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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΠΛΑΙΣΙΟ
ΓΕΝΙΚΑΓΕΝΙΚΑ
►► ΤοΤο ΒασιλικόΒασιλικό ∆ιάταγµα∆ιάταγµα χρησιµοποιείταιχρησιµοποιείται γιαγια τοντον καθορισµόκαθορισµό τωντων
αµοιβώναµοιβών τωντων µεταλλειολογικώνµεταλλειολογικών, , τωντων χηµικοτεχνικώνχηµικοτεχνικών, , τωντων
µηχανολογικώνµηχανολογικών καικαι τωντων ηλεκτρολογικώνηλεκτρολογικών εργασιώνεργασιών πουπου δενδεν
αποτελούναποτελούν εξάρτηµαεξάρτηµα κυρίωςκυρίως οικοδοµικούοικοδοµικού έργουέργου

Το Βασιλικό ∆ιάταγµα δεν έχει ισχύ για τον καθορισµό των Το Βασιλικό ∆ιάταγµα δεν έχει ισχύ για τον καθορισµό των 
αµοιβών των εργασιών που απαιτούνται για την έκδοση αµοιβών των εργασιών που απαιτούνται για την έκδοση 
οικοδοµικών αδειών, εκεί εξακολουθεί να ισχύει το Π.∆. του 696οικοδοµικών αδειών, εκεί εξακολουθεί να ισχύει το Π.∆. του 696

ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Ο∆ΥΣΣΕΑΣ

∆ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ.



ΥπάρχουνΥπάρχουν τρεις κατηγορίες έργων:τρεις κατηγορίες έργων:

1.1. ΚατηγορίαΚατηγορία II πχπχ. Αγροτικά οικοδοµήµατα, αποθήκες, στάβλοι, κτίρια . Αγροτικά οικοδοµήµατα, αποθήκες, στάβλοι, κτίρια 
εργαστηρίων και εργοστασίων, ξύλινα παραπήγµατα, λέµβοι, βενζινάεργαστηρίων και εργοστασίων, ξύλινα παραπήγµατα, λέµβοι, βενζινάκατοι, κατοι, 
ρυµουλκά κλπ.ρυµουλκά κλπ.

2.2. Κατηγορία Κατηγορία IIII πχπχ. Εργατικές οικίες και οικίες σε οµάδες, πολυκατοικίες µέχρι . Εργατικές οικίες και οικίες σε οµάδες, πολυκατοικίες µέχρι 
τρεις ορόφους, εµπορικά καταστήµατα και κτίρια γραφείων µέχρι τρτρεις ορόφους, εµπορικά καταστήµατα και κτίρια γραφείων µέχρι τρεις εις 
ορόφους, ξενοδοχεία µέχρι 15 δωµάτια, απλοί σιδηροδροµικοί σταθµορόφους, ξενοδοχεία µέχρι 15 δωµάτια, απλοί σιδηροδροµικοί σταθµοί, οί, 
φορτηγά, δεξαµενόπλοια, µικρά επιβατικά, πλωτά µηχανήµατα, λιµενφορτηγά, δεξαµενόπλοια, µικρά επιβατικά, πλωτά µηχανήµατα, λιµενικά ικά 
έργα, κτίρια εργοστασίων, αποθήκες µε µηχανικές εγκαταστάσεις,  έργα, κτίρια εργοστασίων, αποθήκες µε µηχανικές εγκαταστάσεις,  
εγκαταστάσεις διαφύλαξης και διανοµής αερίου, εγκαταστάσεις θέρµεγκαταστάσεις διαφύλαξης και διανοµής αερίου, εγκαταστάσεις θέρµανσης ανσης 
ή ύδατος, θεµελιώσεις, εγκαταστάσεις αντλήσεως κλπ.ή ύδατος, θεµελιώσεις, εγκαταστάσεις αντλήσεως κλπ.

3.3. Κατηγορία Κατηγορία IIIIII πχπχ. Πολυκατοικίες, εµπορικά καταστήµατα, κτίρια γραφείων µε . Πολυκατοικίες, εµπορικά καταστήµατα, κτίρια γραφείων µε 
περισσότερους από τρεις ορόφους, δηµαρχεία, φιλανθρωπικά περισσότερους από τρεις ορόφους, δηµαρχεία, φιλανθρωπικά 
καταστήµατα, δικαστήρια, σχολεία, µουσεία, µεγάλα επιβατικά και καταστήµατα, δικαστήρια, σχολεία, µουσεία, µεγάλα επιβατικά και πολεµικά πολεµικά 
πλοία, µηχανολογικές εγκαταστάσεις πάσης φύσεως, εργοστάσια πλοία, µηχανολογικές εγκαταστάσεις πάσης φύσεως, εργοστάσια 
ζυθοποιίας, οινοπνευµατοποιίας και ποτοποιίας, µηχανολογικά και ζυθοποιίας, οινοπνευµατοποιίας και ποτοποιίας, µηχανολογικά και 
ηλεκτρολογικά εργαστήρια κλπ.  ηλεκτρολογικά εργαστήρια κλπ.  



•• ΕίδηΕίδη εργασιών:εργασιών:
1.1. Προσχέδιο µε εκτίµηση δαπανώνΠροσχέδιο µε εκτίµηση δαπανών
2.2. Οικονοµικός υπολογισµόςΟικονοµικός υπολογισµός
3.3. Μελέτη και αίτηση προσφορώνΜελέτη και αίτηση προσφορών
4.4. Έλεγχος προσφορώνΈλεγχος προσφορών
5.5. Εκπόνηση στοιχείων προς µεταβίβαση παραγγελίαςΕκπόνηση στοιχείων προς µεταβίβαση παραγγελίας
6.6. Επίβλεψη εκτέλεσηςΕπίβλεψη εκτέλεσης
7.7. Επιµέτρηση και παραλαβήΕπιµέτρηση και παραλαβή
8.8. Μελέτη της υπό ίδρυσης ή επέκταση ή ανακαίνιση Μηχανολογικής Μελέτη της υπό ίδρυσης ή επέκταση ή ανακαίνιση Μηχανολογικής 

εγκατάστασης, υποβαλλόµενη στην Αρµόδια αρχή µε σκοπό την εγκατάστασης, υποβαλλόµενη στην Αρµόδια αρχή µε σκοπό την 
χορήγηση της αντίστοιχης άδειαςχορήγηση της αντίστοιχης άδειας

9.9. Μελέτη µηχανολογικής εγκατάστασης ιδρυθείσας ή επεκταθείσας ή Μελέτη µηχανολογικής εγκατάστασης ιδρυθείσας ή επεκταθείσας ή 
διαρρυθµισείσαςδιαρρυθµισείσας χωρίς προηγούµενης αντίστοιχης άδειας χωρίς προηγούµενης αντίστοιχης άδειας 
υποβαλλόµενη στην Αρµόδια αρχή µε σκοπό την χορήγηση της υποβαλλόµενη στην Αρµόδια αρχή µε σκοπό την χορήγηση της 
αντίστοιχης άδειας αντίστοιχης άδειας 



ΠαράδειγµαΠαράδειγµα υπολογισµού πινακίου αµοιβήςυπολογισµού πινακίου αµοιβής

ΑξίαΑξία έργου:                                           Μελέτη        έργου:                                           Μελέτη        ΕπίβλεψηΕπίβλεψη
0           0           -- 220,10                        4,8%                     220,10                        4,8%                     2,4%2,4%

220,10    220,10    -- 733,68                         4,0%                     733,68                         4,0%                     2,0%2,0%
733,68    733,68    -- 1467,35                        3,4%                      1467,35                        3,4%                      1,7%                         1,7%                         

1467,35   1467,35   -- 7336,76                        2,2%                      7336,76                        2,2%                      1,1%1,1%
7336,76   7336,76   -- 14673,51                        2,0%                       14673,51                        2,0%                       1,0%1,0%
14673       14673       -- 0,8%               0,8%               0,4%0,4%

Α.      Μηχανολογικός Εξοπλισµός

Πίνακας I (Βενζιναντλίες)

Πίνακας II (Συνεργεία, Πλυντήρια, Λιπαντήρια)

ΑξίαΑξία έργου:                                           Μελέτη        έργου:                                           Μελέτη        ΕπίβλεψηΕπίβλεψη
0           0           -- 220,10                        6,4%                     220,10                        6,4%                     3,2%3,2%

220,10    220,10    -- 733,68                         5,2%                     733,68                         5,2%                     2,6%2,6%
733,68    733,68    -- 1467,35                        4,4%                      1467,35                        4,4%                      2,2%                         2,2%                         
1467,35   1467,35   -- 7336,76                        2,8%                      7336,76                        2,8%                      1,4%1,4%
7336,76   7336,76   -- 14673,51                        2,6%                       14673,51                        2,6%                       1,3%1,3%

14673       14673       -- 1,04%               1,04%               0,52%0,52%



ΒΒ.       Εξαερισµός, πυρασφάλεια, ηλεκτρολογικά, αποχέτευση, υδρα.       Εξαερισµός, πυρασφάλεια, ηλεκτρολογικά, αποχέτευση, υδραυλική υλική 
εγκατάσταση, κλιµατισµός, εγκατάσταση ισχυρών ρευµάτωνεγκατάσταση, κλιµατισµός, εγκατάσταση ισχυρών ρευµάτων

Αµοιβή Μελέτης                                                  Αµοιβή Μελέτης                                                  Αµοιβή ΕπίβλεψηςΑµοιβή Επίβλεψης

Μ = (β1/100) Μ = (β1/100) xx Σ                                                      Ε = 1,4 Σ                                                      Ε = 1,4 xx (β1/100) (β1/100) xx Σ                     Σ                     

όπου β1 = κ + (µ/3√Σ/όπου β1 = κ + (µ/3√Σ/((10001000 x x λλ)))  και Σ = Προϋπολογισµός εγκατάστασης)  και Σ = Προϋπολογισµός εγκατάστασης

Μελέτη               Μελέτη               ΕπίβλεψηΕπίβλεψη
Εξαερισµός Εξαερισµός IVIV κ=2.5 , µ=45                  κ=2.5 , µ=45                  κ=2.0 , µ=28κ=2.0 , µ=28
ΕγκΕγκ. κλιµατισµού . κλιµατισµού IVIV
Πυρασφάλεια Πυρασφάλεια IIIIII κ=2.κ=2.33 , µ=45                      κ=, µ=45                      κ=1.31.3 , µ=2, µ=255
Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά IIIIII
ΕγκΕγκ. . ΙσχΙσχ. Ρευµάτων . Ρευµάτων IIIIII
Πυρασφάλεια Πυρασφάλεια II κ=1.5 , µ=20                      κ=κ=1.5 , µ=20                      κ=1.1.1 , µ=201 , µ=20
Αποχέτευση ΙΙ                                  κ=2.0 , µ=35     Αποχέτευση ΙΙ                                  κ=2.0 , µ=35     κ=1.3 , µ=25κ=1.3 , µ=25
ΥδρΥδρ. Εγκατάσταση . Εγκατάσταση IIII
Πυρασφάλεια Πυρασφάλεια IIII



ΓΓ. Αµοιβές µελετών µηχανολογικών εγκαταστάσεων. Αµοιβές µελετών µηχανολογικών εγκαταστάσεων
( Ελέγχουσα αρχή η ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης, Μοναστηρίου 12) ( Ελέγχουσα αρχή η ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης, Μοναστηρίου 12) 

ΠρΠρ. . –– 14673,51 = Α14673,51 = Α
όπου όπου ΠρΠρ. είναι ο προϋπολογισµός µηχανολογικού εξοπλισµού. είναι ο προϋπολογισµός µηχανολογικού εξοπλισµού

Για τον υπολογισµό της αµοιβής για άδεια εγκατάστασης:Για τον υπολογισµό της αµοιβής για άδεια εγκατάστασης:
Α Α x x 0,6 % = Β0,6 % = Β
Β + 63,39 = ΑµοιβήΒ + 63,39 = Αµοιβή

Για τον υπολογισµό της αµοιβής για άδεια λειτουργίας:Για τον υπολογισµό της αµοιβής για άδεια λειτουργίας:
Α Α xx 1,2 % = Β1,2 % = Β
Β + 35,58 = ΑµοιβήΒ + 35,58 = Αµοιβή


