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Πΐρΐ 6ϊϊϊ:τ|Μ»ν μηταηκών 6ι« συντχφν μίληών, εττίβλεψΐν, ΐταρ^Λβήν κ.λπ. 2υτκ«κνα>νιακα»ν, Υδ
και Κτψΐ'ίικών Εργων, ως και Τοπογίχιοηκών, ΚηψατογραοικώνΤίαι Χα.ρτογρ<!(φιιςών Εργασιών και
τςχνιια^' π|«>Γ>ίσγραφών υχλίΐών.
•και ί
το
ΑΜΟΙ3Α) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α*

Αρθρον Ι
1:; Αι δια του παρόντος καθοριζόμενοι ομοιβαϊ αποτελούν το υποχρεωτικώς εφαρμοζόμενα κατώτοΐί όριο
αηοζημιώσιως διό την εκηόνησιν μελετών «οι οιενέργειον επιβλέψεων - παραλαβών και εκτιμήσεων Σκνκοίνωνιαχών, Υδραυλικών και Κτιριακών Εργων ως και Τοπογραφικών, Κτημστογραφΐκών και Χαρτογραφικών Εργασιών, κατά τας κατωτέρω κατηγορίας ή διακρίσεις
αυτών.
2. Ειδικώτερον αϊ δια των διατάξεων ταυ παρόντος
Ισθοριζομινοι αμοιβσί αναφέρονται εις;
.*
οι Τος Τοπογραφικός, Κπψστονροφαάς χαι Χόρτο-.
γραφικός Εργασίας.
β} ΕΙΓ την μελέτην, επίβλεψιν και παραλαβήν Συγκοι-.
νωνιακών ίργων ήτοι:
βσ) Οδών και τεχνικών έργων ουτφν,
|
Ρβ) Λιμενικών έργων,
βν) Εργων πολιτικών αερολιμένων.
60} Κυκλοφορικών κόμπων και αστικών οδών, σημάνσεως και φωτεινής οηματοδοτησκως οδών.
γ) Εις την μελετην, επίβλεψιν και ηαρολαβόν Υδραϋ*
Λν
λικών Εργων ήτο»ϊ
. · ' - ;>-:. ί. ·<·ί *- ι
να! Εγγειοβελτιωτικών Εργων. -.* --* ^ι-- --·· ι, ,,,
γβϊ Εργων Υδρεύσεων.
; ·. :
νγ) Εργων αποχετεύσεων.
- -.··-?·-" ..
,^;
δ) Εις την μελετπν, εηιβλειμιν, παρολαβην κβτ «κτίμποιν Κτιριακών Εργων των μελετών των έργων τούτων
^•ακρίνομένων ε»ς: '
^
.^
. .,_
δα) Αρχίτεκτονικην.
^,,, ^.
,. ^
δβ) Φερούοης Κοτοσκευής. *
% **
δγ) Εγκαταστάσεων και
32} >'ποδομης, διαμορφώσεως του οικοπέδου κατ εν
γένει του περιβάλλοντος χώρου.
3. Αι αμοιβαί δα τας μελετάς του παρόντος σνηοτο»χούν εις εκπόνικην των μελετών κατά τας εις το Βιβλίον
Δεύτερον του παρόντος σχετικός ηροδβγραφάς. ',
,,_ ,

_

¥,τοΑογΗ?μόςαμοφής μελετών

. :,*;

1 . Η αμοιβή Α για την εκπόνηση των μελετών
αναφερομένων στο άρθρο 1 κατηγοριών έργων και ερ-

'* Το άρθρα αυτό α\τικαταατά3ηκε μετά
άρθρο 1 του ΠΔ515ίΊ98%
,,

γασιών καθορίζεται κοτό τμήματα και κεφάλαια του παρόντος με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
α. Σε ποσοστό επί τοις εκατό του προϋπολογισμού (Σ)
των μέλετωμένων έργων που υπολογίζονται βάσει τΐιρου.
β. Κατά μονάδα έργου (η,χ. χλμ. οδού, στρέμμα επιφανείας κλπ.) με βάθη τιμές μονάδας.
γϊ Κατ* αποκοπή ή ανάλογα με το χρόνο αησσχό*
ληοης.
"

δ) Κοτό ειδικό τρόπο που καθορίζεται σις επιμέρους
διατάξεις του παρόντος.
_.,
2. Οι αμοιβές Α για τις μελέτες, που υπολογίζονται μκ
βδοπ τον προϋπολογισμό του έργου (εδάφιο α της παρ,.
ί του παρόντος άρθρουΚ προκύπτουν <ί,τό τον τύπο: ;'

·'

Σ *

οπού;
Α*%Αι *^
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Σ: ο προϋπολογισμός κάθε έργου υπολογιζόμενος
σύμφωνα με τα αναφερόμενα ΟΤΡ άρθρο 3. ·· *-·· . - .
β: Σ;/ντελεστης που υπολογίζεται σύμφωνα με την ηαρόγραφο 4 του παρόντος άρθρου και το οικεία άρθρα
γιο κάθε κατηγορία έργων.
· ^ ·: "·- -=··".-·:·
λ': Ο συντελεστής του άρθρου 4 παρ. 2.στη χρονική
περίοδο τ σύνταξης του προϋπολογισμού του τελευταίου
σταδίου της μελέτης π της εργασίας που έχει ανατεθεί .%
λ: Ο συντελεστής του ορΟσΊ 4 ιιορ.,2 οτη κροχίίίίν
ηερίοδο τ έγκρισης του οροΟοολονιομού του τελευταίου ·
σταδίου της μελέτης π της «ργοσίος που έχει ανοτεβ^' ·'
3. Οι αμοιβές Α για τις υπόλοιπες κατηγορίες μελετνν
της παρ. 1 του παρόντος άρθρου (εδόφ. β, ν. και δ), ηου
αμείβονται με καθορισμένες τιμές μονάδας προκύπτουν
από τον τύπο:
· · . ' · · ' · ·····-

:

.· .%«
ϋ·

Τ; Οι βασικές τιμές μονάοοςαμοιρϊις,ηου-καθορϊζο^
-ται'οοό τα «χείαχατά περίπτωση άρθρο του παρόντος^'
διοτάγμοτος.
;. . ',;'..""-'··""??&
-·· Α: ο καβοριζόμΕνος από το όρθρο ^
παρόντος 6ιβτ£νίκκθ£βέντ£λεστης, ηου
χρονική περίοδο ί έγκρισης του τελευταίου
μελέτηςΛ,τηςεργσοίοςπουέκββνατβθ·!.·^· . : ·>' '";..,
4. Ο συντελεστής β ησυ υπεισέρχεται στον τΰηο οηο-'
λογισμού της αμοιβής του αντίστοιχου έργου {παρ. 1 του
παρόντος άρθρου} υηολογίζεχαι με βάση τον τΰηο:

.·Ρ*

'3ί&·

-- : ·-
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έπου:
Σ: ο ολικός προϋπολογισμός κάβε έργου στη χρονική,
περίοδο ΐ σύνταξης του προϋπολογισμού της μελέτης.
κ και μ: συντελεστές που προβλέπονται για κάθε κατηγοριο έργων.
λ: ο συντελεστής του άρθρου 4 παρ. Ζ στη χρονική
περίοδο ι σύνταξης του προϋπολογισμού της μελέτης.
Ο ουντϊλεστής β στρογγυλεύεται πάντα στο δεύτερο
δεκαδικό ψηφίο.
5. Σε περίπτωση προκαταβολών π πληρωμής ενδιαμέοων σταδίων τα αντίστοιχα καταβληθέντα ποοά (Πι,
ι-1,2 ...) αφαιρούνται από την τελική αμοιβή Α ως ανωτέρω (παραγρ. 2 και 3 του παρόντος) ανάθεωρούμενα
ως εξής:

Α" = Πι

Πι: π συγκεκριμένη προκαταβολή, η πληρωμή ενδιαμέσου σταδίου
λ': ο συντελεστής του άρθρου 4, παρ. 2 ατή χρονική
περίοδο έγκρισης το προϋπολογισμού Σ.
λ"ι: ο συντελεστής του άρθρου 4 ηπρ. 2 στη χρονική
περίοδο πληρωμής τοι; ποσού Πι.
Οπότε π πέραν των προκαταβολών ή πληρωμών ενδιαμέσων σταδίων καταβαλλομένη αμοιβή υπολογίζεται ως
Εξής:

( ·
]Ί
ί ί

ηροϋπολσ/ισμός του έρνοα · Αμοιβές
1. Ο προϋπολογισμός με τον οποίο υπολογίζεται π
αμοιβή κάθε έργου είναι αυτός που εξάγεται με τις ποσότητες όλων των κονδυλίων αυτού, όπως αυτός εγκρίνεται οπό τον Εργοδότη, σύμφωνα με αναλυτική προμέτρηοη και με τις τιμές μονάδας εργσίΐών που υπολογίζονται με βάση τις εγκεκριμένες ΟΡΟ τπ Γενική Γραμματεία Δτ.μοσ·ων Εργων του Υπουρνείου ΠεριβόλΑοντος,
Χωροταξίας και Δημοσίων Εονων αναλύσεις ηρών κο» ης
* Το αοθρο υυτό αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με το
άρόρο 2 του Γώ 515/1989.
Β

βαοκέΓ τιμές πμεοομ!θ5ίϋν, ολίγων και μισθωμάτων μηχανημότυν σ~ο χρόνο σύνταξης του προϋπολογισμού
του τελευταίοι; σταδίου της μελί'πς που εχίΐ ανατεθεί
στον ίδια -ιελ^τπτί'. με την οικεία ούκ·6αοΓ> Σ£
μη ι:ηαρξ,ης ργκε^ριμενης ανόλυοπς τιυών νιο
εργασίες, η τιμή των εργσοιωυ αυτών υπολογίζεται με
νέες τιμές που συντάσσει ο ανάδοχος, σύμφωνα με τις
περί εκτελέσεως δπμοαιυν έργων διατάξεις και όπως
αυτές οι τιμές Θα εγκριθούν από τον Ερνοδότη. Στον
παραπάνω προϋπολογισμό, που δηλώνει το κόστος του
έργου, δεν προστίθεται ηοοοοτό γενικών εξόδων και
οφέλους εργολάβου ούτε και αφαιρείται τυχόν έκπτωσπ
δημοπρασίας,
;
2, Στον προϋπολογισμό επίπροστιΘετοι η αξ α των
υλικών, τα μισθώματα των μηχανημάτων και π προαφορο εργαοΐος που τυχόν χορηγούνται από τον εργοδότη.
3, Στον προϋπολογισμό δεν πίριλουβόνοντοι κονδύλια απροβλέπτων δαπανών, απαλλοτριώσεων και ο
ΦΠΑ που βαρύνει τον εργοδότη.
4, Τα ποσό του προϋπολογισμού ορίζεται με τις ποσότητες της μελέτης εφαρμογής ή, όπου προβλέπεται
τέτοιο στάδιο μελέτης από τις προδιαγραφές του β'βλίου Β του παρόντος Π.Δ., με τις ποσότητες της οριστικής μελέτης Για ενδιάμεσο στάδια μελέτης ο προϋπολογισμός υπολογίζεται με την Οί-ριβεια που απαιτείται από τις οντίηΓΟίχες προδιαγραφές Γιο τον υπολογισμό της αμοιβής ο προϋπολογισμός Σ λαμβάνεται με
τις ποσότητες του πιο προωθημένου σταδίου της μελέτης που έχει ανατεθεί.
5, Στην περίπτωση που κατά την διάρκεια εκπόνησης
σταδίου τινός της μελέτης του έργου υπάρξουν κοτόπιν
οδηγιών ή εγκρίσεως του εργοδότη τροποποιήσεις σε
οχέοη με τα προβλεπόμενα αηό τα προηγούμενα στάδια, τότε τα υπόψη καθώς και επόμΓ*/α στάδιο της
μελέτης θεωρούνται ονοιοερόμενο σε ανεξάρτητο αυτοτελές έργο κοι αμείβονται σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις. Σε οχέση με το προηγούμενο, για το μέρος
του έργου που οντιστοιχεί στην τροηοποιηθε'ιοπ μελέτη
καταβάλλεται ιδιαίτερη αμοιβή, που καλύπτει το εκπονηθέν μέρος του εν λόγω σταδίου όπως μελετήθηκε
πριν επέλθει π τροποποίηση.
6, Ειδικά για την έκδοση οικοδομικών αδειών, ο
προϋπολογισμός εξόνειο' είτε βάσει αναλυτικού προϋπολογισμού, είτε σύμφωνα με τιμές μονάδος που καθορίζονται με υπουργκπ αποφσσπ, π οποίο λαμβάνει
υπόψη το κόστος κατασκευής όπως εξάγεται οπό τον
αντικειμενικό προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων,
[άρθρο 41 του Ν. 1249 >1932 Φ£Κ 43, όπως κάδε
φορά ισχύει).
Προκειυένου για την αμοιβή μελέτης ή επίβλεψης
αυτού ή εκτελέσεως άλλης εμγαοίπς μηχανικού, για τα
ιδιωτικό έργο καθορίζεται ότι η καταβαλλόμενη αμοιβή
δεν μπορεί να είναι μικρότερη αηό το ποσό των 5.000
δραχμών. Το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται εκάστοτε
με το συντελεστή της παρ. 2 του άρθρου 4- ΣΕ περίπτωση που η μελέτη εκπονείται ή η επίβλεψη ασκείται
οπό περισσότερες του ενός μελετητές ή επιβλέποντας
μηχανικούς, η παραπάνω αμοιβή επιμερίζεται ο' αυτούς
κοτό την αναλόγιο της αμοιβής μελέτης ή επίβλεψης
εκάστου.
«Αρθρο 4
Υπολογισμός άφοβης μελετών
1. Γιο τις εργασίες που αυείβοντοι με οτσ$£ρές τιμές
' Το άρθρο αυτό (4} Εντικατοοτάθηκε ως ανωτέρω με
το άρθρο 3 του Π.Δ. 515/1989

μονάδος {τοπογραφίες ίργοοίει,, μελέτες οδοπο>!ος.
ίψιρομίο&'π επιστημόνων κ λ π . ) οι αμοιβές Τ υπολογίζονται με βάοη τις διατάξεις τ^ν αντίστοιχων κιφα·
Αβίων του παρόντος διατάγματος.
2 Γιο τον υπολογισμό της αμοιβής (Α| πον καταβάλλεται οτο μελίτοτή όλες οι αμοιβές, ηου καθορίζονται
μ€ οτα$Ε(χς τίμιες μονάδας, πολλαπλασιάζονται με το
συντελεστή Α ηου προσδιορίζεται οπό τον τύπο.
λ. 0,00 15 (μι + μι)

όπου τα μεγέθη μι κοι μι αναφέρονται στην εκάστοτε
χρονική περίοδο κατά την οποίο υπολογίζεται το λ και
εκφράζουν:
μι: το ημερομίσθιο το« εργάτη ειδικευμένου *ωμοτουργού.
μ»·, το ημερομίσθιο τεχνίτη.
Το ανωτέρω ημερομίσθια λαμβάνονται χωρίς προ*
οαύξηοη γιο εργοδοτικές επιβαρύνσεις, όπως προοδιο·
ρίζοντοι από την επιτροπή Διαπίστωσης Τιμών Δημΰσίυν Εργων (ΕΔΤΔΕ).
ϋ συντελεοτής Α λαμβάνεται πόντο μέχρι και το δίύ·
τερο δίκοδιχό ψηφίο.

ΤΜΗΜΑ Β*

ΑΜΟΪΒΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ,
ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΙΩΝ

**"*

1. Τριγυν, οημβον
2. Βσθρον ύν«κ; 1.10
3. Βόδρον ύψους 0,40
4. Βάδρον ίιψοος 1.10
. ώοφους)

Δρκ.
10.400
3250

IV Τάξεως Εμηροσθο- ΟΐΜ&«0·
τομία
μία
Δρχ. Δρχ.
4.550
1.950 1.300
ί.350
—

375

Πολυγωνσμετρίαι

'

1. Δια την αναγνώριοιν, αηλήν (πρόχειοον^ οΥιμαναν,
γων*ομ£τρηο(ν, ηλευρομέτρηοιν, «ηολογισμόν οδεύ0«»ν κοι υψομέτρων, κοθώς κοι τη σύνταξ:ν διαγράμμοτας και την εξασφάλισαν, η τιμή ανώ ηολυγωνικόν
σημείον ορίζεται:
ο) Ειαός κστωκημένων περιοχών {ΐζ δρχ. δίοκοαίος
ίξπκοντα (260).
2. Η μόνιμος οήμανοις τιον πο-Αυνωνικώ
εηί πλέον δ»ο δραχμών εκατόν τριάκοντα (130).

1 . Δια την αναγνώρισιν, εηισήμονσιν, γωνιομίτρηβιν,
υηολογιομόν, σύνταξιν διαγράμματος και την εξαοφόΑιβιν, α» τιμβί 8Γ Ικαστον τριγωνομετρικό σημείον ως
και αϊ δια την κατασκευήν εκάστου βόθρου τοιαύτα»,
ορίζονται (ΐς δραχμάς ως ο κατωτέρω πίναξ:

°Δρχ.

Αρθρον 6.

β) Εντός κστωκημίνων περ·σχών η εις οοονς μεγάλης
τρικορίος ενενήκοντσ 1390),

ΑρΦρσν ζ,

ΙΙΤόξως

ηροοθοτομίός αμείβεται με τριοκόοικ; ίνενήντο (3?0)
δρχ
Λ Ο κΰτα&ι|&σμός εναερίου τριγωνικού
αμείβε*α:4Γ2 δραχμών χιλίων τριακοοί^ν (1 300).
5 ΔΙΓ την ανΏ\'νώριθιν βοΰίως, ποοοολωοιν.
Οτώθμηοιν ηοσοόΛων μέτρηοιν πλευρών τετρόκις διό
μ£*θΑΑ;κΓ.ς μ£τροταϊν:ος π άλλου οργόνου της ουτπς
τουλάχιστον ακριβείας κα· υπολογιομόν της μετρηθίΐσης βάσεως ορίζονται δραχμαΐ χίλιοι ταιοκόσιοι
(1.300) ανά εκατόμετρον,
6. Εις περίπτωσιν κοθ' ην ο υπολογισμός τκιν βυντιτσγμένων σημείων ήθελε γίνη υηό του Εργοδότου δια
της συμπληρώσεως υπό του σναδόχουιυ οδικού εντύπου περιλαμβάνοντος τα αναγκαία στοιχεία υπολογισμού, εκ των ανωτέρω τιμών αφαιρούνται δραχμαί εκατόν εβδομήκοντα πέντε (175) ανά σημείον.

390

390

-

• «Για κάθ< εηί ηλίρν παραδεκτή μέτρηση κοι υηολογ*ουό του ιδίου σημείου, σ( περίπτωση που απαιτούνται
πολλαπλές τομές (οπ;θ6οτομίο π εμηροσθοτομί^}, η
ο'/τίστοιχπ βασική τιμή του ονωτέρω πίνακα ηροοαυξανεται κατά 40% ανά τομή και μέχρι δύο το πολύ τομές
(μεγϊοτη προσαύξηση 80%)».·

2. Η χριΊσις υπάρχοντος τριγωνομετρικού σημείοΐί,
βΓ εξόρτησίν δικτύου, αμείβεται με την τιμήν τιν; τΰ·
((ως ταυ δικτύου, δΓ ην θο χρπσιμοηοιηθή εξαιροϋμκνων των τομών και μη συμπεριλαμβανομένης της σημάνσεως.
** 3. Η αναννώριοη και χρήση τριγωνομετρικού οηγΐΰ εξάρτηοη ηολυγωνομετρικού δικτύου η «μ-

*Το εντός των ¥ ·» εδάωιο ηροστέβηκε μί την ίίορ. 1 του
άρθρου 4 του Π Δ 515/1989.
" Η παρ. 3 αντικαταστάθηκε υζ ανωτέρω μί την ηορ.2
του όρθρου 4 τ συ Π.Δ. 515/1989.

Αρθρον 7.
Χωροστοθμίοίΐς γεωμπρικοί
1. Δίο την αναγνώρισιν, γεωμετρικήν χωροοτάθμηοιν, υηολογιομόν υψομέτρων, σύνταξιν διαγράμματος
και ίξοοφόλισιν, δΓ έκαστον χιλιόμετρον οπλής χώρο·
οταθμήοεως, αϊ τιμαί ορίζονται ως ο κατωτίρω π'ιναξ:
Χιφοστήθμη- Χβροσιόβμη- Χϋροστάθυπας μετ1
οιςοννήΟιχις

1,
2.
3.

780
1.170

330
£25

975

780

ΙίΤΟ

2. Η τιμή χωροσταθμικής αφετηρίας εηί βάθρου 1άνε\ι
χωροοταθμήσεως) ορίζεται ε;ς δροχμάς εξοκοσίος ηενν
3. Η τιμΑ ήλου επί κτίσματος ορίζεται εις δροχμαι*
ικετών πεντήκοντα ηέντέ(155(.
• 4, Ο υπολογισμός δικτύου, δΓ ελαχίστων τετραγώνων ή μεθόδων διαδοχικών ηροοεγγίοεων, ή έτερος
μεθόδου δια χρησιμοποιήσεως ηλεκτρονικού υπολογιστού, αμείβεται δια δραχμών χιλίων τριακοσίων 0 .300)
δΓ έκαστον ηολϋγωνον ή τρίγωνο.
5. Εις ηερίητωοιν υποχρεωτικής διαβάσεως δια δα*
οωΟών εδαφών, εις τας ανωτέρω τιμάς επιηροστίθενται
δραχμαί διακόσιοι εξήκοντα (260) ονά χιλιόμετραν.
6. Ος πλπρωτέον μήκος των γεωμετρικών χωροσταθμποεων καθορίζίίαι απ' εαθείος αηόστασιι: των χωροοταθμικών αφετηριών ή άλλων οημείων εν τη υπαϊδρω
χώρα και π συντομότερα ηραγμοτικη πορεία δια τους

Αρθρον 8»
Τοχιΐμετρικοί οηοτιΐπώοίις εν·:ϋΐΐοί!ρ*4ΐ
Τ. &ιό την λήψιν στοιχείων χαρακτηριστικών
τρικών σημείων κοι σημείων Λεπτομερειών του εδάφους, διό τοχυμετρικπς μεθόδου. υπολον»σμον κο* μεΤαφοραν τοΟτων δι' ανογωγέως επί του διαγράμματος,
σχεόίοοιν οριζοντιογρφίας και χάροξιν καμπυλών, μελάνωμα σχεδίου, ϊκπόνηοιν αντιγράφου ϊ π ϊ πλαστικού
διαφανούς ή οθόνης μετά μιας διαφανούς φωτοτυπίας
και πέντε κοινών τοιούτων, δι' έκαστον στρέμμα οποτυπουμένου εδάφους αϊ τιμοί ορίζονται ως ο κατωτέρω
πίνσξ (υπάρχοντος του τριγωνομετρικού, πολυγωνομετρικού και χωροσταθμικού δικτύου).
«ίο Κστηγορί:

δ?

1. Α Οίας 5%
β 5 ω; 20%
ΐ Γ 20ϋβς £0λ
Δ 50ί«ς100%
Α Ε (00 ία αν

ι

1:200
Δρχ.

1:5»
Δρχ.

325
357
455
650
728

130
143
182
260
286

1:1000 1:2000 1:5000 1:10000
Δρχ
Δρχ
Δρχ.
Δρχ.
65
71
31

143

•η
36
48
65
71

13
14
18
26

6,5
7
13*
14

2. Η υψομέτρηοις (εργασία υπαίθρου) αμείβεται με το
•60% της αντιστοίχου τιμής,
3. Εις κεκαλυμμένο υπό δένδρων εδάφη ή τιμή ηρ©οουξόνεται κατά 80% της αντιστοίχου τιμής κατηγορίας εδάφους Α.
4. Εις το κεκαλυμμένα υπό τ«ν υδάτων εδάφη π τιμή
προσαυξάνεται κατά 60% της αντιστοίχου τιμής κατηγορίας εδάφους Α.
5. Αι κατά τας προηγούμενος παραγράφους τιμοί
εφαρμόζονται δι' αηοτύηωοιν λωρΐδος πλάτους ίσου ή
μεγαλυτέρου του κατωτέρου ηίνακος.

1:200

60
40

1:500 1:1000 1^000 1:51X0 1:10000

150
75

200
100

300
150

500
250

600
300

6. Εις περίπτωσιν οηοτυηώσεως λωρίδος πλάτους μικρότερου του ως άνω ηίνακος, σι τιμαί της απατυηώσεώς ηροσαυξόνεται ως εξής:
— Δια ηλάτος ζώνης ίσον ηρος το 75% του πίνσκος,
τίροσαύξησις 20% της εκάστοτε αντιοτοίχου τιμής.
— Δια ηλάτος ζώνης ίσον ηρος το 25% του ηίνακος,
προοαύξπαις 30% της εκάστοτε αντιστοίχου τιμής.
Δι' ενδ'αμέσους τιμάς ισχύει γραμμική παρεμβολή.
Ος ελαχίστη τιμή λωρίδος οποτυηώοειυς ορίζεται η
εξαγομένη κατά τ' ανωτέρω δια πλάτος 25% τρυ ουμβατικού.
7. Δια την αηοτύηωοιν ζώνης δια προμελετην οδοποιίας αϊ ανωτέρω ιιμαΐ πλην των εξ άλλων κατηγοριών
προσαυξήσεων λαμβάνουν πρόσθεταν προσαύξηση/
5% επί των βασικών ημών του ηεδινού εδάφους, λόγω
της λήψεως των επί πλέον απαίτουμένων ειδικών στοιχείων, .
8. Εις περίπτωσιν μη υπάρξεως χαρακτηριστικών
ορίων αήοτυηώσεως α προσδιορισμός τούτων αμείβεται δια δραχμών εξακοσίων πεντήκοντα (650) ανά χιλιόμετρον μήκους. Εις περίπτωσιν αποτυηώσεως λωρίδος αμείβεται δια δραχμών εξακοσίων πεντήκοντα
(650) ανά χιλιόμετρον μήκους ό προσδιορισμός ταυ
άξονος αυτής.
9.Κεκαλυμμένα θεωρούνται το εδάφη υπό δέντρων
μεν, εις περίπτωσιν υπάρξεως δένδρων οιασδήποτε φύσεως θάμνων ή καλαμώνων τοιούτου ύψους ώστε να

σημα\/τικώς π εκτέλεσις τ'^ν εργασιών
σκοπεύσεων κοι μετρήσεων, υπό νδάτων ^ε εφ' όσον
αποτυπωμένα ονογκαοτικώς κατά τον χρόνον της καλύψεως, είναι εις κοτόοταοιν βαλτώδη, η δ; αηοτύηωοις δυνατοί να γίνη άνε^ ιιλυτού μέσου.
ΊΟ. Καλυμμένα οπό κατασκευές, δηλαδή οικοδομές,
μάνδρες ουομοτοηλεγματα, φρέατα, υπόστεγο τεχνικά
έργα κλπ θεωρούνται τα εδάφη όταν ο αριθμός των
απαιτούμενων χαρακτηριστικών σημείων, για την αποτύπωση των κατασκευών αυτών, είναι μεγαλύτερος του
20 ανά 10 στρέμματα και κατατάσσονται όπως ο κατωτέρω ηίνακος;
α/α

Κατηγορία κάλυψης

Αριθμός χαρρκτηρ,
σημείων

\,

Ι Εξαιρετικά πυκνό
II Πυκνό
ίΙΙ Λιγότερο Πυκνό
IV Αραιό
V Ακάλυπτο

500 κοι πλέον
^20 έως 200
40 έως 120
20 έως 40
μέχρι 20

2,
3.
4.
5.

Ή «πιμέτρησπ γίνεται πάνω στα σχέδια που παραδίδονται και εηιμετρώνται όλα το χαρακτηριστικά σημεία
που περιγράφουν με σαφήνεια τις κατασκευές.
"Π. Σε καλυμμένα από κατασκευές εδάφη οι τιμές
της παραγράφου 1 του παρόντος, προσαυξάνονται κατά τα παρακάτω ποσοστά της αντιστοίχου, τιυής κατηγορίας εδάφους Α.
Για τον κατηγορία κάλυψης Ι κατά 80%,
Γιο την κατηγορία κάλυψης II κατά 50%.
Για την κατηγορία κάλυψης III κατά 30%,
Για την κατηγορία κάλυψης Ι κατά 10%

, 1 , Δια την λήψιν στοιχείων χαρακτηριστικών υψομετρικών σημείων και σημείων λεπτομερειών του εδάφους
δια ταχυμετρικής μεθόδου, υπολογισμών και υεταφοράν τούτων δι' ανογωγέως επί του διαγράμματος, οχεδίασιν οριζοντιογραφίας, χάραξιν καμπυλών, μελάνωμο, εκηόνησιν αντιγράφου μετά μιας διαφανούς φωτοτυπίας και πέντε κοινών τοιούτων, υπάρχοντος τριγωνομετρικού, ηολυγωνομετρ;κού και χωροοταθμικού
δικτύου, αϊ τιμαΐ δι' έκαστον στρέμμα οηοτυπουμένου
εδάφους, ορίζεται ως ο κατωτέρω πίναξ.
α/ο Κατηγορία
κάλυψης

6ρχ.

'ΐ.
2,
3.
4.

455
390
286
195

Ι Εξαιρετικά πυκνό
ίΐ Πυκνό
111 Λιγότερο πυκνό
IV Αραιό

ηΐοοό

1:2000

325
260
195
130

260
195
130
. 91

δρχ.

δρχ.

2. Αι τιμοί του ανωτέρω ηίνακος θεωρούνται ότι αντιστοιχούν £ΐς την κατηγορία Α των τιμών της παραγράφου 1 του άρθρου 8 προσαυξάνονται δε ως κατωτέρω:
Δια την κατηγορίαν Β κατά 10%
Δια την κατηγσρίον Γ κατά 40%
Δια την κατηγορίαν Δ κατά 75%
Δια την κατηγορίαν Ε κατά 100%
3. Εις την περίπτωσιν αηοτυηώαεως μέχρι βάθους
μόνον 10 μρτρων αηό των οικοδομικών γραμμών, τα
μη αηοτυηωθέντα εσωτερικά των οικοδομικών τετραγώνων συνυπολογίζονται εις την εηιμέτρησιν με ποσοστά 40% της επιφανείας των.
* ϋΐ παράγραφοι 10 και Ο 1 αντικαταστάθηκαν ως
ανωτέρω με το άρθρο 5 του Π.Δ. 515/1969.
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4. Κστόικημένίς (κτάοιις θεωρούνται εκείνες στις
οποίες ο αριθμός των στεγασμένων κλειστών κατασκευών ονό δέκο (10) στρέμματα ίίναι μεγαλύτεροςοπό πέντε (5ϊ και κατατόσοονται όπως ο πίνακας της,
ΓΚίβ, 1,0 του άρθρου 8.
**Αρθρον 9α
ΐρ^ετρική ενημΐρωοη διαγράμματος
ΜΐΗίΐ! γιο την υψομετρική ενημέρωση οριζοντιογροφικού διαγράμματος οε κατοικημένη περιοχή, με ταχύμέτριο οε όλα το χαρακτηριστικό σημεία της περιοχής,
καθορίζεται σε ποσοστό €0% ανά στρέμμα επιφανείας
της αντίστοιχης τιμής της τοχυμετρικης αποτύπωσης.
*"Αρθρον 9β
Υψομετρική Ενημέρωση οι δρόμους
Η τιμή για την υψομετρική ενημέρωση οδού, κότα
μήκος του άξονα αυτής, με λήψη χαρακτηριστικών
υψομέτρων που νσ αποδίδουν τις υψομετρικές αλλαγές
της οδού. καθορίζεται σε 5.000 δραχμές ανά χιλιόμετρο, ΐφόσον ύπαρχο ορρίοντίογσαφία του άξονα της
οδού
Η τ;μπ αυτή ηροσαυξάνβται:
α} κατά 20% γιο υψομετρική ενημέρωση με λήψη
στοιχίΚΛ' στον άξονα αριστερά και δεξιό της οδού.
£} «ττά 40% γιο τη λήψη των ίδιων στοιχείων της
προηγούμενης
περίπτωσης ο, αλλά οι δρόμους μεγάλης κϊ«κλαρορίας*** Αρθρον 10
ΑήϊΓφώβεις, ^£ ορθογώνιες συντεταγμένες ή μ£οίί)ϊ4Ε6ί^θ·
οστικών περιοχών.
ί". Για τη λπψπ στοιχείων των οποιτουμένων σημείων
εδάφους με ορθογώνιες συντεταγμένες ή με οποιαδήποτε μέθοδο, που επιτυγχάνει τουλάχιστον την ίδιο
ακρίβεια με την προβλεπόμενη στις προδιαγραφές που
αντιστοιχούν σ' αυτό το άρθρο, των εσωτερικών των
οικοδομικών τετραγώνων που προσδιορίζονται με γεωμετρικές κατασκίυίς, τη μεταφορά των σημείων στο
σχέδιο, τη σχεδίαοη με μολύβι, το μελάνωμα του σχεδΙου> την εκπόνηση αντιγράφου με μια δαφανή και
ηέντε κοινές φωτοτυπίες, γιο κάθί στρέμμα αποτυπωμένου εδάφους, οι τιμές ορίζονται όπως στον κατωτέρω πίνακα {εφόσον υπάρχει το τριγωνομετρικό, πολυγωνομετρικό και χωροοταθμικό δίκτυο).
0/0

1.

Κατηγορία κΛικρος αάμ-1:100
φννΏμετσνηήιηατπςηαβ. Βρχ.
4 του όρθρου 9
ΙΈ&φζΟΧΩΛΧνί)

2. -ΙΓ«*3
3; η Λινότερο πυκνή

4.

988
720
408

1:1200

Αρθρο 11
ρηοΕκ; (Λιμνών, θολοοαών,
«Ι.Τισ τη ληψι στοιχείων βυθομετρικών σημείων,
υηολογιομά «αϊ μίτοφοοα το^ις οε διάγραμμα, χάραξη
βυθομετρικών καμπυλών, μελάνωμα σχεδίου, εκπόνηση
αντιγράφου μι μία διαφανή και πέντε κοινές φωτοτυπίες, γιο κάδί στρέμμα, οι τιμές ορίζονται όπως ο ηορακοτω ηίνσχος (υπάρχοντας του τριγωνομετρικού «ςι χωδικτύου).
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0< τιμές των ενδείξεων Α αντιστοιχούν οε βάθος μίχρι
3 μέτρων,
Οι τιμές των ινδίΐζίων Β αντιστοιχούν σε βάθος από 3
μέχρι 12 μέτρων,
2. Αι ανωτέρω τιμαί ισχύουν μέχρι αποστασιως οπό
της πλησιεστέρας θέαεως προσεγγίσεως πλωτού μέοου,
ενός χιλιομέτρου.
3. Πέραν τπς ανωτέρω αποστάσεως και εις πιρΙητΜϊΐν
βαθών μεγαλυτέρων των 12 μέτρων ή όπου υφίοταντιι
δυοκολίαι ειδικής φύσεως, επιβάλλουοαι χρπαιμοποίησιν
μέσων και μεθόδων άλλων των προβλεπομένων, καθορΐ·
ζϊται ιδιαιτέρα τιμή μονάδος,
Αρθρον 12 Τομαί εδάφους δω ταχυμέτρου
1. Δια την λήψιν στοιχείων ταχνμετριχώί;. υηολογ»σμόν και μεταφοράν τούτων επί διαγράμματος, σχεδία*
β»ν δια μϊλόνπς επί διαφανούς χάρτου μετά μιας διαφανούς φωτοτυπίας και πέντε κοινών τοιούτων (δια μήκος
τομής Ι εκατόμετρα) υπάρχοντος τριγωνομετρικού, ηολυγωνθμετρ<κού και χωρσστοθμικου δικτύου, οι τι μ αϊ
Ορίζονται:
α) Δια τομάς υηό κλίμακα 1:100 έως και 1:500 («ζ
Δραχμάς 10Ο+2ΟΟ ί.
β) Δια τόμος υηό κλίμακα 1:1000 έως και 1:5000 εις
Δραχμάς 50+1001..
2. Αι ανωτέρω τιμαί αυξάνονται κατά 30% εις ηέρίητω·
σιν λήψεως διατομών Γ) μπκοτομών ποταμών η εντός
υδάτων, άνευ πλωτού μέσου, εις δε την περίπτωσιν χρήσεως ηΛωτού μέοου κατά 80%.
3. Ει·: περίπτωσιν καλύψεως υπό δένδρων (ως ίν Π0·
ραγο, 8 το'^ άρθρου 8) α ημαί του πίνακας αυξάνοντα
κστά 80%.
4. Εις περίπτωσιν ηαοσαλώοεως των χαραχτηριατικών
σημείων των τομών δια ξυλίνων ηαοσάλων, έκσστον οτ>
μΐ»ον επιβαρύνεται με δραχμάς. επτά (7}.

1:5000 1:1000

1.053 ' ' $83 543
879 545
423
685 410
315
410 273
205

2. Σε πΐριητωοη κλίσεων πονώ αηό 5% εφαρμόζονται
0ι προσαυξηθείς τπς παραγράφου 2 του άρθρου 9
μειωμένες στο 50%.
* Η παράγραφος 4 ανπχοτοοτάθηκβ ως ανωτέρω
ρ«;την ηορ. 4 του άρθρου 6 του Π,Δ. 515/1989.
** Το άρθρα 9ο και 9β προστέθηκαν υε το όρθρο 7
τουΠ,Δ. 515/Ϊ989.
·"· Ο υπότιτλος του άρθρου 10 χοι οι παρ. 1 κοι 2
αντικαταστάθηκαν με το όρθρο 8 του Π.Δ, 515/1989.

** «1. Γ*α την εξακρίβωση των ορίων των ιδιοκτησιών,
καταμέτρηση αυτών τοχυμετρικό, καταμέτρηση εηικιιμέ*
ν«»ν, υπολογισμό κοι μεταφορά των ορίων στο διαγράμμα, σύνθεση σχεδίου, αρίθμηση ιδιοκτησιών, σύνταξη κτηματολογικών πινάκων (αριθμιτικών και αλφαβη»
τικών), εμβαδομέτρηση ιδιοκτησιών, μελάνωμα σχεδίου
και εκπόνηση αντιγράφου, δακτυλογράφηση πινάκων ο*
διαφανείς χαρτί με έξι κοινές φωτοτυπίες αυτών, μία
διαφανή φωτοτυπία των σχεδίων και πέντε κοινές γιο
* Η ηορ. 1 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω μβ το άρθρο
3 το« ΠΑ 515/1989,
" Η ηαρ. 1 & 2 οντικστοστάθηκον «ς ανωτέρω με το
άρθρο 10τοι*Π.Δ. 515/1939.
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<σβ; στριμμο κτηματογραφουμίναυ ιδάφους. οι τιμές
οοίίοντοι όπως ο κατωτέρω ηίνρκσς:
(υπάρχοντος τριγωνομετρικού,.ηολυγωνουετρ.ικαώ ^,.
(,'.'.';·£
Κι

•«ν
Ι

Κ'Λ'
#.'Λ'Λ>\

; ΐΐϊίίΓ Ίαί'ί

4 &'$'£'& Χ
• λϊΧΟΚ'ΒΜ
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!ί
Ε:
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9£
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* Αρθρο 15

4)
.5!.
15

ϊ

, ;*

Χ

κ

Ι'
Β

Κ

Α. Ι

μοτογραφικές αποτυπώσεις, με ορθογώνιε^
ουντετσγμένες ή μ£ άλλη μέθοδύ, οστικών περιοχών,

«2. Οι παράγραφοι 3,4,7,10 και 11 του άρθρου 8
ιοχύαυν και προκειμένου περί κτηματογροφήσεων, των
οοροηονω τιμών ηροαουξανομενω ποσοστιαίο με την
οντίοτοιχη τιμπ κατηγορίας εδάφους Α της πορ, 1 του
όρθρου 8. Οι παράγραφοι 5 και 6 του όρθρου 8 ισχύουν
και προκειμένου περί κτπματογραφηαεων, των παραπάνω τιμών της παραγράφου 1 του παραντος προσαυξανόμενων αντιστοίχως»
3 Εις περίπτωσιν μονίμου σημάνοεως των ορίων των
, (δίΟκτηοιών δια του τύου των πολυγωνικών σημείων,
έκαοτον σημαινόμενων όριον αμείβεται χοτά το όρθρο 6
πορ άγραφος 2.
4. Εις πιρίπτωοιν κτηματο> ραφιχής οηοτυηώσεως κα
συγχρόνου εκπονήσεως ταχυμετρικής και υψομετρικής
οηοτυΓΉιΐοεως. ρπιπροοτίδεντοι εις τας τιμάς των τσχυμετρικων απο'υαώοεων αϊ ανωτέρω τιμοί της παραγρ. 1
του παρόντος μειωμένοι κατά παοοστον 20*.
5, 6ιε τη σύνταξιν κτηματολογίου ζώνης χαράξεως
έργων, αϊ ανωτέρω τιμαϊ πλην των εξ άλλων κατηγοριών
προσαυξήσεων λαμβάνουν ηρόσθετον Ομοιβήν εκ. ίρχ.
520 ανό χιλιόμετρον άξονος έργο. λόγω λήψεως, υπολογισμού και σχεδιάθ£(ος των ϊπι ηλϊαν απαιτουμένων
στοιχείων κα> παρόδοσ'ν εις.13πλοόν των πινάκων και
διαγραμμάτων εις κοινός φωτοτυπίας, πλέον των επί
διαφανούς χάρτου πρωτοτύπων,
Αρθρον 14
Τφαηιαρηο! κτηματΰγραφίχαι αηοτυηύαος κβτωκημΐννν «πόοεβν
* κ ΐ . Γιο την οριοθίτηαπ των ιδιοιττησίών με πρόχειοη
σήμανση, τη λπψη των ορίων κλπ στοιχείων τρχυμετρικως, τη μεταφορά τους στο σχέδιο, τη σύνθεση του
οχεδιου. την ορίθμπση των ιδιοκτησιών κοι τη οϋντοξπ
του σχεδίου, την αρίθμποη των ιδιοκτησιών και τπ ούν,^ξη κτηματολογικών (αριθμητικών και αλφαβητικών) πινά·<ων, το μελάνωμα του σχεδίου και εκπόνηση αντιγράςχ?υ, εμβαδομέτρηση ιδιοκτησιών, δακτυλογράφηση ηινόκων πάνω σε διαφανή χάρτη μαζί με ίξι κοινές φωτοτυπίες, μιας διαφανούς φωτοτυηίας των σχεδίων κοι
πέντε κοινών φωτοτυπιών γιο κάθε στρέμμα .εδάφους
«ου αποτυπώνεται, οι αμοιβές, ορίζονται οπ^ς ηαρο(Υπάρχοντος τριγωνομετρικού, πολυγωνομετρικου κοι
χι^ροοταθμικοϋ δικτύου}.
α/ο Κατηγορία
λυψης
1.
2.
3.
4.

*0-

( ΐξοφηηίύ ηυκνό
Β Πι/κνό
III Λιγότερο πυκνό
IV Αραιό

Σϊην περίπτωση ηου ηέρον της κτημστογροφικής
αποτύπωοης οηοιτεΐται και κάθε επί πλέον τοπογραφική
λεπτομέρεια Τοάφους ή κατασκευών στις ανωτέρω
τιμές ηροατίΟενται οι ο\τίστοιχες τιμές της ηαρ. 1 τοι*
όρθρου 9 μειωμένες κατά 6θν
«2. Η παράγραφος 10 του άρθρου 8 και οι πορώγροροι 3 και 4 του άρθρου κοι η ηορ. 2 του αρθρ. 10
ισχύουν και γιο τις παραπάνω τιμές ηροσομίημέν,ες , αν-
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'1 . Γιο ιΐιν οριοθέτηση των ιδιοκτησιών με
χειρη σπμανοη, την οριζοντιογραφική οποτύηωοπ των
ορίων των κατασκευών και όλων των επικειμένων, μι
ορθογώνιες συντεταγμένες ή με οποιοδιίηοτε άλλη μέθοδο ηου επιτυγχάνει τουλάχιστον την ίδια ακρίβεια με
την προβλεπόμενη στις προδισγροφές ;ιου αντιστοιχούν σ' ουτό το άρθρο, τη μεταφορά αυτών στο σχέδιο, τπ σύνθεση του σχεδίου, την αρίθμηση των ιδιοκτησιών και τη σύντοξη κτηματολογικών (αριθμητικών
κσι αλφαβητικών) πινάκων, το μελάνωμα του σχεδίου
και εκπόνηση οντιγρόφου, την εμβαδομέτρηση ιδιοκτησιών, τη δακτυλογράφηση των πινάκων σε διαφανές
χαρτί με έξι χοινές φωτοτυπίες των οχίδίων, γιο κάθε
στρέμμα αποτυπωμένου εδάφους, οι τιμές (εφόσον
υπάρχει τριγωνομετρικό, πολυγωνομετρικό και χωροσταθμικό δίκτυο) ορίζονται ως εξής:
Κλίμοκα 1:100
1.550δρχ.
Κλίμακα 1:200
1.470δρχ.
Κλίμακα 1:500
1.150δρχ.
Σε περίπτωση ανάθεση; και ταυτόχρονης εκπόνησης υψομετρίσς, οι τιμές ηροοουξάνονται κατά
10%».
Ζ. Αι παράγραφοι 3 του όρβρου 3 κφ 2 τον όρβρου 1 0 ισχύουν και διό τος ανωτέρω τιμάς, προσαυξανόμενων τούτων αντιστοίχως.
* Αρθρο 1£α
Γ κχ» ηραίων ανοΑογιαιιοΰ
.|ρ τη σχεδίαση οτρ χτπμοτολογικό δίάγραμμο,
; συνταχθεί οε κλίμακα προβλεπόμενη οτ^ς διατάξεις του Ν.653/1977 (ΦΕΚ 214 Α'), των εγκεκριμένων ρυμοτομικών γραμμών, την ,προοκύρωσπ ή την
τοιττοηοιηοη ιδιοκτησιών για την εφαρμογή του εγχζκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, τη χάραξη όλων των
βοηθητικών γραμμών ηου χρειάζονται γιο τον κοθοΐ»*
σμό το» οναλογιομού των ιδιοκτησιών, που ρμμοτο- ·
μουντοί κοι την εμβαδομέτρηση, την ογκομέτρηοη. τον
καθορισμό του είδους <?. της κατηγορίας όλων των
επικειμένων των ιδιοκτησιών, ως κοι τπν εμβΰ,δΰμϊτρηοη των ομόρων οπισθίων ιδιοκτηοιών, τη σύνταξη
του κτηματολογικού πίνοκος όπως τούτο ορίζίτοι οπό
τ*ς διατάξεις του Ν. 653/1977 ; την ησραδοοπ στον
Εργοδότη μιος διαφανούς και δεκαπέντε απλών φωτοτυπιών όλων των ανωτέρω στοιχείων, η αμοιβή υηολο*

* Ο υ«6τττ?ίος τοο άρθρου ί 5 και η ηορ. ι αντικστοοτόΜ« το όρθρο 12 του Π.Δ,
.

' Η παρ, 1 & Ζ οντικσταστόθι*αν
όρθρο 11 τουΠ.Δ. 515/1989.
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ανωτέρω με το

* Το άρθρο 1 5α προστέθηκε με το άρθρο 1 3 του ΠΔ
515,/1988>

"->*·.

ως ο κατωτέρω ηινοκος:
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ο·Ό

Πυκνότητα ουεων ιδιοκτησιών τιμή εφαρμογής
(μονοί;; ,ανσ χι.Μπμετροι
(οε δραχμές"!

1:
3.

Απυ·
*·
Η
»
))

4,
5.

48.000
57.000
66.000
75,000
64000

1-40
.41-05

56-70
71-80
81 και άνω

Αρθρον 16
•Φωτοπροοδιορισμοι'

,

" «1, Γιο την ανογνώριοη ατό έδαφος, βάσει αεροφωτογροφικών, φωτοσταΟερών σημείων, σύνταξη σκαριφήματος, επισήμανση, γωνιομέτρπσπ, υπολογισμό
συντεταγμένων και υψομέτρων για κόθε σημείο, π τιμή
ορίζεται όπως ο παρακάτω πίνακας.
α/α
1.

*

'

Κλίμακα του διαγράμματος
που 8ο αηοδοθίί

Διατομών
ίρχ.

ΤοΛυμετρικώς
δρχ.

Μέχ:>. 1:2000
Από 1:5000 έως 1:20000

2.300
2800

130
130

2 Εις περίπτωσιν μονίυου σημάνσεως των φωτοοταθ^ρών σημείων επιπροστίθεται η τιμή της αντιστοίχου σημάνσεως ως αύτη ελει καθοριστεί εν τοις παραγράρσις 1 ταυ όρθρου 5 ή 2 του άρΡρου 6.
3. Εις περίπτωσιν κα6' ην η Υπηρεσία ήθελε πα*
ρόσχπ εις τον ανάδοχον ηλεκτρονικά μέοα δια την
μέτρηαιν των αποστάσεων, εκ των ανωτέρω τιμών αφαιρούνται δραχμαί εξήκοντο πέντε (65) ανά σημείον,
4, Εις περίπτωσιν καθ' ην ο υπολογισμός των συντεταγμένων των σημείων ήθελε γίνει υπό τπς Υπηρεσίας
δια της συμπληρώσεως ειδικού εντύπου υπό του ανσδόχου περιλαμβάνοντος τα αναγκαία στοιχείο υπολογισμού, εκ των ανωτέρω τιμών αφαιρούνται δραχμαΐ εκατόν δέκα (11} ανά οιιμείον.
Αρθρον 17
(ΕυτσγρομμΕτρικσί εργασίοι
Αι τιμαί μονάδος των φ ώτογραμ μετρικών εργασιών, λόγω του ιδιότυπου των εργασιών αυτών και της
επιδράσεως ειδικών παραγόντων εις την εκάστοτε περίπτωσιν εκτελέσεως αυτών (όπως είναι το μέγεθος και το
σχήμα τπς οποτυπωτέος εκτάσεως π χρππιμοποίπσις
των (ίΟταλΛηλότερων αεροφ^τσγραφικλων ητπαεων, η
επιλογή των καταλληλότερων οργάνων αποδόσεως,
κ'α5ώς και ο οκοπός δΓ ον προορίζονται τα αυνταχθηοάμενα διαγράμματα) καθορίζονται οι' εκόστπν περίπτωσιν, δι' αποφάσεως του υπουργού Δημοσίων Εργων.

Αρθρον 18

π σμοι^Γ. άρχεται εις δρσχμός τριακοαίας ενενήκονυ (390| ανά σημείον
2 Εις περίπτωσιν υπάρξεως σοβαρών κμποδίων
ευηοδιξΑ'ιων' την ορατότητα, π τιμή αυξάνεται κατά
80°·^
3. Ο προοδιορίόμός κ9όυΦα;ν οικοδομιχυν τεΐραγω\·ων η πολυγώνων αμείβεται με δροχμοζ ε.(ΐατ«(ν·
τεσ.ΟΕΒ.ας (104) ανά κοηυφπν
4. Η υετσφορα διανομής οικοπέδων εηί του εδάΐρους αμεϊ^ετοι 6;α δραχμών πεντακοσίων ογδοπκοντα
πέντε (585) ανά αικόηεδον.
5. Η μόνιμος οπμαναΐζ των σημείων των αξόνων,
των κορυφών των οικοδομικών τετραγώνων και οικοπέδων, αμείβεται κότα το άρθοο 6 παράγραφος 2.
6 Η μελέτη διανομής επί χόρτου των προβλεπομένων οικοπέδων αμείβεται δια δραχμών εξήκοντα πέντε
(65) ονά οικόηεδον.
7 Η διπλή γεωμετρική χωροστάθμηοιςτων αξόνων
των οδών, των κρασπέδων, των κατωφλίων κλπ. προς·
μελετην ερυθράς και μελέτην αποχετεύσεων, αμείβεται
δια δραχμών τριών χιλιάδων διπκοοίων πεντήκοντα
(3.250) ανά χιλιάμετρον,
Αρθρον 19
Χόροξις σηράγγων
Εις περίπτωσιν χαράξεως σηράγγων αϊ μεν κοινοί
τοπογραφικοί εργααίαι αμείβοντα: διό τον αντιστοιχουοών εις αυτός τιμών αμοιβών, δια τας ειδικός
τοιαύτας καθορίζονται ιδιαίτεροι τιμαί μονάδος.
* Αρθρον 20
Εφαρμογές υδραυλικών μελετών
Γιο την εφαρμογή υδραυλικών μελετών ισχύουν τα '
ακόλουθαΙ Αρδευτικά - αποστραγγιστικό και σχετικά οδικά
δίκτυο.
Για την αναγνώριση, τον προσδιορισμό του άξονα
του έργου, τη γωνιομέτρηοη, την ηλευρομέτρηοη, την
πύκνωση πασσάλων του άξονα, τη γεωμετρική χωροοτόθμισή του, τους υπολογισμούς, τις σχεδιάσεις, το
μελάνωμα, την κατά μήκος τομή, τις κατά πλάτος τομές
κλπ,, με δυο κοινές φωτοτυπίες, δραχμές έξι χιλιάδες
πεντακόσιες (6.500) ανά χιλιόμετρο ομάδας παράλληλων έργων και δραχμές πέντε χιλιάδες διακόσιες
(5.200) ονά χιλιόμετρο, όπου δεν υπάρχουν παράλληλα έργο.
2. ίε περίπτωση που τα εδάρη καλύπτονται από
δέντρα, ούμφωνα με την έννοια της παραγράφου 9 του
όρθρου 8, ανεξάρτητο εάν απαιτείται ή όχι μετατόηιοπ
του άξονα του έργου, οι παραπάνω τιμές τπς παραγρ. 1
του παρόντος προσαυξάνονται κατό 80%. £ε περίπτωση ηου τα εδάφη καλύπτονται από νερά, οι παραπάνω τιμές των εργασιών της παραγράφου 1 προσαυξάνονται κατά 30% αν δεν οηαιτείται χρήση πλωτού
μέαου και όταν απαιτείται χρήση πλωτού μέσου κατά
80% ανεξάρτητο αν αηοιτείτσι ή όχι μετατόπιση του
άξονα του έργου.

Εφορμογοί ρυμοτομικών μεί,ετών '
Προκειμένης εφαρμογής ουμοταμικπς μελέτης
ιοχΟουν τα κάτωθι.
Τ . Δια τον ακριβή προσδιορισμών των αξόνων των

3. Επί λοφωδών εσοφών (εγκαρσίων κλίσεων 5-20%|
γίνεται προσούξησις κότα 20% και επί ορεινών (εγκαρσίων κλίσεων 20% και άνω) κατά 50% των τιμών της
παραγράφου 1 του παρόντος.
4. Η επί πλέον των κανονικών σημείων απαιτουμένη

* Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με το· άρθρο
14 του ΠΔ 515/1989.

' Ο "υπότιτλος τσυ όρθροι 20 κο; οι πορ. 1 κοι 2
αντικαταστάθηκαν ως ανωτέρω με το αρ9ρο 15 του
Π.Δ. 510/1987.

ΐ*

δια δραχμών εκατόν τριά-

.
,,.^ίίον.
5 Τ' ανωτέρω εν ηορίϊγ£>ό:φω 1 του παρόντος ως
προς τας εργασίας κοΐ. τΐϊν τιμήν ανά χιλιόμετρον
ισχύουν αναλόγως προκειμένου και ηερί εφαρμογών
επί του εδάφους μελέτης διευθετήσεως χείμαρρων ή
περί εφαρμογής μελέτης μεταφοράς ακαθάρτων υδάτων εκτός πόλεως,
6. Η αη' ευθείας χάροξις εξωτερικών υδραγωγείων,
αμείβεται με δραχμάς πέντε χιλιάδας οκτοκοσΐας πεντήκοντα (5.850) ανά χιλιόμετρον. Η τιμή αύτη ισχύει
και δια την περίπτωσιν υπάρξεως προμελέτης εξωτερικού υδραγωγείου και δια εδάφη πάσης φύσεως απά
απόψεως κλίσεων. Η ανωτέρω παράγραφος 2 του παρόντος, της προσαυξήσεως λόγω καλύψεως, ισχύει
προκειμένου και δια τας χαράξεις ή εφαρμογής τούτων,

1

ΤΜΗΜΑ Γ'

ΑΜΟΙΒΑΪ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΒΛΕτΈΠΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΠΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΠΝ
ΚΕΦΑΛΑ1ΟΝ Α'
Αμοιβή μίλιτών οδών και τεχνικών έργων.

Αρθρον 21.
Λήψις (ττοιχίίων οηοτυηώύως κα< οχτφίαοις οχετών και γεφυρών.

Αρθρον 25.

Δια την λήψιν των απαιτουμένων στοιχείων «ν υπαΐ*
θρω προς αηοτΟηωσιν υπαρχόντων οχετών και γεφυρών οιασδήποτε μορφής, ανοίγματος και μήκους,
ήτοι λήψιν διαστάσεων γενικώς ως και υψομέτρων πυθμένος (κοίτης) εοωρροχίου φορέως και στέψεως δια
μεταλλικής μετροταινίας και ταχυμέτρου, σχεδίοσιν εν
γροφείω τούτων εν κατόψει, διατομής και κατά μήκος
τομής υπό κατάλλπλον κλίμακα, εκηόνησιν αντιγράφου
επί διαφανούς χάρτου και εκτϋπωσιν πέντε κοινών φωτοτυπιών, ορίζεται τιμή ως κατωτέρω:
α) ΔΓ έκοστον οηοτυπούμενον ως άνω Τίχνικάν ίρ*
γον ενός ανοίγματος ή και περισσοτέρων αλλ' ίσων
τοιούτων, δραχμοί τριακόσια· ενενήκσντο (390) κατά
τεμάχιαν,
β) Εις περίπτωσιν ανίαων ανοιγμάτων δραχμαί τετροκόαιαι πεντήκοντα πέντε (456) κατά τΐμάχιον,

Καθορισμός αμοιβής μίλβτύν οίων.

Αρθρον 22.
Χαρτογραφικά! εργαοίαι
Η 6ιο διαφόρους σκοπούς ούνθεσις χαρτών «κ δια*
φόρων κλιμάκων και προελεύσεως στοιχείων (υφιστάμενοι χόρται, φωτογραφία), εργασίοι εδάφους κλπ.)
αποτελεί αντικείμενον ιδιαίτερος συμφωνίας μεταξύ Ερ*
γούοτου και Αναδόχου.
,

. Αρθρον 23.

Επίβλεψις τοπογραφικών ιργααών.
Η επίβλεψις τοπογραφικών εργαοιών εν γένει, αμείβεται δια ποσοστού επί της αμοιβής αυτών ως κάτωΜίχρι αμοιβής 100,000 δραχμών ηοοοοτόν 10%
Δια την υάίρ τας 100.000 και μέχρι 500.000 ηοσοοτόν7%
Δια την υπέρ τας 500.000 δρχ. ηοοοστόν 4%.

υξΛοίΗ; αμοιβών εκιβλέψΐως τοπογραφικών ίργααιών οπός
έδρας.
Εάν οι εκτΐλούμέναι τοπογραφικοί (ργσσίοι κείνται
ίκτόζ της έδρσς του επιβλέποντος και ήέραν των 75
χλυ., π κατά το προηγούμενων άρθρον αμοιβή της
(Πιβλίψίίος προσαυξάνεται ως κάτωθι αναλόγως της
υποστάσεως των εργοοιυν από της έδρος του ί
ηοντος.
14
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ο) Δι' ι-ΐί^ίρίίρ*
;τ|@β!»·
Τ^,^δ " ^· «οι μίχρ< 150
:
Ι :
ί
χιλιομέτ'^ν 'Ιοτ 6 ^ΐί<ίσ στβν ϊϊϊ%.
πόοτ
β) ΔΓ απόοτσαιν
πέραν των 150 χιλιομέτρων χβτά ηρΚ%

*Η αμοφιΊ Α γιο την εκπόνηση μελετών οδών ορίζεται
αε δραχμές ανά χιλιόμετρο μελέτης οδού βάσει του
τύηου;
Α- (η. ρ, ο. 36.00+ Κ), λ
Ενθα:
σ) π: συντελεστής εξαρτώμενος εκ. της κατηγορίας της
θ6θύ κατά το διαλαμβανόμενο 6ΐς το υηά του Υπουργείου Δημοσίων £ργων εγκεκριμένον τεύχος 103/Ι-Ε
ως κάτωθι;
οα) ΔΓ οδούς τύπου £-2 και Η η-1
σβ) ΔΓ αρτηρίας τύηου ΔΤ κοι Β η>1,30
ον) ΔΓ αυτοκινητοδρόμους διηλού κλάδου άνευ των
παραλλήλων οδών αμειβομένων ιδιαιτέρως η-1,60
06) Δι' αυτοκινητοδρόμους δυο κλάδων εν ανιοοοτα*
Θμία και με παραλλήλους κλάδους, άνευ των παραλλήλων οδών αμειβομένων ιδιαιτέρως η-1,90
* * «$) ρ συντελεστής που εξαρτάται από το μήκος
(Κάατπς μελετουμένης οδού ως κάτωθι:
βα) Για μήκος ί σηό Ο έως 1 χλμ. σταθερό ρ - 2
ββ) Για μήκος Ι από 1 έως 5 χλμ. ρ - 2,25 - 0,25 ί
βγ) Γισ μήκος ί πάνω από 5 χλμ. σταθερό ρ · 1
βδ) Γ»ο την περίπτωση οδού μί πολλά οδικά τμήματα,
Οηοκαθιστάμενους δευτερεύοντες δρόμους, παράλληλους δρόμους κ.λ.π., τότε για κάθε κατηγορία οδών
της προηγούμενης περίπτωσης ο, υπολογίζεται ένας
μέσος ουντίλεοτής ρ από τον τύπο;
ρ « £ρι (.ι

Ιϋ

·

όπου:
Ιι: το μήκος κάθε επιμέρους οδικού τμήματος, και ρι:
ο α-ίτίοτοιχος συντελεοιής ρ.»
V) θ: οιιντελεστής εξαρτώμενος *κ των ίδαφικών συν-,
θηκών ως κάτωθι:
,,
γα) £.-.* έδαφος ηεδινάν (κλίσεις 0-5%) ο* 1,00
γβ) ΔΓ έδαφος λοφώδες (κλίσεις 5-20%) Ο· 1.20
γγί Δι' έδαφος ορεινόν (κλίσεις 20-50%) σ- 1,40
γδ3 ΔΓ έδαφος εξόχως ορεινόν (κλ. ών« τον 50%) Ο*
1,70
δ) Κ: ουντελεατής ΐξαρτώμβνος εκ της καλύψεως ως
κάτωθι:
4

Το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με το
άρθρο 16 παρ. 1 του Π.Δ 515/1989.
* * Η περίπτωση β της παρ. 1 του όρθρου αυτού (25)
αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την πορ, 2 του άρθρου 16 τον Π,Δ. 515/1989.

νον

δα) ΔΓ ί·Λπΐ|κΓ<. ν^
" ελαφρώς δοσωμένον Κ « Ο
δβ) Δίο ξι *ν ί^ιπβόοεως. κεκολυμμένην διό δένδρων
γι οιαο£>Μ»!"« ψικκως θάμνων τοιαύτης πυκνάτρτος και
' ύψους ι>ιπκ νιι ικ:[ΐεμηο£>ίζετοι η εκτελεαις των εργαΟ'ώνσΜκηιΐΐίΐιιίν κι" μετρήσεων, Κ = 5.500 (δρσχμοί
ονό >:>·'.ι" ι ι κ ' ν πί>ου|
6ν! ώισ ιί."«ΐ'' "ΐ··ώζ ηυκνήν δάσωσιν, τοιούτον ώστε να
ίΙΟ 01
απαιτούν")· ' ('ν ' διονοίξεως διαδρόμων π συνεχείς
μετστοηιυπ'. ίου άξονος της χαράξεως Κ * 10-000
(δροχμσι <ΙΥΊ χιΛιόμετρον οδού).
ε) λ; ο κ ΐ ι π ι τπν παραγρ. 2 του άρθρου 4 συντελείττής.
2,'Αι ο ν ι ι ΐ π ΐ ' ω προσαυξήσεις του ιδαφίου δ ΐϊϋξ παραγράφου 1 ίου παρόντος λόγω καλύψεως, αναφέρονται ει το ΐ"Ηίι ίο κατωτέρω άρθρον 26, 3ον στόδιον
μελέτης |ί(ΐνϋό''ί" χαράξεως υπαίθρου ή μελέτη εφαρμογής) κο' κ-οιαρόλλοντοϊ
εξ ολοκλήρου εις το στάδιον
1
τούτο μη υπαγόμενα εις την ποοοστισίαν κατανομήν
του άρθρου ??. υπολογίζονται δε επί του πραγματικού
μήκους, τοι» κεκαλυμμένοι· κατά περίπτωσιν εδάφους,
του ηροκι'ιπιοντος εκ του συνταχθεισομένου πρωτοκόλλου χαρακτηρισμού.
* 3. Γιο ιόν υηολονιομό της αμοιβής μελέτης, το
μήκος του οδικού άξονα, ορίζεται κατά στάδιο, ως
ακολούθως:
ο) Πα την ανογνώρϊσπί τσμήκσς όλων των λύσεων που
μελετήθηκαν ούμφωνα με τις εντολές του Εργοδότη,
όπως επίσης και των παραλλαγών ηου διερευνήθησαν
και ηορουοιίϊοτηκαν από τη μελέτη και κρίνονται από
τον Εργοδόιιι αναγκαίες ή πρόσφορες για την επιλογή
της ικανοποιητικότερης λύσης.
Οι προς πληρωμή μελετηθείσες λύσεις οδεύσεων διακρίνονται οι τρεις κατηγορίες γιο τον καθορισμό της
τιμής μονάδος της αμοιβής τους:
αα) Κύριες λύσεις (μια γιο κάθε ξεχωριστή γενική κατεύθυνση) που αμείβονται με το ποσοστό της αμοιβής ηου
καθορίζουν ΟΓ διατάξεις του άρθρου 27.
ο6) Δεϋτερίς λύοεις (μια για κάθε κυρ» λύση) που
αμείβονται με τα 3/4 της αμοιβής της κύριας λύσης.
αγ) Λοιπές λύσεις που αμείβονται με το μιοο της
αμοιβής της κύριΰς λύσης.
β) Για την προμελέτη και την οριστική μελέτη το
τμήμα που μελετήθηκε κατά τη μηκοτοηή της
όδευσης».
.
.
. .
4 Εις τας περιπτώσεις βελτιώσεως υφισταμένης οοου
εφαρμόζεται επί ττις τιμής; Α η ηροσαύξποις του άρ^
θρου 54.
* 5 Σε περίπτωση κατά την οηοια ανατεθεί η εκπόνηση μόνο της μελέτης αναγνώρίσης (ή η όλη μελέτη
περιορισθεί μόνο στο στάδιο αυτό) τότε τι σμοιβή της
μελέτης αναγνώρισης ποοοαυξάνετοι κρτό 30%.
•
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Αρθρον 26
Ιτόδια μελέτης

?

.^.

ΐ

"

^Γα στόδισ μελέτης εις ο βνσφέρερετοι το παρόν «φόλα ιόν είναι το κάτωθι:
ι
1. Στάδιον 1ον: Μελέτη αναγνωρίσεως οδού.
2. Στάδιον 2ον; Προμελέτη οδού.
3. Στάδιον 3ον: Οριστική μελέτη οδοώ, ηεριλαμβανουοο την εργαοίο υπαίθρου (μελέτη εφαρμογής) και
γραφείου, ή εις περίπτωσιν εκπρνήσεως της μεΛέτας,ίτιί
* Η παρ. 3 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω μζ την παρ
3τουάρΟρ.οο ΙδτοοΠ.Δ. 5τ5:/1·98·9.
* Η παρ. 5 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με τπ\ί
ηαρ.4 του όρθοου 16 του Π.Δ. 515/1989.

υπάρχοντος τοπογραφικού την ΐργαοίον γραφείου κο»
την μελέτην εφαρμογής.
** «4^|Τύ κτηματολόγιο της απαλλοτριωτέας για ιην
οδό Ζώνπς καταλήψεως μπορεί νο σύντσχθε! μετά τπν
έγκριοπ της προμελέτης της οδού και πριν την εκηόνηοη της όριατι^Γίς μελέτης,. >;ατρπ.ίν ίνίταΑής το ο εργοδότου».

Αρθρον Ί1
:»:: Κοτονομή αμοιβής κστό στάδιο
1. Η ολική ομοιβή μελέτης οδού κατανέμεται «στα
στάδια, ως κάτωθι:
α) Δια την μελέτην αναγνωρίσεως οδού ποοοστόν
10%
β} Δια την προμελετην ποσοστόν 30%
γ) Δια την οριστικήν μελέτην ποσοστόν 60%
2, Εις περίπτωσιν συντάξεως οριστικής μελέτης, επί
υπάρχοντος τοπογραφικού διαγράμματος, το ως άνω
ηοσοστόν 60% επιμερίζεται μεταξύ αυτής και της μελέτης εφαρμογής επί του εδάφους «ις 40% και 20%

Αρθρον ί&
Τρόπος αμοίΡής μελετών ίεχνικώνίργων οδού
Η ομοιβή υελετών τεχνικών έργων οδού καθορίζεται
πλην αν αυτή άλλως δΓ ειδικών διατάξεων του παρόντος ορίζεται, εις ποσοστά εηί τοις εκατόν ιηί της
αξίας των μελττωμένων έργων, είτε αυτοτελώς λαμβανομένων είτε αθροιστικώς κατά τμήματα οδού, αναλόγως της κατηγορίας, εις η ταύτα ανήκομν, κότα τρ
κατωτέρω ειδικώτερον οριζόμενο, ;;
Αρθρον 29
Ορισμοί τεχνικών έργων οδού
1. Ος τεχνικό έργα της οδού νοούνται διό την εφαρμογην του παρόντος αϊ πάσης φύσεως γεφυραι, οχετοί,
ητερυγάτοιχοι, τοίχοι αντεπιστροφής, τοίχοι ανηοτηρΐξεως, οτρανγιστήριο, έργα προστααίας προνών, οη(Κτγνεςκλπ.
2. Ος άνοιγμα οχετού ή γέφυρας νοείται το θέωρπτικόν τοιούτον του φορέως.
Αρθρον 30

Κατηνορΐαι τεχνικών έργων οδού
1. Διό τον καθορισμόν της αμοιβής του Μελετητού,
τα πόσης φύσεως τεχνικά έργα της οδού κατατάσσονται «;ις τας κάτωθι πέντε κατηγορίας;
ο) Εργα Α' Κατηγορίας: Εις την κατπγορίαν ταύτην
θεωρούνται ως ανήκοντα άπαντα τα εηί μέρους τεχνικά
"έργα'της οδού ανοίγματος μέχρι και 6.00 μ. βάσει
τύπων χορηγουμένων υπό της Υπηρεοίας, τα προστατευτικά έργα, οι τοίχοι ανηοτηρίξεως ύψους μέχρι και
8μ. ως και οι τοίχοι αντεπιστροφής μέχρι του αυτού ως
άνω ύψους και πέραν του μήκους 1,5Η ·*· 2.00 μ. από
της εξωτερικής παρειάς του αντιστοίχου βάθρου (ένθα
Η το ύψος του τοίχου εις το σπμείον επαφής μετά του
βάθρου} ανεξαρτήτως υλικού κατασκευής και στατικής
μορφής αυτών, πλην των έργων των υπαγομένων εις τα
ακολούθους 3, Γ, Δ και Ε κατηγορίας ή των αμειβομένων δΓ ετέρων κανονισμών.
** Η εντός « » παρ. 4 προστέθηκε με το άρθρο 17 του
Π.Δ. 515/Ί989.

1

ίρ,γϋ Β' Κατηγορίας: Εις την κρτηγορίσν τσύτπν
,,ιι* ίο συνήθη τεχνικό έργα της οδ?ύ από άνοιγμ.
ι |ΐ ·*<π άνω ή τεχνικά έργο μικρότερου ανοίγματος
Η ϊ>ί Λ;ν δύνονται να υπαχθούν εις τύπους χορη.,.! · »'ί»ί 4 υπό της υπηρεσίας κοι η μελέτη των οποίων
., ι: ιιπ,ιντοξιν στατικών υπολογισμών, ως και οι τοί,. ΐΗ'ΐηρ.|££ω.£. και αντεπιστροφής ύψους όνω των 8
ι 1 ι'ν'" Γ' κατηγορίας: Εις την κοτηγορϊον ταύτην
*,,.ι·νΐιΐι τεχνικά έργα οδού ανεξαρτήτως ανοίγματος
1
, ,,.ι,ιΐΐιιολογιομού εφ' όσον συντρέχει μία εκ των
"',ι.ίΐΊ αναφερομένων περιπτώσεων δυσχερειών ,ρφδ..

^

. ,,ι ι |ΐγα μετά φορέων μεταλλικών π εκ προεντεταμέ,, ,.Μ<|ΐΓ>δέματος ή εκ μικτού συστήματος «κ σιδηρών
ιν
*ι,ιΐ.>ι»' "β' οπλισμένου σκυροδέματος.
\|*Ι \ ι'γο μετά φορέων λοξών, γωνίας λοξότητος μιΜ^*:ΐΜ>ς των 7ρ μοιρών,
ι\1 ί>*Ϋΰ Μετά καμπυλών φορέων εν οριζοντΐόγόαΛ κείνος ίϊ μικρότερος του 10 ί, ένθα Ι το άνοιγμα
V* ((«νικού.
. ,ΐ) Ι >ιγα μετά φορέων υπερστατικών.
\ Ι ^ ι»γο οηοίτουντα ίιδικήν μελέτην θεμελιώσεως.
Ι.ργο προσθηκών ή ενισχύσεων υφισταμένων τείρνωνοδού.
κστηγορίας: Εις την κατηγορίαν τούτον
δυσχερή τεχνικά έργα οδού ανεξαρτήτως
,.„,„.,_, και προϋπολογισμού εφ' όσον συντρέχουν
\ κ > ο ηιριοοότεραι εκ των εις το ηροηγούμενον εδα* "Λ V 1Γ*ς παραγράφου 1 αναφερομένων περιπτώσεων
ΐ.1*.!*»***1*** ν° ^^ ν?·

.ι *νΥ° Ε' κατηγορίας: Εις την κατηγορίαν τοΰτην
Λν,ν·Η"ϋ ιδιαιτέρως δυσχερή τεχνικό έργα οδού χαρά·
1
ι* οό^ιενα ω ϊ τοιούτο υπό του Συμβουλίου Δημοσίων
ι\\«^ ή του αντιστοίχου Συμβουλΐου ετέρου φορέως.
Γ ^ ν»> ίΡΥ° τη? κατηγορίας ταύτης, η αμοιβή κοθορίζεΛΙ ί··^1016 ιδιαιτέρως, ανεξαρτήτως προς τα διατάιί.. \νυ παρόντος.
Ι ΐΛΐκώς διό τον καθορισμόν της κατηγορίας εις ην
* ί ι α< τεχνιχόν τι έργον οδού και δια τον περαιτέρω
,,ιγιομόν της αμοιβής, έκαστον τεχνικόν έργον
ο εν τω συνόλω του ως ανήκον εις την κατηγοΛ
ι,ς ην ανήκει το δυοχερέστερον τμήμα αυτού,
ι\ι>ν τοίχων αντεπιστροφής πέραν του μήκους
ι*\
^ 2μ. από της .εξωτερικής παρειάς του οντιστοί1 ·'
ι»θ(*ρου< ένθα Η το ύψος του τοίχου εις το οημείον
ν*· ,ν; μετό του βάθρου, περί ων διολαμβάνει η ηαρα3 του άρθρου 31 του παρόντος.
'ϊ·*^
0

Αρθρον 3Ϊ
[^^ολογιομός αναλόγως κατηγορίας τεχνικών έργων οδού '
*'*&

V Ο προϋπολογισμός Ι* των έργων τπς κατηγορίας
^««ολογίζεται αθροιστικώς κατά τμήματα οδού μή3 χλμ. αρχής γενομένης από της συμβατικής
της οδού, του τελευταίου τμήματος θξωρουμε,- ακεραίου τοιούτου έστω και αν υπολεΐηηται των

ΐ τ'-

" * ϊιοστον τεχνικόν έργον ανήκον εις τας λοιπός
ν^ΛΟρΐαζ &>?*<Δ και Ε θεωρείται αυτοτελές κα α^είβεαντιστοιχούντος
ν ^χτέρως βάσει του εις τούτο
,,χ ητερυγοτοιχοι γενικώς ως κοι οι τοίχοι οντεηιν ' ΐ ^έχρι μήκους Ι - 1 .5 Η + 2μ. θεωρούνται ως
.Λντες *·ς το τεχνικόν έργον κσι συνυπολογίζονται
Η ηροΰηολογιομόν αυτού. Οι πέραν του ανωτέρου
>*·-.

μήκους 1 1,§ Η + 2μ.. τΰίχοι οντεπιστροφίΊς
ρούχται ϋ ϊοίχοι Οντιστηρίξεως κοι η μελέτη αυτών
αμείβετοί ίατά ιός αντιστοίχους διοτςξξΐς-,
του

* Αρθρον 32
Γι μιλίτών τεχνικών έργων οδού
Η αμοιβή Α για τις εργασίες μελετών τεχνικών έργων
οδού ορίζεται βάοει ποσοστών προϋπολογισμού σύμφωνα με τα άρθρα 2, 3 και 4 με τους κατωτέρω συντελεστές κ και μ:
— Για έργα κατηγορίας Α και Β: κ*0,90 μ»1 7,00
— Γιο έργο κατηγορίας Γ: κ*0,90
μ-28,00
— Για έργα κατηγορίας Δ: κ»1 ,40
μ»35,00
Αρθρον 33
Αμοιβή μελετών τεχνικών έργων οδού ηολλοηλής εφαρμογής
* * 1 . Ιέ περίπτωση πολλαπλής εφαρμογής της μελέτης ενός τεχνικού έργου της οδού κατηγορίας Β,Γ,Δ
και Ε στο σύνολο αυτού, βάσει σχεδίων που περιέχονται
σε άλλο αυτοτελές έργο της ίδιας μελέτης ή βάση οχεδίων και πλήρους μελέτης που χορηγούνται από τον
εργοδότη, σον αμο:βή του Μελετητή γιο πλήρη μελέτη
που τυχόν του ανατεθεί καταβάλλεται, πέρα οπό την
αμοιβή των προηγούμενων σταδίων της οριστικής με*
λέτης (προκαταρκτικής κοι προμελέτης) κότα την ηορ.
3 του όρθρου 34 και ποσοστό 10% της αμοιβής των
επαναλαμβανόμενων οτοιχείιων για γενικές δαπάνες.
Εξαιρούνται τα διαμήκη έργο κάλυψης ποταμών και
χειμάρρων ανεξάρτητο από το μήκος τους και την προβλεπόμενη χρήση τους, των οποίων η αμοιβή μελέτης
υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
Διατάγματος για τις αμοιβές των υδραυλικών έργων.
2. Εάν στοιχείο τεχνικού τινός έργου (ως λ.χ. ένιοι ή
πάντες οι φορείς αυτού κλπ.) ληφθούν εκ μελέτης ολλου τεχνικού έργου του αυτού οδικού τμήματος ή χορηγούνται υηό του Εργοδότου, τότε διό μεν την κοτάταξίν του έργου εις κατηγορίας λαμβάνεται υπ' όψιν το
σύνολον του έργου, ο προϋπολογισμός όμως αυτού
διαιρείται εις δύο μέρη ήτοι εις το μέρος δΤ ό εξεηονηθηοαν νέα σχέδια και εις το μέρος εις ό εχρησιμοποιήθπσαν τα ηροΟφιστάμενα στοιχεία, εφ' εκατέρο^ δε
τούτων εφαρμόζονται τσ αντίστοιχα ως όνω ποσοστά
αμοιβής των άρθρων 32 και 33 παρ. ΐ του παρόντος,
3. Εάν εις δύο ή πλείονα τεχνικά έργα υπάρχουν
όμοια στοιχεία εν άλω ή εν μέρει, ως τεχνικόν έργον,
εφ' ου εφαρμόζονται τα εξ αρχής πλήρη ποσοστό,
θεωρείται το έργον το έχον τον μεγαλύτερο ηροΰηολογισμόν, ενώ δια τα υπόλοιπα εφαρμόζονται τα ως όνω
μειωμένο ποσοστά επί του προϋπολογισμού ενός εκάστου.
4. Προκείμενου περί μελέτης γεφυρών εχουοών ίοά
ανοίγματα ή ομάδας ίσων ανοιγμάτων, μετά σμφίερείοτων φορέων εν γενεί, καμπύλων ή ευθυγράμμων, η
αμοιβή του σταδίου της οριστικής μελέτης καθορίζεται.
κατά περίπτωσιν, αναλόγως της κατηγορίας εις ην υπάγεται το τεχνικόν έργον, αλλά μετό την αφοΐρεσιν της
δαπάνης των πέραν τω δύο φορέων, όταν όλα το ανοΐ* Τ6 άρθρο 32 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με το
όρθρο 18τουΠ.Δ.515/1989.
* * Η παρ. 1 του όρθρου 33 αντικαταστάθηκε ως
Τέρωόρθρο ΤθτβΜ..Π,Δ,515/Τ989..

