: '.ΐί.
ϊ·ϊ

·Λ'·

Ισα, ή υετά την σφαίρεσιν της δαπάνης των
ηέοαν των δύο φορέων εκάστης ομάδος.
5. Γιο μελέτες γεφυρών οπό πραεντεταμένο οκυροδεμο με φορέα συνεχή με περισσότερο οηο δύο
ανοίγματσ και με πρόβλεψη κατασκευής του ?ορέσ
κατά φάσεις ή με προώθηση του φορέβ (μι φορέα που
κατασκευάζεται με συνεχή εν προβόλω δόμηση) καθώς
και για μελέτες γεφυρών που απαιτούν δυναμικό οντ>σεισμικό έλεγχο, η συνολική αμοιβή της κοτηνορίος Δ
αυξάνεται κατά 50%.
Αρθρον 34
ΐ|ΪΙ|^μ)ΝίΜ^*οτό σταδία μελέτηςτεχνικών έργων οδού
1. Το στάδιο μελέτης, εις η αναφέρονται αϊ αμοιβαί
τεχνικών έργων της οδού είνοι τα εξής:
α) Στάδιον 1ον: Προκαταρκτική επεξεργασία και
προγραμματισμός ονογκσ:ουσών ερευνών.
β) Στόδιον 2ον: Προμελέτη
γ) Στάδιον 3ον: Οριστική μελέτη.
2, Εις τα τεχνικά έρνο κατηγορίας Α, τα στάδια 1 και
2 παραλείπονται.
3. Η ολική αμοιβή μελέτης κατανέμεται, κατή στάδιο, ως κάτωθι:
α) Διό την ηροκαταρκτιχήν εργασίαν κοι πρόγραμμαηαμόν αναγκαιουσών ερευνών 10%
β) Δια την προμελέτην 30%
γ) Διό την οριστικπν μελέτπν 60%
4, Διό την οριοτικήν μελέτην των τεχνικών Α' κατηγορίας 100%
* ιδ. Η αμοιβή της προμελέτης καλύπτει την ηρομελβτη υέχρι δώο λύσεων που διαφέρουν ουσιωδώς μετοξύ τους. Γιο ηεριοοότερες σηό δύο λύσεις και εφόσον αυτές ζητηθούν οπό τον εργοδότη, τότε υπολογίζεται πρόσθετη αμοιβή γ(α κάθε λύση περάν των δύο,
ίοη με 25% της αμοιβής της προμελέτης της λύσης που
επί πλέον ηροτίΐνετοι». ..

* * ^ Η αμοιβή μελέτης των μόνιμων πΑεχτρομηχονολογικών εγκαταστάσεων των μεταφορικών κοι
ανυψωτικών μηχανημάτων ως κα: του μηχανικού και
ηλεκτρολογικοί1 εν γένει εξοπλισμού καθορίζεται «ς
ακολούθως:
ο) Οι χερσαίες μόνιμες μη στεγασμένες ή ημιοτ«γά>
ομένες και οι κτιριακές Η/Μ εγκατασταθείς 6' αμείβοντα) ρε τις διατάξεις των Η/Μ κτιριακών εγκαταστάσεων
ίΦ' όδον ακολουθούν τκ; οντίστοίκες αυτών ηρο&οΥΡΦές.
Σττιν περίπτωση αυτή θα υπάρχει η κατωτέρω αντιστοιχία σταδίου μελέτης Λιμενικού Ερνομ με την Η/Μ
μίλετπ Λιμενικού Εργου (κτιριακού}.
ι. Προκαταρκτική Λιμενικού Εργου. Η/Μ προμελέτη
Λιμενικού έργου (κτιριακού).
ιι. Προμελέτη Λιμενικού Εργου, Η/Μ οριστική μΐλέτη Λιμενικών Εργων (κτιριακών).
ιιι. Οριστική μελέτη Λιμενικού Εργου, Η/Μ μελέτη
Εφαρμογής Λιμενικών Εργων (κτιριακών).
β) Οι μεταφορικές κοι ανυψωτικές εγκαταστάσεις ως
και ο εγκαταστάσεις ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού μελετώνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές των
Λιμενικών Εργων ήτοι των άρθρων 166, 167 και 1$8
του παρόντος και αμείβονται με συνολικό ποσοστό
ξ75% της αντιστοίχου αμοιβής των Η/Μ κτιριακών βργων του ποσοστού αυτού κατανεμομένου εις στάδια ως
ακολούθως: ο) Προκαταρκτική μελέτη 1 5%, β) ΠρομΙ·
λετη 25%, γ) Οριστική μελέτη 35%.
γ) Οι εγκαταστάσεις αντλιοστασίων καυσίμων αχό*
λουθοϋν τις προδιαγραφές, το στάδιο κοι τις αμοιβές
των Η/Μ εγκαταστάσεων υδραυλικών έργων»,

Τρόπος αμοφής

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝΒ*

Η αμοιβή μελέτης των λιμενικών έργων, στο οποίο
αναφέρεται η πορ, 1 το« όρθρου 35, υπολογίζεται
σύμφωνο μι το γενικό τύπο του όρθρου 2 του ηορόντος και με τους συντελεστές που ορίζονται στο
άρθρο 38.

Αρθρον 35

Αρθρον 37

Ανηκείμενον

ίκβαθάνσΕίς και ίηιχώοες χεροοκις ζώνης

.

1 . Αι διατάξεις του ηορόντος κεφαλαίου
εις τον καθορισμόν της αμοιβής της μελέτης μόνον της
ομάδος των θαλαοοΐων έργων ήτοι των εξωτερικών και
ΐοωτερκών λιμενικών έργων, «ς τούτο καθορίζονται
εις την οίκείαν προδιαγρσφήν.
2. Η αμοιβή των μελετών των λοιπών έργων των
λιμένων ήτοι των έργων ξηρός και ανωδομών, των συγκοινωνιακών, των μονίμων ηλεκτρομηχανολογικών
ΐκγσταστόοεων, των μεταφορικών και ανυψωτικών μηχανημάτων ως και του μηχανικού και ηλεκτρολογικού
ι>ν γένει εξοπλισμού των λιμένων κλη. περί ων αϊ οικείοι
προδΊαγραφαί, καθορίζεται κατά τας οικείας πεί
αμοιβής μελετών των έργων τούτων διατάξεις συντασσομένων διό τα έργα τούτα ιδιαιτέρως ή ιδιαιτέρων
προϋπολογισμών.
• * Η ποο. 5 αντικατοοταΐίΓΐκε ως σν,ιΐτέρω μ£ την ηορ.
2 του όρθροι* 19 του Π.Δ.515/1989.
* Η εντός < » ηαρ. 5 προατέδηκε με το ορΰρο 20 του
Π.Δ.515/ίδ83.

*

1 . Κ μελέτη των εκβαθύνσεων ως και των όηιοθβν
των κυρίων λιμενικών έργων, επιχώσεων, των οποοκοπουσών εις δημιουργίον χερσαίων ζωνών, αμείβεται
επίσης διό ποσοστών εηί του προϋπολογισμού ουτών,
κατά τα ανωτέρω ειδικώτερον οριζόμενα. Ως χερσαία
ζώνη δια τπν εφαρρογήν του παρόντος νοείται η εκτίινόμίνη ηίρον του επί του κρηπιδώματος ή εν συνοαία
τούτου, τυχόν κατασκευαζόμενου πεζοδρομίου.
2. Εις περίπτωσιν έργων περιλαμβανόντων κοι
τοιαύτας εργασίας, συντάσσονται, δύο προϋπολογισμοί αντιστοίχως δια τα κυρίως λιμενικό έργα και δια
τας «βαθύνοίΐς και την επίχωσιν χερσαίας ζώνης.

* * Η εντός « » παρ. 3 του όρθρου 35 προστέθηκε μ<
το άρθρο 21 του η.Δ.515/1983* Το άρθρο 36 ανηκατοστάθηκε ως ανωτέρω με το
άρθρο 22 του Π,Δ.515/1939.^

Αμοιβή υΕλπών

ΜΙ η ίίαρ. 1 του άρδρου 40,'υηολ(
¥6Ϋβνικά^Κίηο ταυ άρθρου 2 και με
ηου ορίζονται στο άρθρο 43.

.ν

Αρθρον 42
1. Προκείμενου περί καθαρώς λιμενικών έργων, οι
συντελεστές κ και μ είναι οι εξήςι

κ «0,75

μ · 19,00

2. Προκειμένου περί μελετών εκβαθύνσεων ή ιηιχώ*
οεων γενικό πίσω από κρηπιδότοιχους. για διαμόρφωση χεροαίων παραλιακών ζωνών ή χώρων, σύμφωνς
με όσα ορίζονται στο άρβρο 37, οι συντελεστές κ και ^
είναι οί εξής;
κ -0,10

μ - 5,00

3. Η ολική αμΟίβή Α κατανέμεται κότα σταδία «ς εξής:
Προκαταρκτική έχθεοη 14%
Προμελέτη 43%
Οριστική μελέτη 43%
Αρθρον 39
ϊτό&ο ικλετης · Χΰτανο^ίϊ ομοφής
Τα στάδια μελέτης, ο α αναφέρεται η αμοιβή τον
όρθρου 38, είναι τα, υπό των οικείων προδιαγραφών
προβλεπόμενα και δη:
α) Η προκαταρίίΤϊκή έκθεσιζ μετά γενικοί) σχεδίου
των προβλεπομένων έργων, περιλαμβάνουσα έκθεσιν,
γενικον προσχέδιον των προτεινομένων έρν<»ίν και
προΰπολογισμόν αυτών.
β} Η προμελέτη, περιλαμβάνουσα τίχνπχήν έκθεοιν,
χόρτος, σχέδια, φωτογραφίας, πίνακας και τεύχη, και
γΐ Η οριστική μίλέτη, περιλαμβάνουσα τεχνικήν έκβεο*ν, σχεδία και τεύχη στατικά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝΓ
Αμοιβή ΜίΑετών ίργίιΐν Πολιτικών Αίρουμε*»
Αρθρον 40

Ανηκίΐμένόν:
ί *
ί'-'

4

1. Αι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου αφορούν εις
τον καθορισμών της αμοιβής των μελετών των έργων
υποδομής των πολιτικών αερολιμένων, ήτοι διαδρόμων, τροχοόρομων «ι δαπέδων στοβμεύοίως, αυμφώνως προς τος οικείας ηροδιαγραφός.
2) Αι μελίται των λοιπών έργων πολιτικών αερολιμένων αμείβονται κατά τας οικείας διατάξεις αμοιβών της
κατηγορίας, εις Αν έχοοτον έργον ανήκει
·» 3, <Η αμοιβή των μελετών ηλεκτροφωτισμού και Φωτεινής σημάνσεως διαδρόμων αερολιμένων καθορίζεται
. κότα τας περί αμοιβής μελετών ηλεκτροφωτισμού των
κυκλοφοριακών μελετών διατάζεις)*.
Αρθρο 41
*

.

Τρόποςαμαβής

Στό&ο μελπης
στάδια της μελέτης των έργων υποδομής πολιι αερολιμένων, ουμφώνως προς τος οικείας ηροδιαγροφός, είναι τα κάτωθι:
οί Μελέτη οκοηιμότητος, ονογνώριοης κοι «ηιλονή
3έο*ως αερολιμένος,
β) Προμελέτη
γ) Οριστική μίλέτη, ηεριλομβάναυοα την κυρίως τεχνικήν μελέτην,
«Αρθρο 43
1. Οι ουντελίοτές κ και μ γιο τον υπολογισμό της
αμοιβής μελετών έργων πολιτικών αερολιμένων «ίνοι οι
εξής;

κ» 1,30

μ-25,00

2. Η ολ*ή αμοιβή Α κατανέμεται «ατό στάδιο ως
εξπς:
α) Μελέτη σκοπιμότητας 14%
β) Προμελέτη 43%
γ) Οριστική Μελέτη 43%
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'
Αμοιβή Κυκλοφοριακών Μελετών "
Αρθρον 44
Αντιχίίμενογ - Οριςμοι
. 1. Αι διστάξεις του παρόντος κϊφαλαίοιι αφορούν «ίς
τον καθοριομόν της αμοιβής των, κατά τας ηροδισγραφάς κυκλοφοριακών μελετών συντασσομένων μελετών α} κυκλοφοριακών κόμβων, β) αστικών ελευθέρων και ταχειών λεωφόρων και αστικών εν γένει οδών
κο; ν} σημάν«ω< κοι φωτεινής οηματοδοτΛσίως τούτων.
?.. Ος κυκλοφοριακοί κόμβοι διό την ϊφαρμαγήντου
ήαρόνΓος θεωρούνται, εν τη εφαρμογή του παρόντος,
αϊ διασταυρώαας δυο οδικών αρτηριών, εφόσον εν τη
περιοχή δίοοταυρώοεως αυτών εξασφαλίζεται το σύνολον ή μέρος των δυνοτών συνδέσεων μεταξύ των £ΐή
των αρτηριών τοΐ/των, κυκλοφορούντων ρευμάτων.
Απλαί ανισόπεδοι διασταυρώσεις, άνευ συνδέσεων.
δεν θεωρούνται κόμβοι, Ο κόμβος θεωρείτα» εντεινόμενος μέχρι των εγκαρσίων διατομών των διασταυρουμένων αρτηριών, εις ας αποκαθίσταται η κανονική διατομή (ορχιχόν πλάτος) έκοοτης τούτων, ουδίμιάς οηαρχούσπς (ή οηομενοΟσης) πλέον μεταβολής μονοπλίνρΰυ ή αμφιπλεύρου, εκ διαπλατύνσεις ή στενώσεως.
ϊ »· «3- Ος οστικές οδοί («λ«ύθ£ρ«ς και ταχείες λεωφόροι
κλπ. αστικές οδοί) για την εφαρμογή του παρόντος
θεωρούνται οι οδοί ηου μελετώνται:
α) Σί περιοχές υπαγόμενες σε σχέδίο ηόλης.
*
β) Σ« περιοχές ηο« ιίνο» οικιστικά οναηηιγμίνίς, και

Η αμοιβή των μελετών των έονων. στο οποία ανοφίρε* Το άρθρο 38 ονηκοτσοτάδηκε ως ανωτέρα» με το
άρθρο 23 του Π.Δ. 515Π939.
"Η «ντός « > παρ. 3 ηροοτέβηκε με το όρθρο 24 του
ΙΧΔ. 515/1989.
18

*· Το όρθρο 43 οντίκαταστσθηκέ ωί ανωτέρω ΜΤ&.
25 του Π.Δ. 515/1989
·** 0< παρ. 3 και 4 αντικαταστάθηκαν ως ανωτέρω με το
όρθρο 27 του Π.Δ. 515/1989 αϊ δ£ ηορ. 5,$ και 7
ηροοετέδηκαν *« την παρ, 2 του ίδ»3υ

'ΑΪ

αντιμετωπίζεται οπό την μελέτη η ένταξη των έργων της
οδοΰ στον οικιοηικά αναπτυγμίνο χώρο, εφό^ τούτΰ
ηί*θ(ΪΑέηεται από τπ σύμβαση ή καλύπτεται με ειδική
εντολή
ίου εργοδότη.
1
ν £ε περιοχές ηο« ηροβλέπεται νο ενταχθούν σε
οΐιέίιο πόλης ή σε οικισμούς, ερόοον τοΟτσ προβλέπεΤΛ
ται οπό τη σύμβοση ή κολύητξται με ειδική εντολή "
4) Το σύνολο των κόμβων κα» οδικών τμημάτων κάθε
ενιαίου και συνεχούς τμήματος αστικής οδού θεωρείται
ως ενιαίο έργο.
5. Κόβε κυκλοφοριακός κόμβος υπεραστικής οδού
ηου δίν βντάσοεται σε αστικό τμήμα αυτής, αποτελεί
ανεξάρτητο έργο «α; αμεΐ&ίται με ξεχωριστό προϋπολογισμό»
2. Ετο τέλος του αυτού άρθρου 44 προστίθεντοτ
παράγραφοι 6,7 και 8 που έχουν ως ακολούθως:
*6, Η μελέτη υπεραστικής οδού, που περιλαμβάνει
οστικά τμήματα αμείβεται γι' αυτά και μόνο ως μελέτη
οστικής οδού.
7. Η αμοιβή γιο την μελέτη αστικών εν γίνει οδών και
κυκλοφοριακών κόμβων υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις των άρθρωων 5, 46, 47 και 48. Στις περιπτώσεις
βελτίωσης, διαπλάτυνσης ή εν γένίι διαρρύθμισης υφισταμένων αστικών οδών ή κόμβων, εφαρμόζεται π προσαύξηση του όρθρου 54.
8 Οι μελέτες ηλεκτροφωτισμού των υπεραστικών,
αστικών οδών και κυκλοφοριακών κόμβων συντάσσονται Ο£ δυο στάδια ήτοι αυτά της προμελέτης και ορ·στκής μελέτης ηλεκτροφωτισμού σύμφωνο με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος της
πμοιβπς αυτών αντιστοιχούσης στα στάδιο οριστικής
μελέτης και μελέτης εφαρμογής των Η/Μ εγκαταστάσεων κτιριακών έργων με αντίστοιχα ποσοστό της πλήρους αμοιβής αυτών ήτοι 35% και 40%.
Αρθρον 45
Τρόπος αμοιίΐής μελετών
* €1. Οι Οροφές μελετών κυκλοφοριακών κόμβων και
οστικών οδών υπολογίζονται κατά στάδια μελέτης με
βάση το γενικό τύπο του άρθρου 2 και με τους συντελεστές που ορίζονται στα άρθρα 47 και 48».
2. Η συνολική αμοιβή της μελέτης ρροκΰητει ως
άθροισμα των επιμέρους αμοιβής και δη αφενός μεν
της αμοιβής της προκαταρκτικής μελέτης, υπολογιζόμενης «ς ποσοστά εηί του προϋπολογισμού αυτής, και
αφετέρου της αμοιβής της προμελέτης της οριστικής
μελέτης και της μελέτης εφαρμογής, υπολογιζόμενης
επίΰπς εις ποσοστά επί του Προϋπολογισμού αυτών.
Περιεχόμενα προϋπολογισμών

1. Εις τον ποοΰηολογιομόν δ»σ την αμοφην της προκαταρκτικής μκλετης εκτιμώνται και ηεριλαμρ'όνονταί,
οπός τον κυρίως κυκλοφοριακού έργου Εις ρ αφορά η
μβλέτη και αϊ δαηάναι οχετών και γ«ρυρώ¥, τοίχων
βνηοτηρίξΕως, αποχετεύσεως και ηλεκτροφωτιομού,
μετατοπίσεως των Εγκαταστάσεων Οργανισμών Κοινής
ΰφέλπας, προσωρινών έργων εξυπηρετήσεως της κυ*
ε κατά τη διάρκΐιαν εκτελέσεως του υπό
* Η εντός *»παρ. 1 αντικαταστάθηκε με το όρθρο
ΤΟΙΙΠ.Δ. 515/1989,

'ΐήΐΓ έργου και γενικώς οι δοηόνοι ηάντων των προσωρινών ή οριστικών έργων, των απαιτουμένων προς όλοκλήρωσιν της λειτουργίας του μελετωμένου έργου, ενώ
εις τον ποούηολογιομάν διό την Ομοιβήν της ηρσμίλέτπς, της οριστικής μελέτης και της μελέτης εφαρμογής περιλαμβάνεται μόνον η δαπάνη του κυρίως κυκλοίίορισκοϋ έργου, της σμοιβής προμελέτης, οριστικής μελέτης κσι μελέτης εφαρμογής των λοιπών ως
άνω έργων υπολογιζόμενης και καταβαλλομένης κότα
τας οικείος διατάξεις αμοιβής μελετών της κατηγορίας,
εις ην έκοοτον των έργων τούτων ανήκει. Εις αμφότερους τους ανωτέρω προϋπολογισμούς δεν περιλαμβάνονται σι δαηάναι τοπογραφικών εργασιών κσι σηαλλο,
τρώσεων.
2. Καταργήθηκε με το άρθρα 29 του Π.Δ. 615/1989
Αρθρον 47
Αμοι&ιΐ ηροκοταρκηκπς μελέτης
·. 1. Προκειμένου γ»ο τπν σμοι£ή προκαταρκτΐκΛς μελέτης ο» συντελεστές κ κσι μ είναι οι £ξής:
κ-0.10
ίΐ-7,5Ο
•2. Η αμοιβή της προκαταρκτικής μελέτης υπολογίζεται με βάση τον προδπολονιομο της λύσης που «γκρίνΐτοι και κολΟητει τπν προκαταρκτική μελέτη μέχρι τριών
λύσεων και σύμφωνα με το άρθρο 152 του παρόντος,
ουοιΐ4>δώς διρφορουσών μεταξύ τους. Για περισσότερες
οπό τρεις λύσεις και εφόσον αυτές απαιτούνται, κστό
την κρίση του Εργοδότη γιο πληρέστερη διερεύνηση
του θέμοτος. καταβάλλεται ηροοθετη αμοιβή για κόθ«
λύση πλέον των τοιών λύσεων, ίση με το 0,25 τοι/
ποσού αμοιβής της προκαταρκτικής μελέτης της λύσης
που εηί πλέον μελετάται.
3. Η ως άνω αμοιβή δια την προκαταρκτικών μϊλέτπν
επιμερίζεται εις τος «ηί μέρους εργασίας ουτής κατά τα
κατωτέρω ποσοστό:
α) Διό ουλλογπν στοιχείων «υκλοφορορίος δι εηί τόηου μετρήσεων
"
5%
βϊ ΔΓ εηεξεργσσίσν παρεχομένων οτθίχ*ίων προς κοτάρτιοιν το« διαγράμματος κυκλοφοριακών φόρτων
5%
V) ΔΓ «ηολογισμόν μελλοντικών κυκλοφοριακών
φόρτων
5%
δ) Δια σννταξίν οκαρίφημότ&ιν ονογνωρΐοίως &ϋνοτών λύσεων
*5%
ε) Δια σύντσξιν οχίδίων παρουσιαζομένων λύσεων

20%

στ) Δια ούγκριοιν λΰοεων
10%
ζ) Διό μελέτην κυκλοφορίας κατό τον οώρκείον της
κατασκευής
.
5%
η) Δια μίλέτην οτοδΛακής «κτελέοίως
^6
θ) Δί' υπΏλογισμόν κόοτοιις ι
.
Τίίί
ι) Δί' υηοΛονίσμόν δσπονών χρήσεως
10%.
ία) Δια κατά μήκος τόμος κλάδων
10%
•8) Αη οκιτομσςος χορακττ^ϊίοηκας θέσεις ·
3%
4. Εις ηερίητνοιν ηαραλείψίως μιας π πλειόνων τ«ν
«ς σν» «ιγαοίών, ως ρητώς Θο καθορίζονται εν τη
οικείο συμβόοει ή ιΐβελεν εκ των υστέρων διάταξη ο
Εργοδότης, λόγω του μη αναγκαίου ή λόγω της χορηγήσεως ταύτης ή τούτων παρά του Εργοδότου, δεν
καταβάλλεται ας τον Μελετητήν ή αντίστοιχος αμοιβή.
5. (Καταργήθηκε με την ηαρ, 2 τοο όρθρου 30 τοο

Οι πορ. 1 και 2 αντικαταστάθηκαν ως ανωτέρω μι

* ΓΚΙΡ,. 1

άρθρρυ 30 τρυ Π·4 515/1989,

.

•ι*1·

,,««.

10. ίί.^ί··^.^^ ¥,„_-!,?**· .> ;;«· .ϊ ..ί.·Λτ-,

·*·*

**ϊ1 Η αμο;βη Α των σταδίων της προμελέτης, οριατ-ΐί,ή^,μιΑιτης κρι μΐλέ τ ης εφαρμογής υπολογίζεται με
τα αναφερόμενα στα άρθρα 2, 3 κα« 4 του η βρόντος
·¥ί1·;·ίί4 του; συντελεστές κ και μ ως ακολούθως:
κ - ϊνΟΟ
μ- 1.8,00
2. Εάν τη εντολή του Εργοδότου, διδομένης κατά το
οιάδιον συντάξεως της μελέτης, ο Μελετητής ηροβη
εις την εκηόνηοιν μελέτης δύο ή περισσοτέρων διαφορετικών λύοεων εις οτάδιον προμελέτης ή οριστικής
μελέτης, η αμοιβή αυτού υπολογίζεται επί του αθροίσματος του προϋπολογισμού των λύσεων τούτων. Εάν
μέρος μόνον μιας λύοεως παραλλόσοητοι, τότε ο δεύ·
τερος, τρίτος κλπ, προϋπολογισμός αφορά εις το ηαραλλσοσάμεναν τμήμα μόνον. Εις πάσας τας ανωτέρω
περίπτωσης, δέον νσ παρέχονται επαρκή στοιχεία δια
την ούγκρισιν των διαφόρων λύοεων και ασφαλή βξα*
γωνήν συμπερασμάτων·
3, Η, κατά τα ανωτέρω, οριζόμενη αμοιβή διό την
ηρομελέτην, την οριστικήν μελέτην και την μελετην
εφαρμογής επιμερίζεται κατά στάδια ως ακολούθως: '

εφ' όλων γενικώς των μελετών Συγκοινωνιοκών έργων
^ων «φαλαίών: Αϊ β/Τ κ:θι.·Δ του ηορονιος ικτός (αν
άλλως, ειδικώς, υρίζητοι εν αυταίς, ότε ο: ειδικοί αυτών
διστάξεΐ()|'Κβτιοχύουν των γενεών τοιούτων του ηορόντος κείρολοίου
Αρθρον 51

εις την ο

δοηοναι

— Στάδιο μελέτης εφαρμογής:

1. Εις την. κατά τας προηγούμενος δϊοτώξϊ!-;. «αθοριζομένην ομοιβήν μελέτης περιλαμβάνεται ηόοα δοηάνη του Μελετητού, απαιτουμένη δια την «ντόξ ή
εκτός της έδρας αυτρώ, εκηόνηαιν της μελβτπς, συμφώνως προς τας οικείος ηροδιαγραφός μελετών,
2. Δεν περιλαμβάνεται «ις την κατά τα ανωτέρω αμοιβήν της μελέτης αϊ δαηάναι χοι π αμοφή δ»ά τας κάτωθι
Ερναοίος ή εηιμέροίΐς μελέτος:
α) Η εκτέλβσις οιωνδήποτε τοπογραφικών εργασιών,
(περιλαμβανομένων και των τοπογραφικών διαγραμμάτων εις τος θέοΐΐς των τεχνικών έργων) ως κα* των
βυθομετρικών τοιούτων, αίτινες αμείβονται ιδιαιτέρως
και ιίΰτά τας οκείος διατάξεις αμοιβής, πλην των απαι·
τουμένων διό τας μελετάς χοράξεως οδών υπολοίπων
τοπογραφικών εργοαιών των ηορογρ. 1 και 2 του όρθρου 135 των οικείων προδιαγραφών μελετών οδοποιίας,
β) Η αμοιβή μελετών οικονομικής σκοπιμότητας
εκτός αν άλλως ορίζηται εις την οικείαν προδιαγραφήν
6ΐ£ η αμοιβή αυτής, ως οτάδιον της οικείας μελέτης,
περιλαμβάνεται εις την αμοιβήν μελέτης του έργου.
γ) Αι γεωλογικοί χαρτογραφήσεις κοι η σύνα ϋξις γεωλογικών εκθέοεων πάσης μορφής ή εκτάσεως νς και η
(κτέλίσις πάσης φύαεως ερευνητικών γεωλογικών εργασιών,
δ) Αι γεωτεχνικοί ίκθεοέΐς ως και οι ουνοφεϊς ερευνητικοί και εργαστηριακοί εργααίαι και η αξιολόγησις των
εκ τούτων συμπερασμάτων.

Αρθρον 49

(.) Αι πάσης φύσεως εδαφολογικοί εργοοίαι, ίρευναι
κσι μελέται.

αϊ Δια την ηρομελέτην
Β) Διό την οριστικήν μελετην

γ) Διό την μελέτην εφαρμογής
·· «4, Το παραπάνω ποσοστά των σταδίων μελέτης σπβτελούν τις αμοιβές για τις εργασίες που περιγράφονται
Οε αντίστοιχα άρθρα των προδιαγραφών, ως ακολούθως:
:,
— Στάδιο προμελέτης:
Στις παραγράφους 2, 8, 9 κοι 10 του όρθρου 153

— Στάδιο οριστικής μελέτης:
Στις παραγράφους 2, 9 και 10 του άρθρου 154
£τις παραγράφους α, β και ζ του άρθρου 155».

Αμοφή μελετών οημσνοιως και φωτεινής οηματοδοτηΟΐως
Τ**ι1. Οι μελέτες οημόνοεως και φωτεινής οηματοδο»
τήαεως των οστικών ή υπεραστικών οδών και κυκλοφοριακών κόμβων, αποτελούμενες από το στάδιο προκαταρκτικής και οριστικής μελέτης, αμείβονται σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 2.
Οι συντελεστές κ κοι μ έχουν τις ιιμ«ν
Κ-2,50
μ «18,00»
2, Η «ς άνω καθοριζομένη αμοιβή, επιμερίζεται κατά

στάδια, ως κάτωθι:
α) Δια την προκαταρκτικών μελέτην ηοοοοτόν 30%
β) Δια την οριστικήν μελέτην ηοοοατόν
70%
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝΕ'

ξί(ζ γενικής Εφαρμογής ίπί μελετών Συγκοινωνιαχών κργυν
Αρθρον 50
Αντικείμΐνον
Αι διατάξεις τβυ παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται
|ί «ντώς * » παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως ονωτίρω με
την παρ. 1 του όρθρου 31 του Π.Δ. 515/1989.

* Η εντός « » παρ, 4 προστέθηκε με την παρ. 2 του
όρθρου 31 του Π.Δ. 515/1989.
* " Η εντός « » παρ. 1 αντικαταστάθηκε μκ το άρθρο
32 του Π.Λ. 515/1989.

στ) Αι έρευνΰΐ επί προτύπων
• ζ) Αι ηάσης φύσεως δαηάναι και σμοιβαί, αϊ απαιτούμενοι δια την έκδοοιν γνωμοδοτήσεων ειδικών συμβούλων, μετακαλουμένων υηό του Μελετητή τη εντολή του
Εργοδότου.
η) Αι δσπάνσι διό την υηοβολήν πιριοοότερνν των,
υησ των προδιαγαφών προβλεπομένων αντιγράφων
της μελέτης ως και αϊ δαπόναι δια την τυχόν «μφόνισιν
αυτής εντύπου, υπό οιονδήποτε μορφήν τη εντολή του
Εργοδότου Η αμοιβή δια την υηορΌλήν περισσότερων
των υηά των προδιαγραφών προβλεπομένων αντιγράφων της μελέτης, ορίζεται εις το διπλάσιον του, βάΟίΐ
η ορά στατικών στοιχείων πληρωμής, κόστους αυτών.
θ) Αι πόοης φύσεως δοηάναι μ£Τ3φράοεων ενεργούμενοι τη εντολή του Εργοδότου.
ι) Η αμοιβή μελετών, αμειβομένων δί' ετέρων διάτα*
ή υπαγομένων εις έτερα κεφάλαια του παρόντος,

Αρθρον 52
Αμοιβή μίλπών 6ι'

Η αμοιβή δια την ίκτέλεοιν κατά το ηροηγούμενον
όρθρσν εργοοιών ή εχπόνηοιν των αντιστοίχων μελετών, εφόσον δεν υφίσταται αντίστοιχος διάτοξις
αμοιβής, ορίζεται ιδιαιτέρως, κατά περίπτωσιν, ομον
μετά της εντολής του Εργοδότου προς εκτέλεσιν τούτων,

*·(ΚΛ(-***

Αρθρον 53

Αμοιβή μελέτης ανατιθέμενης κατά α'ά
ΐί. Εις ην περίπτωσιν ηροηγούμενον στόσισν μελέτης
ϊ&ίΓήδη. Λβρ; άλΑβυ Μελετπτού ή παρέχονται παρά
ι
:
ργφ8φ8ΐν*ι? >τον Μελετπτήν πλήρη στοιχείο των
προηγουμένων σταδίων, ΓΙ συνολική Ομσιβη του μίλ^
τωμενου σταδίου μελέτης αυξάνεται κοτό δέκα τοις
εκατόν (10^), εκτός αν άλλως ορίζηται εν τη οικεία
προδιαγραφή ή εις τας οικείος διατάξεις αμοιβής.
2. Ε<ς ην περίπτωσιν, τη εντολή του Εργοδότου,
ήθελε ηαραλειφθπ η έκηόνησις του πρώτου ή δευτέρου
σταδίου έργου τινός ή και όλων των προηγουμένων και
ζητηθή η ούντοξις αη' ευθείας της μελέτης του τρίτου ή
τελευταίου σταδίου αυτής, άνευ παροχής υπό του Εργοδότου εις τον Μελετητήν στοιχείων των παραλειπομένων σταδίων, τότε καταβάλλεται εις τον Μελετητήν
στοιχείων η αμοιβή των εκηονηθέντων σταδίων μβλέτης, προοπυξημενπ κατά ποοοστόν πεντήκοντα τοις
εκατόν (50%) της αμοιβής, της αντιστοιχούσης εις το
ηαραλειφθέντα στάδιο, εκτός σν άλλως ορίζπται εν τη
οικεία προδιαγραφή π τω οικείω κονονιομώ αμο.βής.
Αρθρον 54
Αμοιβή μελέτης προσθηκών, προσαυξήοΐων και διαρρυίΐμίοιων
Η αμοιβή διό την σϋνταξιν μελέτης διαρρυθμίσεων ως
και προσθηκών ή προσαυξήσεων κσθ' οιανδήποτε εν*
νοιαν, προσαυξάνεται κατά ηοαοστόν είκοσι πέντε τοις
εκατόν (25%).

Αρθρον 55

ρρν ούνταξιν των πρωτοκόλλων οφανών εργαοιών, την
ζύγιθ<ν και ησραλαβήν υλικών, την φροντίδα λήψεως
αηοιτουμίνων δοκιμίων, τας μερικός και την τελικήν
ΐπιμέτρηοιν, την ειοήγηαιν επί αιτήαείον ηαρατάοεως
των ουμίΐίτικών ηροθεομιών, τπν ίμηροθϊο^ον απόντποιν κο α\.τίκρουοιν εις αιτόοΐΐς κοι ενοτάοεις του
αναδόχου του έργου, την ηαρώοτοοιν κατά την ηοραλοβήν των εργαοιών κοι τον δέοντα χειριομόν και
αηάντησιν επί τυχόν ενστάσεων του αναδόχου κότα του
πρωτοκόλλου παρολορΎις, «υς κοι την εις τα δικαστήρια·
πσράστασιν επί ηροσιρυγων του αναδόχου, εάν ήθελε
δοθή προς τούτο εντολή υπό του Εργοδότου, καταβαλλομένης εν τη τελευταία ταύτη περιπτώσει, ιδιαιτέρας
αμοιβής κατά το άρθρον 102 του παρόντος
2. Δεν περιλαμβάνονται εις την αμοιβην επιβλέψεως;
α) Η δαπάνη λήψεως και δοκιμασίας δοκιμίων και
εκτελέσεις πάσης φύοεως δοκιμών, βορϋνουοα, ανθ™
λόγως προς την οικείαν σύμβασιν, τον ανάδοχον τοιί
έργου ή τον Εργοδότην.
β) Η αμοιβή διό την ούντοξιν μελέτης τροποποιήσεων
της αρχικής μελέτης είτε εν ολ'^ι, είτε κατό μέρος
αυτής. Εάν δοθή παρά του Εργοδότου τοιαύτη εντολή,
καταβάλλεται ιδια'τέρα αμοιβή εις τον επιβλέποντα δια
την σύντοξιν των τροποποιητικών μελετών, υπολογιζόμενη κατά τος οικείας διστάζεις.
γ( Η αμοιβή διό την σύντοξιν πρωτοκόλλων κανόνιΟμού νέων τιμών μονάδος, καταβαλλομένη ιδιαιτέρως,
κοτά τα κατωτέρω ειδικότερον οριζόμενα,
* «Αρθρο 58
Κοθοριομός αμοιβής επίβΑιφης

Ο Εργοδότης, δίά πληρωμής της αμοιβής μελέτης
Τινός, καθίσταται κύριος αυτής, δυνάμενος να την
εφαρμόσει εξ ολοκλήρου ή κατά τμήματα οπουδήποτε.
Οηοτςδήποτε και όσας δήηοτε φοράς άνευ καταβολής
Προσθέτου αμοιβής εις τον Μελετητήν υπό την ηροΟηόθεσιν ότι ουδεμία σχετική πρόσθετος εργασία θέλιι
ζητηθή αηά τον Μελετητήν.

Η αμ^ΗίϊΑ ιπίβΜψπς της καταοκευης οδών και τεχνικών Ιργων τούτων, λιμενικών έργων, έργων πολ)·
Τίκης αεροπορίας, κυκλοφοριακών κόμβων και αστικών
Οδών, Οήμανοης και φωτεινής σηματοδότησης, ορίζΐΤΟί οε ποσαοτό της πραγματοποιηθείοας δαπάνης των
εκτελεοθειαών εργασιών με βάση το γενικό τύπο του
άρθρου 2.
Οι συντελεστές κ και μ ορίζονται.
κ-1,10
μ . 20,00»

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΤ'

Αρθρον 59

^ Εφαρμογοί μεΑίτών υπό Εργοδότου

Κατανομή αμοιβής επιβλέψεως
.
14 αμοιβή «πιβλεψεως. δι* απάσας τος κατηγορίας
συγκοινωνιακών έργων, κατανέμεται ως κάτωθι:

Αμοιβαί
Αρθρον
ΑντικΕΐμενον
Αι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου αφορούν εις
Τον καθοριομόν του ελαχίστου ορίου αμοιβής δια την
«πϊβΛεψιν και επιμετρηθείς των συγκοινωνιακών έργων.

57

ν αμοιβής επιβλέψεως
•

1: Εις την αμοιβην επιβλέψεως περιλαμβάνεται αποζημίωοις δια την αηαοχάληοιν και πάσα κατά τας διάτα*
ξεις του παρόντος δαπάνη, διό την υηεύθυνον ησρο,κολουθηΟιν των κκτελαυμένων έρνωνΓ την κορήγηαιν
πλήρων κοι λεπτομερών οδηγιών £ιζ τον κατασκευο*
στην του έργου δια την κατά τα συμβατικά στοιχεία, την
ςηιρτήμπν και τους κανόνας της τέχνης έντεχνον, εμηρόθεομον και οικονομικήν εκτέλεσιν Των εργασιών,
την μέριμνα ν δια την συμμόρφωαιν του αναδόχου προς
τας συμβατικός του υποχρεώσεις και την ηεριφρούρηοιν των συμφερόντων τοί' Εργοδότου, την δϊενέργειαν
•μικροτροηοηοιήοεων της ορχίκής μελέτης, την ούντα*
ξιν λογοριοομών και συγκριτικών πινάκων, την έγκαι-

ιι Μ: ,ΐί.ΙΙΙΛΙΡ

α) Διό την κυρίως επίβλεψιν
β) Διό την επιμέτρησιν

Ποοοστόν 65%
Ποσοστάν 35%

Αρθρον 60
Αμοιβή αυντάξεοΜ; πρωτοκόλλων κάνονιουών νέων τιμών μονάδος
1, Εις την, κατά το ανωτέρω άμοιβήν επιβλέψεως και
επιμετρήσεων δεν περιλαμβάνεται η αμοιβή. 7ου επιβλέποντος διό την ούνταξιν πρωτοκόλλων κανονισμού
νέων Τιμών μονάδος καταβαλλομένη επιπροσθέτως.
2, Διό την σϋνταξιν πρωτοκόλλων κανονισμού νέων·
τιμών συνοδευόμενων υπό αναλύσεως τιμών και τιμολογίων διό τος νέος εργασίας ορίζεται ποοοστόν
0,50% επί της συνολικής αξίας των δια νέων τιμών
μονάδας, προβλεπομένων διό του συγκριτικού ηΐνακος
εργασιών, μΓτά ηροσθήκην του ποσοστού οφέλους ερ*
γολόβου και αφαίρεαιν της τυχόν εκπτώσεως της δήμο*
πρασιάς.
• Το άρθρο 58 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με το
όρθρο 33 του Π.Δ. 515/1689.

ΑρΗρον 61

•Πΐ·ριητώθ£ΐς αμξομοιώοίυζ αμοιβής
θ' Η κστό το βνχιί·τέρκ(ί όρθρα &Θ και 00
επιβλέψεως οφορά ης την περίπτωσιν εκτελέσεως των
έργων εν τη έδρα του επιβλέποντος, δια γενικού εργολάβου και διώ τιμών μονάδος των επιμέρους εργασιών
και υπό την προϋπόθεοιν ότι ο Εργοδότης δεν διαθέτει
ίδιον τεχνικήν υηηρεοίαν διό την επί τόπου παρακολούθησα των εργασιών, υπό τας τεχνικός οδηγίας και την
εν γένει επίβλεψιν του επιβλέποντος.
2. Εις ην περίπτωσιν ο Εργοδότης διαθέτει ιδίαν ΤεΧνικήν υπηρεσίαν, με επικεφαλής διπλωμοτούχον μηχανικόν, διό την επί τόπου παροκολούθηοιν των εργασιών
υπό τας τεχνικός μόνον οδηγίας του επιβλέποντος, εις
τον τελευταίον τούτον καταβάλλεται ως αμοιβή το
ήμισυ της, κατά τα ανωτέρω οριζόμενης κατά περίπτωσιν, νομίμου αμοιβής επιβλέψεως.
3. Εάν το έργον δεν εκτελείται δια τιμών μονάδος
των επί μέρους εργασιών άλλο με κατ* αποκοπήν ηροοφορόν δΓ ολό'ίληρον το έργον, εις τον προβλέποντα
καταβάλλεται ηοσοστόν 0,75 της, κατά το άρθρον 58,
νομίμου «αμοιβής, μη ισχυούσης εν προκειμένω της κατανομής του άρθρου 59 εάν δεν τούτο εκτελήτοΊ κατά
μικτόν σύστημα, η αμοιβή επιβλέψεως είναι ανάλογος
του* τρόπου εκτελέσεως των επί μέρους τμημάτων του
έργου και της άξιος αυτών, εφ ης εφαρμόζονται τα,
κατά περίπτωσιν, οικεία ποσοστό
4. Εάν το εκτελούμενον έργον κείται εκτός της έδρας
του επιβλέποντος και πέραν των 75 χλμ. αη' αυτής, η
αμοιβή της επιβλέψεως προσαυξάνεται ως κάτωθι αναλόγως της αποστάσεως του έργου από της έδρας του
επιβλέποντος.
α) ΔΓ απόστασιν πέραν Των 7& χλμ, και μέχρι 150
χλμ. κατά ποσοστόν 25%.
β) ΔΓ αηόσταοιν πέραν των 150 χλμ. κότα ποσοστόν
50%:

*

5. Εις περίπτωσιν εκτελέσεως έργου π τμήματος αυτού ή και εργασιών τινών αηολογιστικώς δΓ ουτεηιστο>
,σίος (άνευ εργολάβου) π αμοιβή διό το ούτως εκτελεσθέν έργον τετραπλοοιάζετοι.
6. Εις περίπτωσιν εκτελέσεως έργου τινός δΓ "εργολάβων κατά αυτοτελή τμήματα και με αυτοτελείς προϋπολογισμούς, η αμοιβή υπολογίζεται κεχωρισμένως δΓ
έκοστον αυτοτελές ως άνω τμήμα.
7. Εις περίπτωσιν εκτελέσεως επικινδύνων εργασιών,
π ομο'βή επιβλέψεως δύναται να αυξηθεί μέχρι του
πενταπλασίου, του .χαρακτηρισμού του επικινδύνου και
τον καθορισμού του ποσοστού προσαυξήσεως της
αμοιβής προσδιοριζόμενων δΓ αποφάσεως του αρμοδίου οργάνου μετά σϋμφωνον γνώιην του αρμοδίου
τεχνικού συμβουλίου. .
'
8. Εις περίπτωσιν συνδρομής μ;θς π περισσοτέρων
ηερίΓτώαεων του παρόντος άρθρου κατά την εηίβλεψιν
έργου τινός, το τελικώς προκύπτον αυνολικάν ποσοστόν αμοιβής επιβλέψεως δεν δύναται να ίίνο), εν πάση
περιπτώσει, μείζον του επτά τοις εκατόν (7%) όταν
ουντρέχπ μία περΐπτωοις και του δέκα τοις εκατόν
|10%) όταν συντρέχουν περισσότεροι της μιας, επί της
όξίας του έργου.
"
Α|>θ)>ον 62

Πληρωμή αμοιβής επιβλέψεως
V, Η αμοιβή επιβλέψεως καταβάλλεται εις τον δι*
κοιούχον τμηματικώς και αναλόγως της προόδου του
έργου, υπολογιζόμενη επί των εκάστοτε τμηματικών*
λογαριασμών πληρωμής της αξίας τούτου, ουντασοο·

22

μ1νων$ασει κανονικών επιμετρήσεων,
2. 5|Η των εκάστοτε τμηματικών πληρωμών
όμορης επιβλέψεως παρακρατείται ποοοστόν είκοσι
τοις εκατόν (20%) αυτής, αηοδιίόμενον εις τον επιβλέποντα, «στα ποσοοτόν μέ>ρι δέκο τοις εκατόν (10%)
του συνόλου της αμοιβής άμο τη θεωρήσει της τελικής
επιμετρήσεως, κατά πέντε το:ς εκατόν (5%) άμα τη εγκρίσει του πρωτοκόλλου, προσωρινής παραλαβής και
κ0τά το υηόλοιπον πέντε τοις εκατόν (5%) άμα τη συν*
τ^έσει της οριστικής παραλαβής.
3. Δια το έργα του Δημοσίου και Νομικών προσώπων
Δημοσίου Δικαίου, εάν η εηίβλεψις διακοπή υπαιτιότητι
του επιβλέποντος, εις οιονδήποτε οτάδιον της επιβλέψεως π ως άνω κρότποις 20% επί της αμοιβής της
επιβλέψεως εκπίπτεται υπέρ του Εργοδότου, προς κάλυψιν των πυξπμένων δαπανών τούτου, λόγω της νέας
εηιβλέψεος.
4. Εις περίπτωσιν καθυστερήσεως καταβολής υπό τον
Εργοδότου εις τον επιβλέποντα της εκαοτοττε αναλογούσης ούτω αμοιβής επιβλέψεως, πέραν των ίξήκοντα
(60) ημερών από της υποβολής του πίνοκος αμοιβής εις
τον Εργοδότην, ούτος υποχρεούται εις κατσβολήν του
νομίμου τόκου κατόπιν οχλήσεως παρά του δικαιούχου,
• 5, Εις περίπτωσιν καθ' ην απαιτείται π ίδρυοις ειδικού
γραφείου εις τον τόπον του έργου δια την παρακολούθησα αυτού, λόγω αναπτύξεως εις μενάλην έκτασιν ή
πορουοιαζομένων δυσχερειών αϊ δαπάναι ιδρύσεως και
εγκαταστάσεως του Γραφείου ως και η επάνδρωοις αυτού διό βοηθητικού τεχνικού προσωπικού βαρύνει τον
Εργοδότην. Η σΰνθεσις ιις προαωηικόν του γραφείου
εγκρίνεται υπό του Εργοδότου.
ΚΕΦΑΛΑΐΟΝΤ
,Αμοιβαί Παραλαβής Ιυγκοινωνκικών Εργυν
Αρθρον 63
Κοθορισμός Αμοιβής Παραλαβής και Πληρωμής ουτής
1. Δια τον έλεγχον ΤΠΓ ολιστικής κπιμετοποεως και
την προσωρινπν ποραλαβπν οιωνδήποτε έργων ων η
μελέτη αμείβεται κοτό τας διατάξεις του τμήματος Γ
του παρόντος ήτοι οδών και των τεχνικών ουτών έργων, λιμενικών έργων, έργων πολιτικής αεροπορίας και
τοιούτων κυκλοφοριακών κόμβων και αστικών οδών,
σημάνσεως και φωτεινής σημοτοδοτησεως αυτών, το
ελάχιστον ποσόν της εν γένει οφειλομένης αποζημιώσεως, το κοτοβαλΑόμενον υπό του οικείου Εργοδότου,
ορίζεται/ εις ποσοστόν επί της πραγματοποιηθείσης δαπάνης του έργου ως ακολούθως, δΓ έκαοτον μέλος της
επί τούτω συνιστώμενης Επιτροπής παραλαβής και δΓ
ε*(οστον έργον:;
α) Π1ΝΑΞ Α: ΔΓ έρνα αξίας μέχρι του ποσού 500.000
δραχμών, ποοοατον
~
0,5%
β) ΠΙΝΑΞ Β: ΔΓ έργα οξιάς μέχρι 1.500.000
δραχμών και δια το υπέρ τας 500.000 ποσόν, οΥ ο
ίσχυα ο ΠΙΝΑΞ Α, ποσοοτόν
·
0,4%
γ) ΠΙΝΑΞ Γ: ΔΓ έργα αξίας μέχρι 5.000.000 δραχμών
και δια το υπέρ το 1.500.000 ποσόν, δΓ ο ισχύουν οι
πίνακες Α και Β, ποσοοτόν
0,3%
δ) ΠΙΝΑΞ Δ: ΔΓ έργα αξίας μέχρι 20.000:000
δραχμών και διό το υπέρ τα 5.000.000 ποσόν, δΓ ο
εφαομόζονται οι πίνακες Α, Β και Γ ποσοστόν 0,15%
ε) ΠΙΝΑΞ Ε: ΔΓ έργα αξίας άνω των 20.000.000
δραχμών και διό το υπέρ τα 20.000.000 ποσόν, δΓ ο
ισχύουν οι πίνακες Α, Β, Γ και Δ ποσοστόν
0,05%
2. Η, κατά τα ανωτέρω, αμοιβή παραλαβής έργων
•καλύπτει πάοαν εργασίον και δαπόνπν των μελών της
επιτροπής παραλαβής διό την διενέρνειαν αυτής

κατάβόλλετοι δε σύτη υποχρεωτικών, κάτω το ήμιοιι,
ώμο τη κοινοποιήσει της εντολής του Εργοδότου, προς
κάλυψιν των δαπανών διενεργείας της παραλαβής.
3. Εάν το ποραλομβανόμενον έργον κείται εκτός της
Επικρατείας, κανονίζεται επί ηλεον αποζημίωσις βάσει
ιΰ'Οίτερας συμφωνίας.
4 Εόν διό την παραλαβήν του έρνου απο<τ$ΐτοι έργατοτεχνκον ηροσωπικόν ή ληψις και δοκιυασίο δοκι*
μίων, εργΰστηριακαϊ εξετάσεις και λοιπά, η ύαηάνη τούτων βαρύνει τον Εργοδότην.
5. Η αμοιβή δια την οριστικήν ηαραλαβήν καθορίζεται εις ποσοσΐόν 25% της αμοιβής της προσωρινής
τοιούτης. Εις περίπτωσιν ταυτίσεως προσωρινής κοι
Οριστικής παραλαβής, καταβάλλεται η αμοιβή μόνον
Της προσωρινής τοιαύτης.
6. Η πληρωμή της αμοιβής δια την ηαραλαβήν έργου
δέον να πραγματοποιηθεί εντός τριάκοντα (30) ημερών
από της υποβολής του πίνακος αμοιβής. Εις περίπτωσιν
μη υποβολής τοιούτου πίνακος η εκκοθάρισις ηιτογμα*
τοποιείται οίκοθεν παρά του Εργοδότου, εντός εξήκοντα (60) ημερών από της υποβολής του ηοωτοκάλ·
Αού παραλαβής. Περάν των προθεσμιών τούτων καταβάλλεται δια το οφειλόμενον ηοσόν αμοιβής κατόπιν
οχλήσεως του δικαιούχου ο νόμιμος τόκος μίχρις αποπληρωμής,
ΤΜΗΜΑ Δ'

ΑΜΟΙΒΑΙΜΕΑΕΤΟΝ,
ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ!
ΥΔΡΑΥΛΙΚΏΝ ΕΡΓΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α
Αμοιβαί Μελετών

Άρθρον 64
Κατηγορίες έργων
Για τον καθορισμό της αμοιβής του Μελετητή, τα
υδραυλικά έργα κατατάσσονται στις ακόλουθες τρίις
κατηγορίες έργων.
"
Κατηγορία Ι: Γτπν κατηγορία αυτή υπάγονται οι Λ<€ΐί·
θετήσεις ποταμών και χειμάρρων για ΤΟ τμήμα τους που
βρίσκεται εκτός αστικών περιοχών.
Κατηγορία II: Στην κατηγορία αυτή υπάγονται:
α) Οι διευθετήσεις ποταμών και χειμάρρων για το τμήμα
Που βρίσκεται μέσα σε αστικές περιοχές όπως αυτές
καθορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 44.
βι Τα κυρίως εγγειοβελτιωτικά έργο ήτοι τα οποχετίχΤικό, αποστραγγιστικά και αρδευτικά δίκτυα, καθώς ΚΡ
τα οδικό δίκτυα των έργων αυτών,
γ} "Τα φράγματα βαρύτητας (χωμάτινα Α λιθόρριητα)
μέχρι ύψους 20 μ.
.6) Τα έργα υδρεύσεων κοι τα αντίστοιχα διυλιστήρια
νερού.

<) Τα έργα αποχετεύσεως ομβρϊων και ακαθάρτων υδάτων και Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.
Κατηγορία 111: Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όλα ΤΟ
φράγματα εκτός από τα φράγματα βαρύτητας {χωμάτινα π λιθόρριητα) ύψους 20 μ.
* Το όρθρο 64 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω μβ το
άρθρο 34 του Π.Δ. 515/1969.

Αρθρον 65
μοιβής μελπϋν υδρΰυλικών έργικν
" 1. ίε εφαρμογή του όρθρου 2 *ου παρόντος, καθορίζονται
Γιο ίργο κατηγορίας Ι κ * 1,45
μ « 20,00
Γιο ίργο κατηγορίας II κ * 2.00
μ - 25,00
Πα έργο κατηγορίας III κ « 2.40
μ « 30,00
Η αμοιβή Α του υδραυλικού έργου στο οποίο περιλαμβάνονται έργο των τριών κατηγοριών, προκύπτει: Α ·
ΑΙ + Α2 + Α3 = (βι.Σ1)4-|β».ϊ3)6ηου: ΑΙ, Α2, Α3: αϊ
αντίστοιχες αμοιβές ανά κατηγορία έργου, βι, βι, βι; οι
αντίστοιχοι συντελεστές επί τοις εκατόν ανά κατηγορία
έργων, Σ1, Σ2, Σ3: Οι αντίστοιχοι προϋπολογισμοί δαπάνης ανά κατηγορία έργου, των οποίων το άθροισμα
ισούται με Σ.
* 2 Η αμοιβή για τη μιλέτη βΐλτιστοηοιήσεως αρδευτικών δικτύων, μ« Εφαρμογή οποιασδήποτε αποδεκτής
μεθόδου, 6«ν πιρίλαμβάνεται στην συοιβή που προσδιορίζεται με το άρθρο 2 οι συνδυασμό με την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος, αλλά υπολογίζεται
ιδιαίτερα και καθορίζεται ίση προς μιάμιση δραχμή ανά
οτρέμμα, επί το συντελεστή λ, ήτοι 1,5 λ, όπως ο
αΦ/τελεστής αυτός καθορίζεται μι τις διατάξεις του
παρόντος,
* 3. Η αμοιβή των τυχόν απαιτουμένων μίλετών πΑί*
κτρομπχαναλογικών έργων στο σύνολο τους (περιλαμβανομένων των Εγκαταστάσεων), που εκπονούνται στο
πλαίσια αντίστοιχων υδραυλικών μελίτών υπολογίζεται
χωριστά με βάση το συνολικό προϋπολογισμό τους,
όπως ούτος υπολογίζεται μι τις διατάξεις του παρόντος
κοι τους συντελεστές των αντιστοίχων υδραυλικών ίρ*
νων στο οηοΐο αναφέρονται. Ο προϋπολογισμός των
ηεκτρομηχανικών έργων δεν περιλαμβάνεται στον
προϋπολογισμό με βόοη τον οποίο υηολογίζιται η
αμοιβή της υδραυλικής μελέτης,
4, Αι κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου οριζόμενοι αμοιβαί μελετών δεν μειουνται, λόγω επαναλαμβανόμενων έργων της αυτής διατομής ή όμοιας
μορφής δια πάντα τα υδραυλικά έργα.
" 5. Στις διατάξεις του άρθρου 3 δεν περιλαμβάνοντρι οι αμοιβές για τη σύνταξη των ακολούςων μελετών:
α) Υδρολογική μελέτη. Η αμοιβή αυτής καθορίζεται μ<
ιδιαίτερη συμφωνία, στην οποία συνεκτιμώνται Ο
Οκοηός για τον οποίο συντάσσεται η υδρολογική μ<λέτπ, η έκταση της λεκάνης απορροής, το πλήβος κα» η
μορφή των διαθέσιμων υδρολογικών και λοιπών γενικά
στοιχείων, β) Μελέτες σδογεφυρών και υδοτογεφυρών.
Οι αμοιβές αυτών καθορίζονται για κάθε μια σύμφωνα
με τις διατάξεις αμοιβών των τεχνικών έργων οδό*
ποιίας. Εξαιρούνται το διαμήκη έργα κάλυψης ποταμών
και χειμάρρων, ανεξάρτητο οηό το μήκος τους και την
προβλεπόμενη χρήση τους, των οποίων η αμοιβή μίλέτης υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του πα*
ρόντος διατάγματος για τις αμοιβές των υδραυλικών
έργων, γ) Τεχνική περιγραφή. Ανάλυση Τιμών, Τιμολό*
γιο Μελέτης, Τιμολόγιο Προσφοράς, Τεχνικές Προδιαγραφές, Συγγροφή Υποχρεώσεων, Διακήρυξη, Προϋπολογισμός Μελέτης και Προϋπολογισμός Προ·
σφοράς. Η αμοιβή για τη σύνταξη των παραπάνω
τίυχών καθορίζΓται ούμφωνα ΡΙ το άρθρο 100 του
* Οι πορ. 1, 2 κοι 3 του άρθρου 65 αντικαταστάθηκαν ως ονωτίρω με άρθρο 35 του Π Δ 515/1939.
* Η πορ. 5 του άρθρου 65 ανιικαταστς:θηκε ως ανωτέρω με την παρ. 2 του άρθρου 35 του Π.Δ.
515/1989.

**.

παρόντος, δ) Μελέτες υδατοηύργων οπό οπλισμένο,
σκυρόδεμα. Η αμοιβή της μελέτης καθορίζεται αύμβωνο με τις αντίστοιχες διστάζεις μελετών κτιριακών
έργων. Το έργα αυτά κατατάσσονται στην κατηγορία II!
των αρχιτεκτονικών μελίτών και στην κατηγορία IV των
μελετών Φέρουσας κατσακίυης ε) Μελέτες δεξαμενών
από οπλισμένο σκυρόδεμα αντλιοστασίων και λοιπών
κ?ιθ·.ακών έργων. Η αμοιβή για κόθι ένα καθορίζεται
σύμφωνα μι τ·ς διατάξεις αμοιβών κτιριακών έργων:
Γΐνικώς τα έργο αυτά κατατάσσονται ως εξής; Στην
κατηγορία Ι! των αρχιτεκτονικών μελετών και στην κατηγορία II! των μελετών φέρουσας κατασκευής. Είναι
δυνατή, σε ειδικές περιπτώσεις η κατάταξη των έργων
αυτών οε ανώτερες κατηγορίες, αν συντρέχουν λόγοι
που την επιβάλλουν, με απόφαση του Εργοδότη, μετά
γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού ΣυμρΌυλίου. στ) Για την
εφαρμογή των παραπάνω εδαφίων δ και ε, τα στάδια
προκαταρκτικής μελέτης, προμελέτης κοι οριστικής μ£λέτπς των υδραυλικών έργων αντιστοιχούν ατά στάδιο
προμελέτης, οριοτικπς μιλέτης «οι μελέτης εφαρμογής
κτιριακών έργων».

Αϊτής κατά (πόδκϊ

' 1:

1. Οι αμοιβές (Α} ΓΪΟΟ καθορίζονται στο όρθρο 2 οε
Ουνδιιαομο με το άρθρο 65 του παρόντος οφορούν
στην εκπόνηση οριστικής μελέτης εφόσον δεν έχουν
εκπονηθεί το προηγούμε·^ στάδια προκαταρκτικής μίλέτης και προμελέτης. Εάν έχει εκπονηθεί προκαταρκτική μελέτη, η αμοιβή της οριστικής μελέτης ισούται
με 85% της Α Εάν έχει εκπονηθεί προμελέτη, η αμοιβή
της οριστικής μελέτης ισούται με 55% της Α.
2. Η αμοιβή της προμελέτης ισούται με 45% της Α
εφόσον δεν έχει εκπονηθεί τα προηγούμενα στάδιο της
προκαταρκτικής μελέτης Εάν έχει εκπονηθεί προκαταρκτική μελέτη, η σμοφή της προμελέτης ισούταϊ με
30% της Α.
3. Η αμοιβή της προκαταρκτικής μελέτης ισούται μ£
15% της Α.
4. Η αμοιβή μελέτης εφαρμογής ηου δεν γίνεται συγχρόνως με την οριστική μελέτη ισούται με 40% της Α
ξφοσον έχει εκπονηθεί οριστική μελέτη.
5. Η αμοιβή οριστικής μελέτης με πληρότητα μελέτης
εφαρμογής ισούται με 70% της. Α εφ όσον έχει εκπονηθεί προμελέτη.
6. Η αμοιβή οριστικής μελέτης μι πληρότητα μελέτης
εφαρμογής, εφόσον δεν έχει εκπονηθεί προμελέτη,
ισούται με 100% της Α και εφόσον δεν έχει εκπονηθεί
κανένα προηγούμενο στάδιο, η αμοιβΑ ισούται μ<
115% της Α.
7. Σε περίπτωση που. επιβάλλεται να γϊνίι τρόπο*
ποίηση μέρους των εγκεκριμένων μελετών των προηγούμενων σταδίων, τότε π αμοιβή για τα έργα και μόνο
ατά οποία αφορά η τροποποίηση ηροκύητεί ως εξής:
α)Σί περίπτωση εκπονήσεως οριστικής μελέτης, η
αμοιβή ισούται με (55% + 50% χ 45%) της Α.
β}Σε περίπτωση εκπονήσεως προμελέτης, η αμοιβή
ισούται με {30% + 50% χ 15%) της Α.
γ)Σε περίπτωση εκπονήσεως μελέτης 6φορμογής; η
αμοιβή ισούται με (40% + 50% χ 10Χ)%) της Α\
δ)Σε περίπτωση εκπονήσεως οριστικής μελέτης μ«
ηληρότητΰ μελέτης εφαρμογής, η αμοιβή ισούται μ£
(70% + 50% χ 45%) της Α».

Το όρθρο βθ ανηκστοσταθηκί ως ανωτέρω με το άρθρο 36 του Π.Δ.615/198&.

ΙίΕΦΑΛλίόΝ ^
βορμονής ϊπϊ μελετών υδραυλικών -έργων
Αρθρρνδΐ
Αντικείμίνον.
Αι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται
εφ'όλων των μελετών υδραυλικών εν γένει έργων του
κεφαλαίου Α' του παρόντος τμήματος-, εκτός εόν
άλλως, ειδικώς, ορίζηται εις τα οικεία όρθρο αυτού, άτί
οι ειδικοί αύται διατάξεις κατισχύουν των γενικών
τοιούτων του παρόντος.
Αρθρον 68
. Περιλαμβανόμενοι εις την ομοφήν μελέτης δαηόναι
Ι,Εις την, κατά τα προηγούμενα άρθρα 65 και 66
καθοαιζομένην αμοιβήν μελέτης, εκτός των εις την παράγραφαν 5 του άρθρου 65 δαπανών, περιλαμβάνεται
και ηάοο ετέρα δαπάνη του μελετητρύ, απαιτουμένη
δια την, εντός ή εκτός της έδρας αυτού, εκηόνηαιν της
μελέτης, συμφώνως προς τας οικείος προδιαγροφάς
μελετών, πλην των της κατωτέρω παραγράφου 2.
2.Δεν ηεριλομβάνονται εις την κατά τα ανωτΐρ»
αμοιβήν της μελέτης αϊ δαηάναι και η αμοιβή δια τος
κάτωθι εργαοίας ή επί μέρους μελετάς:
ο}Η εκτέλεσις οιωνδήποτε τοπογραφικών εργασιών,
περιλαμβανομένων και των βυθομετρικών τοιούτων, αίτινες αμείβονται ιδιαιτέρως και κατά τας σικΐίος πατάξεις αυτών.
β)Η αμοιβή των γεωργοτεχνικών και γεωργοοικονομικών μελετών ήτις καταβάλλεται ιδιαιτέρως.
γ)Η αμοιβή μελετών οικονομικής σκοπιμότητας. ·
δ)Αι δαπάνα) μετρήσεως ηοροχπς ρευμότων «Β
πηγών, χημικών κοι μικροβιολογικών αναλύσεων υδάτων και λυμάτων ως και αϊ λοιποί μέτρησες και παρατηρηθείς αϊ απαΓΓούμεναι δια την σύνταξιν της υδρολογικής μελέτης.
ε)Αι πάσης φύσεως δαηάναι και μετρήρεις δια την
ούντοξιν της απαιτουμένης υδρογεωλογικής μιλέτης.
οτ)Αι γεωλογικοί χαρτογραφήσεις και η αύνταξις γεωλογικών εκθέσεων και μίλετών πάσης μορφής π εκτάσεως ως κοι η εκτέλίοις ηάσης φύοεως ίρ<ΐ(νητΗθών
γεωλογικών εργασιών.
ζ)Α» γεωτεχνικοί εκθέσεις ως και σι συναφείς ερευνητικοί και εργαστηριακοί εργαοΐαι κοι η οξιολόγηοι; των
εκ τούτων συμπερασμάτων.
η)Αι ηάαπς φύοεως εδαφολογικοί εργοσίαι. ίρίννοι
και μελέται.
θ}Αι έοευναι έηΐ προτύπων, ΐϊδραϋλ«ών και μαθηματικών.
·
;
ι)Αι πάσης φύσϊοίς δοΛόνοι κοι σμοιβαί,' 3ΐ αηαΓταύμενα; δια την έκδοοιν γνωμοδοτήσεων ίΐδικών συμβούλων, .,ιετακαλουμένων ι«ίό τον Μελΐτ.ιτοό'τη εντολή
του Εργοδότου.
*ιαΚ^ δαπάνες για την υποβολή περισσοτέρων των
ηέντε αντιγράφων της μελέτης,
ιβίΑ) πάσης φύσεως δαηάναι μεταφράσεων.
ιγ}Η αμοιβή μελετών, αμειβομένων δΓ ετέρων διατάξεων αμοιβών, πΐρί ων αϊ παράγραφοι 3 και δ/β τον
άρβρου 65 του παρόντος.
'ίδϊΗ αμοιβή για την υποβολή περιοοοτίρων τ«ν
ητντε αντιγράφων τπς μελέτης ορίζεται στο κόστος για
το πρώτο ηέντε και στο διπλάσιο του χόοτους αυτών
*0ι περιπτώσεις ίο και ιό αντικαταστάθηκαν ως άνω*
τερω υε την ηαΰ. 1 τοιιάοθοου 37 του Π.Δ.515/1389.

για το υπόλοιπα, με βάση τα παραστατικά στοιχείο πληρωμής.
*«ιε)0< δαπάνες γιο τη συλλογή στοιχείων υφίστομέ-

Αρθρον. $|)·
μελετών 0!*ιδίο:τερίις
Η αμοιβή δισ την εκτέλεσιν των κατά το προηγούμενον άρθρον εργασιών ή εκπόνησιν των αντιστοίχων
μελετών, εφ' όοον δεν υφίσταται αντίστοιχος διάταξις
αμοιβής, ορίζεται ιδιαιτέρως. κατά περίπτωσιν, ομού
μετά της εντολής του Εργοδότου προς εκτέλεσ,ιν τρυ>
των,
** Αρθρο 70
"

Αμοιβή μελέτης προοθηκών,

διαρρυθμίσεων και ελέγχου υφισταμένων έργων
1. Η αμοιβή γιο τη σύνταξη μελέτης διαρρυθμίσεων ή
προσθηκών μι οποιοδήποτε έννοια* προσαυξάνεται κατά 25%.
2.Η αμοιβή γιο τον έλεγχο της επάρκειας υφισταμένων έργων, κατόπιν εντολής του Εργοδότη, που γίνεται
στα πλαίσια εκπονούμενης προμελέτης ή οριστικής μελέτης, είτε το έργα αυτά εντάσσονται τελικώς κίτε όχι
στο ουνολο των έργων της μελέτης, καθορίζεται στο
20% της αμοιβής που προκύπτει για τη μελέτη των
υφισταμένων ουτών έργων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενο στα άρθρα 3, 64, 65 και 66 του παρόντος, μι
προϋπολογισμό έργων Σ που θο εκτιμάται κατά το
χρόνο σύνταξης του Προϋπολογισμού του σταδίου της
όλης μελέτης*.
Αρθρο* 71.
Εφορμογαί μελετών υπό Εργοδότου
Ο Εργοδότης οίο πληρωμής της αμοιβής μελέτης
τινός καθίσταται κύριος αυτής δυνάμενος να την εφαρμόοη εξολοκλήρου ή κότα τμήματα οπουδήποτε, οπό·
τεδήηοτε και οσοσδήποτε φοράς άνευ καταβολής προοθέτου αμοιβής εις τον Μελετητήν υπό την ηροΰπόθεσιν ότι ουδεμία σχετική πρόσθετος εργοοία θέλει ζητηθεί σπό τον Μελετπτήν.

Περιειόμενον αμοιβής επιβλέψεως
Εις'ίΊ'ν αμοιβήν -επιβλέψεως, περιλαμβάνεται αποζημίωσις διό την απασχόλποιν και πάσα κατά τας διατάξεις του παρόντος δαπάνη δια την υηεύθυνον πσρανο*
λούθηοτν των εκτελουμένων έργων, την χορήγηοιν
πλήρων και λεπτομερών οδηγιών Εις τον κοταοκευο*
στην του έργου δια την, κοτό το συμβατικά στοιχεια,την
επιοτήμην και τους κονόνος της τέχνης, έντεχνον, εμπρόθεσμον κοι οικονομικήν εκτέλεσιν των εργοοιών,
την μέριμναν δια την ουμμόρφωσιν του αναδόχου προς
τσς συμβατικός του υποχρεώσεις και την ηεριφροΰρη·
σιν των συμφερόντων του Εργοδότου, την διενέργιαν
μικροτροποποιπσεων τπς αρχικής μελέτης, την σύντα·
ξιν λογαριασμών και συγκριτικών πινάκων, πρωτοκόλλων αφανών εργασιών ως και των των τοιούτων παραλαβής κοι ζυγΐσεως υλικών, την φροντίδα λήψεως των
τ
απαιτουμένων δοκιμίων, τος μερικός κοι πν τελικήν
εηιμέτρησιν, την εισπγησ:ν επί αιτήσεων παρατάσεως
των συμβατικών προθεσμιών, την εμηρόθεσμον απόν*
τηοιν και αντίκρουσιν κατά τπν ηαραλαβπν των ίργοοιών και τον δέοντα χειρισμόν και αηόντηαιν επί τυχόν
ενατάσεων του σνοδόχου κατά του πρωτοκόλλου ηαραλοβής ως και την, εις τα δικαστήρια παράστασιν, εηΐ
προσφυγών του σνοδόχου, εάν ήθελε δοθή προς τούτο
εντολή υπό του Εργοδότου, καταβαλλομένης εν τη τελευταία τούτη περιπτώσει, ιδιαιτέρας αμοιβής κατά το
άρθρον 102 του παρόντος.
2)Δεν περιλαμβάνονται εις τπν άμϋιθήν «πιβλέψεως;
α)Η δαπάνη λήψεως και δοκιμασίας δοκιμίων και
εκτελέσεως πάσης φύσεως δοκιμών βαρύνουσα, αν»
λόγως προς την οικείαν σύμβασιν, τον ανάδοχον του
έργου ή τον Εργοδότηγ.
β)Η αμοφή δια την σύνταξιν μελέτης τροποποιήσεως
της αρχικής μελέτης είτε εν άλω είτε κατά μέρος αυτής
Εάν δοθή παρά του Εργοδότου τοιαύτη εντολή, καταβάλλεται ιδιαιτέρα αμοιβή εις τον επιβλέποντα δια την
ούντοξιν των τροποποιητικών μελετών, υπολογιζόμενη
κατά τας οικείας διατάξεις.
γ)Η αμοιβή δια την σύνταξιν πρωτοκόλλων κανονισμού νέων τιμών μονάδος, καταβαλλομένη ιδιαιτέρως,
κατά τα κατωτέρω ειδικώτερον οριζόμενα.
* «Αρθρο 74
Καθοριομσς αμοιβής επίβλεψης >

ΚΕΦΑΛΑΪΟΝΓ'
ΑΜΟΙΒΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ

Αντικεϊμενον

Αρθρον 73-

ΐ

'

^ι διατάξεις τρυ παρόντος κεφαλαίου, ηφορουν εις
τον καθορισμόν του ελαχίστου ορίου αμοιβής δια την
ίπίβλεψιν και επιμετρήσεις των υδραυλικών έργων.

Η αμοιβή επίβλεψης υδραυλικών έργων των οποίων η
μελέτη αμοίβεται κατά τις διατάξεις του τμήματος Δ του
παρόντος, ορίζεται σε ποσοστό της πραγματοποιηθείσας δαπάνης των εκτελκσθεισών εργασιών με βάση
το γενικό τύπο του άρθρου 2 και με συντελεστές
.((» 1,10 .·
μ .-.20,00*·.

Κατανομή σμαιρΆς επιβλέψεως
Η αμοιβή επιβλέψεως, δι*, σηάοος τος κατηγορίας
υδραυλικών έργων, κατανέμεται ως κάτωθι:
α)Δια την κυρίως εηίβλεψιν ηοσοστόν 65%.
β)Δια την εηιμετρηαιν ηοσοστόν 35%.

*Μ περίητωαπ ιέ προστέθηκε με την ηορ.2 του άρθρου
Π.Δ.5Λ&/ 19,89.
» Το άρθρο 70 αντικαταστάθηκε ω; ανώτέρ»; \
ΠΔ515/1985,

* Το άρθρο 74 διαμορφώθηκε ανωτέρω με το ορ&ρα
39 του ΠΔ 515/1989.
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Αρθρον 76
Αι/ο,'3^

ικ; πρα!τ0<ίόΑλα'ν κο.νονιομού νέων τιμών μονάδος.

ΊΐΕις την. ϋότο τοανωτίμω, αμοιβών επιβλέψεως και
εΓΐίμποπσεΐιΐν 0£ν· περιλαμβάνεται η εμοιβη του επιβλέ^
πτντος ί:α την σύνταξκ πρωτοκόλλων κονονικμού
'\?ε<4.·ν τιμών μονάδος, καταβαλλομένη επιπροσθέτως.
2,Διθ την σΟνταξιν πρωτοκόλλων κανονισμού νέων
Τιμών συνοδευόμενων υπό αναλύσεως τιμών και τιμολογίου 6·α τας νέας εργουίος, ορίζεται ποοοστόν
,β,έν επί της συνολικής αξίας των/, διό νέων τιμών;
μονάδος. προβλεπομένων δια του συγκριτικού πίνακος
εργασιών μ£Τα προσθήκην του ποσοστού οφέλους εργολάβου και σφαίρεσιν της τυχόν εκπτώσεως της δημοπρασίας;.
Αρθρον 77

Περιπτώσεις αυξομειώσεως αμοιβής επιβλέψεως
ί'.Η κατά τσ ανωτέρω άρθρο 74 και 76, αμοιβή επιβλέψεως αφορά εις την περίπτωσιν εκτελέσεως των
έργων «ν τη έδρα του επιβλέποντος, δια γενικού εργολάβου και δισ τιμών μονάδος των επί μέρους εργασιών
και υπό την ηροϋηόθεΰΐν άτι ο Εργοδότης δεν διαθέτει
ίδιον τεχνικήν υππρεσίαν δια ι ην επί τόπου ηαροκολούθηο:ν των εργασιών, υπό τας τεχνικός οδηγίας και την
εν γέν£ΐ επιβλεψιν του επιβλέποντος.
2. Εις πν περίπτωσιν ο Εργοδότης διαθέτει ιδίαν τεχνικήν υππρεσίαν, με επί κεφαλής διπλωματούχόν μηχανικόν δια την επί τόπου παρακολοΰθησιν των εργασιών
υπό τας τεχνικός οδηγίας αμοιβή το ήμισυ της, κατά τσ
ανωτέρω οριζόμενης κατά περίπτωσιν, νομίμου
αμοιβής επιβλέψεως
3. Εάν το έργον δεν εκτελπται δια τιμών μονάδος των·
επί μέρους εργασιών αλλά με κατ αποκοηπν προσφοράν δί ολάκληρον το έργον, εις τον επιβλέποντα καταβάλλεται το 75% της, κότα το άρθρον 74, νομίμου
αμοιβής μη ισχυούσης εν προκειμένω της κατανομής
του όρθρου 75, εάν δε τούτο εκτελήτσι κατά μικτον
σύστημα, η αμοιβή επιβλέψεως είναι ανάλογος του
τρόπου εκτελέσεως των εηί μέρους τμημάτων του έργου κοι της αξίας αυτών, εφ' ης εφαρμόζονται τα, κότα
περίπτωσιν, οικεία ποσοστά.
4. Εάν το εκτελούμενον έργον κείται εκτός της έδρας
του επιβλέποντος και ηέρσν των 75 χλμ. απ' αυτής, η
αμοιβή της επιβλέψεως προσαυξάνεται ως κάτωθι, αναλόγως της αποστάσεως του έργου από της έδρας του
επιβλέποντος:
α}ΔΓ αηόοτααιν πέραν των 75 χλμ. και μέχρις 150
χλμ. κατά ηοοοοτόν 26%.
β) Δι ' σηόστασιν ηέρον των 1 50 χλμ. κατά ποσοοτόν
50%.
'
.
.
. . · . Γ
5. Εις περίπτωσιν εκτελέσεως έργου ή τμήματος αυτού ή εργασιών τινών απολογιοτικώς δΓ αυτεπιστασίας
(άνεο* εργολάβου), η αμοιβή διό το ούτως εκτελεσθέν
έργον, τειραηλασιόζ£ται.
6. Εις περίπτωσιν εκτελέσεως έργου Τινός, δι* εργολάβων κατά αυτοτελή τμήματα κοι με αυτοτελείς προϋπολογισμούς» π αμοιβή υπολογίζεται κεχωριομένως δι
έκαοτον αυτοτελές ως άνω τμήμα.
7. Εις περίπτωσιν εκτελέσεως επικινδύνων εργασιών,
η αμοιβή επιβλέψεως δύναται νο ουξηθεί μέχρι του
πενταπλασίου, δια το επιχίνδυνον μέρος του έργου ή το
σύνολο αυτού κατά περίπτωσιν, του χαρακτηρισμού
του επικινδύνου και του καθορισμού του ποσοστού
προσαύξησες της αμοιβής προσδιοριζόμενων δΓ οηοφάοεως του αρμοδίου οργάνου, μετά ούμφωνρν
του αρμοδίου Τεχνικού ΣυμβουΜου-
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8 . £ις ηερίπτωσ.ν συνδρομής μίας π περισσότερων
περιπτώσεων του παρόντος άρθρου κατά την εηίβλρψιν
έργου Ανός το τελικώς προκύπτον ηοαοστόν επιβλέψεως δεν δυνατοί να είνα;. εν ηόσει περιπτώσει μείζον
των επτά το>ς εκατόν {7%) όταν συντρέχει μια περίπτωσης κα* του δέκα τοις εκατόν (10%) ότον συντρέν
>;ουν περισσότεροι της μιας, επί τπς οξιάς του έργου..
Αρθρον 78
Πληρωμή αμοιβής επιβλΐψέως
1. Η αμοιβή επιβλέψεως καταβάλλεται εις τον δικαιούχον τμηματικώς και αναλόγως της προόδου τοιι
έργου, υπολογιζόμενη επί των εκάστοτε τμηματικών
λογαριασμών πληρωμής της σξίος τούτου, συντασσομένων βάσει κανονικών επιμετρήσεων.
2. Επί των εκάστοτε τμηματικών πληρωμών της
αμοιβής επιβλέψεως παρακρατείται ηοσοστόν είκοσι
τοις εκατόν (20%) αυτής, αηόδιδόμενον εις τον επιβλέποντα κατά ηοοοοτόν μέχρι δέκα τοις εκατόν (10%)
του συνόλου της αμοιβής άμα τη θεωρήσει της τελικής
εηιμετρήσεως, κατά πέντε τοις εκατόν (5%), άμα τη
εγκρίσει του πρωτοκόλλου της προσωρινής παραλαβής
Κ9ΐ κατά υπόλοιπον πέντε τοις εκατόν (5%) άμα τη
συντελέσει της οριστικής παραλαβής,.
3. Δια τα έργα του Δημοσίου και Νομικών Προσώπων1
Δημοσίου Δικαίου εάν η εηίβλεψις διακοπή υηαιτιότητι
του επιβλέποντος, εις οιονδήποτε οτάδιον της επιβλέψεως, η ως άνω κράτηοις 20% επί της αμοιβής επιβλέψεως, εκπίπτεται υπέρ του Εργοδότου, ηρος κάλυψιν
των ηυξημένων δαπανών τούτου λόγω της νέος επιβλέψεως.
4. Εις περίπτωσιν καθυστερήσεως καταβολής υπό του
Εργοδότου εις τον επιβλέποντα της εκάστοτε αναλογούσης αυτώ αμοιβής επιβλέψεως, πέραν των εξήκοντα
(601 ημερών από της υποβολής του πίνακας αμοιβής εις
τον Εργοδότην, ούτος υποχρεούται εις κσταβολήν του
οικείου νομίμου τόκου κατόπιν εγγυήσεως παρά τοιι
δικαιούχου.
5. Εις περίπτωσιν καθ' πν απαιτείται η ίδρυοις ειδικού
εργαφείου εις τον τόπον του έργου δια την παρακολούθηοιν αυτού λόγω αναπτύξεως εις μεγάλην έκτοσιν ή
παρουσιαζομένων δυσχερειών, οι δσπάνσι ιδρύσεως και
εγκαταστάσεως του Γραφείου ως και επανδρώοΐως αυτού δια βοηθητικού τεχνικού προσωπικού βαρύνει τον
Εργοδότην. Η σύνθεσις εις προσωπικών του γραφείου
εγκρίνεται υπό ταχι Εργοδότου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

ΑμΟ-ΐβοί παραλαβής υδραυλικών έ
Ι

Αρθρον 79
Καθορισμός Αμοιβής Παραλαβής και πληρωμή αυτής

'ί. Δια τον έλεγχαν τπς οριστικής εηιμετρποεως και
την ηροσωρινήν παραλαβήν εργασιών υδραυλικών έργων ων η μελέτη αμείβεται κατά τος διατάξεις του τμήματος Δ' του παρόντος, το ελάχιστον ποσόν της εν
γένει οφειλομένης αποζημιώσεως το καταβαλλόμενον
υπό του οικείου Εργοδότου, ορίζεται εις ποσοοτόν επί
της ηρογμοτοηοιηθήσης δαπάνης του έργου, ως ακολούθως, δΓ έκαοτον μέλος της, επί τούτω συνιστώμενης Επιτροπής παραλαβής και 6Γ έκαστον έργον;
αί ΠίΝΑΞ Α: Δί' έργο σξίος μέχρι του ηοοοΰ 500,000
δραχμών, ηοσοστόν
0,50%
β| ΠΙΙΝΑΐ Β: ΔΓ έργα αξίας μέχρι 1.500.000
δραχμών και δια το υπέρ το 500.000 ποσόν, δΓ ο
ισχύί) ο ηίναξ Α', ηοσοστόν
0,40%

