχμών.

Τα ανωτέρω ποσό πολλαπλασιάζονται επί τον συντε-
λέστήν λ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του πα-
ρόντος.

2. Η ανωτέρω αμοιβή του Μελετητού προσαυξάνεται,
προκειμένου περί μεταβάσεως αυτού εκτός έδρας μετά
διανυκτερεύσεων κοι δι' όσος ήμερος διενυκτέρευσεν
εκτός έδρας, κατά είκοσι τοις εκατόν {20%} εντός της
Επικρατείας και κατά τριάκοντα τοις εκατόν (30%) διό
το εξωτερικόν,

3. Επί πλέον της ανωτέρω αμοιβής, καταβάλλονται
εις τον Μελετητήν και οι δοπόναι κινήσεως αυτού ηρο-
οηυξημένσι κότα ηοσοοτόν 20% δι' ενδιαμέσους δα-
πάνος. Εις περίπτωσιν κινήσεως του Μελετητοΰ δι*
ιδιωτικού μεταφορικού μέσου, καταβάλλονται εις του*
τον οι δαηάνοι κινήσεως, υπολογιζόμενοι με χιλιομετρι-
κήν οηοζημΐωσιν ίσην προς τα 2/3 της εκάστοτε
ισχυούσης τοιούτης δι' επιβατικά αυτοκίνητα δημοσίας
χρήσεως, άνευ της ως άνω προσαυξήσεως δι' ενδιαμέ-
σους δοπόνας. Εις περίπτωσιν, κινήσεως δια μεταφορι-
κού μέσου του Εργοδότου, ουδεμία οποζημίωσις κινή-
σεως καταβάλλεται,

* Αρθρον 103
£.-' '"'

Αμοιβή Γενικού Μελετητή

1, Αν κστά την εκπόνποη μελετών απαιτηθεί τ'. εκτέ-
λίοπ συμπληρωματικών εργασιών π μελετών που δεν
,ίχουν προβλεφθεί οτη σύμβαση κοι η εκτέλεση αυτών
των συμπληρωματικών εργασιών ή μελετών ανατεθεί
στον αρχικό Μελετητή κατά τας διάταξης του άρθρου
16 του Ν. 716/77, εφόσον διαθέτει τα κατάλληλο
αυτά πτυχίο, τότε καταβάλλεται στον ανάδοχο μελετη-
τή επιπρόσθετη αμοιβή από αυτήν που αντιστοιχεί στις
συμπληρωματικές εργασίες ή μελέτες.

Η επιπρόσθετη αυτή αμοιβή καταβάλλεται για τον
προγραμματισμό, παρακολούθηση και ένϊυξη των επι-
μέρους αυτών εργασιών ή μελετών στο αρχικό αντικεί-
μενο και ορίζεται σε ποσοστό γ εηί τοις εκατό της
αμοιβήςιτων συμπληρωματικών αυτών εργασιών ή μ(-
λετών. Η αμοιβή αυτή υπολογίζεται χωριστά για κάθε
συμπληρωματική εργασία ή μελέτη κοι Βαρύνει τον Έ.&
γοδότην.

2. Το ποσοστό αυτό γ εήϊ τοίς ε*;ατό ΟρίξεΤοι με τον
τόπο:

40':

V - Ιο +-

όπου Α: είναι η συνολική αμοιβή του
κάθε μελετητή σε δρχ. και λ. α συντε-
λεστής του άρθρου 4 του παρόντος*.

Αρθρον! 04

Πληρωμή αμοιβής μελέτης

* «V Η αμοιβή μελέτης καταβάλλεται τμηματικό «αϊ
με την έγκριση του οικείου σταδίου της μελέτης.

Ο λογαριασμός για την πληρωμή της αμοιβής του
μελετητή συντάσσεται από τον μελιτητή και υποβάλλε-
ται στην υπηρεσία, η οποίο τον ελέγχει, τον διόρθωνα,
όταν οηοικίται κ?ι ΤΈΜ£ ε^κα'ινφ μέορ σ' ένο
τηνυηοΒολή ταυ».

2. Δια τα ιδιωτικό έργο, η πλήρης αμοιβή της μελέτης
δέον να κατατίθεται, κατά τας κείμενος διατάξεις, ηρο
της υποβολής της συνταχθείσης μελέτης ήρας ένκρκην
ή έκδοσιν της τυχόν απαιτουμένης αδείας.

*«3. Η ηληο<ι)υή ενκοιθέντος κότα την ^
παρόντος άρθρου Αοναριοσυού πρέπει να ουντελίίΓΓΟί
εντός διμήνου αηο της εγκρίσεως υηέρήμερ'ΐας "που
ισχύει για τις οφ£ΐλ~£ς γενικά του Δήμ"60ίοΰ, '' — -̂

**«4. Για όλες τις περιπτώσεις μελετών, πλην «κεί-
νων των ιδιωτικών έργων για τα οποία η καταβολή της
αμοιβής ορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρ-
θρου, η αμοιβή της μελέτης καταβάλλεται τμηματικά
κατά στάδια, ως εξής:

α) Με την̂  ̂ νΰρξπ «""̂ ~">̂  κάθε σταδίου της με-

* Το άρθρο 103 όντικστοστάθηκε ως ανωτέρω με
Ρ|>9ρο 51 του Π.Δ. 515/1989.

^
λέτης καταβάλλεται έναντι ισόποσης εγγυητικής βη>
οτολής ηοοοστά 1 5% ΤΠΓ αμοιβής που ανηστοιχίί οτπν
αμοιβή της μελέτης.

β) Μετά την παρέλευση του μισού συμβατικού χρό-
νου εκπόνησης κόθε σταδίου κοι εφόσον έχει κατά την
κρίση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας εκπονηθεί εργασία
ποσοστού μεγαλυτέρου του 50% του υπόψη σταδίου,
καταβάλλεται έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής '
επί ηλεον^ηοσοστό 20% της αμοιβής που σνηστοκεϊ
στο υπόψη στάδιο «

γ) Μ£ την υποβολή της εκηονηθείσης μελέτης καθ·1

** Η εντός « · παρ. 1 του .άρθρου 104 αντικαταστά-
θηκε με την παρ. 1 του· άρθρου 52 του Π.Δ.
515/1989.
* Η ηορ. 3 τροποποιήθηκε κοι αριθμήθηκε ως ονωτίρ*
ρε την παρ. 2 του άρθρου 52 του ΠΔ 515/1989.

" Η παρ. 4 του άρθρου 104 όπως αυτή τροποποιή-
θηκε και συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου
μόνου του ΠΔ 93/1978 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω
με το άρθρο 52 ταυ ΠΑ 515/1989.



και πριν αηό την έγκριση της επιστρέφονται οι
εγγυητικές επιστολές των προηγούμενων περιπτώσεων «ί
α κι β κσι καταβάλλεται, κατόπιν συνοπτικού ελέγχου ,/·
επάρκίΐας της μελέτης, επιπλέον ηοοοστά 35% της /
αμοιβής του οτοδίου, χωρίς νο απαιτείται η

δ) εάν τυχόν π μελίτη δίν έχει εγκριδεΐ μιττό
λευοη δύο (2ι μηνών αηό της υποβολής της, καταβάλ-
λεται κατόπιν συνοπτικού ελέγχου επάρκειας της με-
λέτης επιπλέον ηοοοοτό ,10% χωρίς νο απαιτητοί η
προσκόμιση εγγυητικής επιστολής,

ε) Μετά ̂ ην έγκριρη κάθί στοδίου κοτοβάλλετοι τΐ(,
υπόλοιπο της ομόιΒπ'ς"αυτού. £ί(5.υ<:ότεβσ και"προκειμέ-\

ιά1 το" τελευταίο στόδιο μελέτης ποροκροτείτοι πο-
' αυτού οι

το οποίο και καταβάλλεται μετά την ηρρολαβπ της με-
Αέτης, " " -"- — ' -------- '

στ) £τις περιπτώσεις που οτάδιο μελέτης αεριΛαμβά-
νε» χα> εργαοίες υπαίθρου, εφαρμόζονται μερικότερα
κσι γιο Τις εργοοίες υπαίθρου οι διατάξεις των παρα-
πάνω ίίαφ'ων β, γ κοι δ της παραγράφου αυτής. Η
εργυοια υπαίθρου θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει το
60% της αμοιβής του αντίστοιχου σταδίου της μελέτης,
€ΦΟσον ίεν καθορίζεται διαφορετικό οηό ειδίκότίρες
διατάξεις του παρόντος.

ζ] Τα ποσοστό 15% και 20% των παραπάνω εδα-
φίων α και β υπολογίζονται Μ£ βάσπ τη συμβατική αμοι-
βή κάθε μελέτης κατά την έννοια της παραγράφου 7
του άρθρου 1 1 του Ν. 716/77 π για τις περιπτώσεις
ηου δεν έχει προσδιορισθεί αυτή η συμβατική αμοιβή,
με βάση τις προεκτιμώμενης στην οικείο σύμβαση και
οε συγκριτικούς πίναχες αμοιβές νια το υπόψη στάδιο
της μελέτης.

π} Οι λογαριασμοί ουντάοοονται ανοκεφολοιωτικά.
δηλοδπ περιέχουν το σύνολο του οφειλόμενου μετά τη
ούντοξη του λογαριασμού ποσού αμοιβής, αφαιρουμέ-
νων των μέχρι τότε σταδιακό καταβεβλημένων οπό τον
εργοδότη προηγουμένως ποσών αναπροσαρμοσμένων
ούμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρα 2 και 3 του
παρόντος».

*5. Εις περΐπτωοπν σταδΊου μελέτης περιλαμβά-
νοντος και εργασίας, υπαίθρου εφαρμόζονται, μερικώ-
τερον κατ επί των Εργασιών υπαίθρου, οι ούτοι περί
τμηματικών πληρωμών περιπτώσεις β, γ και δ της προη-
γούμενης παραγράφου της αξίας των εργασιών υπαί-
θρου θεωρούμενης ως αντιπροοωπευούσης το 50% της
πλήρους αμοιβής του αντίστοιχου σταδίου μελέτης,
• 6. Α» κατά το ηοράν άρθρον εγγυητικοί εηιστολαΐ

αναγράφουν το όνομα, το επώνυμο ν και το όνομα του
πατρός του υπέρ ου η εγγυησις. ή προκείμενοι; περί
Εταιρείας την ιπωνυμίαν αυτής, τον τήλον της προς
ΐκπόνηαν μελέτης εις ην αφορά π παρεχόμενη εγ-
γύησις. και τέλος τον όρον της παραιτήσεως του εγγυο-
μένου από του δικαιώματος της διζήοεως κοι την ανά-
γνώρισιν υπ'. αυτού τπς υποχρεώσεως όπως καταθέσει

-Οπροφασίστως, εντάς τριών ημερών από της περί τού-
του σχετικής ειδοποιήσεως του εργοδότου, το Οίτουμί-
νον μέρος ή όλον της ϊγγυήοϊ»ς.

• Οι ηοβ. 5 και 6 ην άρθρον ίθ4 ίτροστέβηκον με
την παρ, 2 του άρβρσυ μανού του ΠΔ 99/1978.

'Φ Τελικοί διατάξεις
1 Αι διατάξεις του παρόντος δεν έχουν εφσρμογήν

ε«έ μελετάς προκατασκευασμένων κτιρίων.
Δ:ο τος υπό εκπόνηοιν, κατά την έναρξιν ισχύος του

παρόντος, μελετάς δυνατοί τη εγκριθεί του Εργοδότου
η εκπόνηοις των υπολειπομένων σταδίων της μελέτης;
να γίνη συμφώνως προς τας προδισγρσφάς και απαιτή-
σεις του παρόντος εφ' όσον τούτο είναι δυνατόν. Εις
την περίπτωσιν ταύτην κσι δια τα στάδιο τούτο κατα-
βάλλονται σι υπό του ηορόντος προβλεπόμενοι αμο»·
βαί.

3. Προκείμενου περί έργων του Δημοσίου και ΝΠΔΑ
οι ομοίβοί του"ηορόντος νοοοντοΤ ώζ 'αΊίΤοΊ προκΰ·*
ητουν^ίοτ εφ^ρ^ογην^ω^ΠΐσΤο:"τπν·πορσνίί. 3-του
άρδρου μον'ό'υ του ^Δ ΤΤ^ΕΓ^^^ίΤ^ίζάΐΓένων οπό-

4. Δια τας κατά το άρθρον 1 τοιι ησρόντρς Π, Δ«ι-
τάγμοτος μελετάς, επιβλέψεις, κλπ. εφαρμόζονται οι
διατάξεις του παρόντος αντί των διατάξεων του αη-6
19/21.2.1938 Β.Δ/τος ιπερί αναθεώρησης ταυ απ£
13.6.1924 Δ/τος περί καθορισμού των εις ιδιώτας μη-
κανιχούς κλπ. αμοιβών», ως τούτο ισχύει, απτνες δίοτά-
ξ*)ς εξακολουθούν εφαρμοζόμενοι δια τος μελετάς,
επιβλέψεις κλπ. των λοιπών έργων ή περιπτώσεων.

Αρβράν 53
·* ··

Οι αμοιβές μελέτης και εφαρμογής του χρονικοί
προγραμματισμού και η διοίκηση του έργου καθορίζον-
ται με υπουργική αηόφαοη αφού καθορισθούν οι προ-
διαγραφές με υπουργική σπόφοση σύμφωνα με τις χω-
μένες διατάξεις, (άρθρο 21 του Ν, 1418/1984 ΦΕΚ
23}.

Οι αμοιβές αυτές καθορίζονται «στο ονώτοτο όρκ
με τον τύπο του όρθρου 2 χοι με συντελεστές κ και |.
της κατηγορίας ΜΙ των μηχανολογικών ίγκατοστόαεωχ
του άρθρου 42 του ηορόντος (αρθρ. 83 παρ, 18 τι*
κωδικοποίησης) (κ-2,30 μ«45,00) (μελττη - επίβλεψη"

Προϋπολογισμός για τις αμοιβές μελέτης και ίφορ
μογής του χρονικού προγραμματισμού λρμ&ονίττ
κατά ανώτατο όριο το 20% του πραγματικού ηρρυηε
λογιομού του έργου, ενώ για τη διοίκηση λρμ&άνίτο
κστό ανώτατο όριο το 70% του πραγματικού προΟπο
λ αγίομού του έργου.

Οι δΜτβξος του παρόντος δκιτόνματος
εφαρμογή σης συμβάσεις ανάθεσης εΛΠόνηοης
των που Θΰ κοταρτισθσΰν μετά την πάροδο δύο μην*
οηό τη δημοσίευση του διατάγματος αυτού στην εφα
μερίδα της Κυβερνήσεως. Οι προγενέστερες ουμβόοβ·
Εξακολουθούν νο διέπονται από τις ιοχύουσίς γι' οοτί
διατάξεις μέίίρι την ηΑ )̂η ««φάριοή τοος.

** Το άρθρα 53 και 54 δεοη'κτθηκαν με το ΐϊ&
515/1989.


