
Β.Δ. ΤΗΣ 19/21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1938 

Περί αναθεωρήσεως του από 13 Ιουν. 1924 Δ/τος  

«περί καθορισμού των εις τους ιδιώτας μηχανικούς κλπ. αμοιβών». 

(Το παρόν Β. Δ/γμα ισχύει μόνον ως προς τας αμοιβάς των μεταλλειολογικών και χημικοτεχνικών 
εργασιών, τας κυρίως μηχανολογικάς και ηλεκτρολογικάς εργασίας, μη αποτελούσας εξάρτημα κυρίως 
οικοδομικού έργου ως και δια τας αμοιβάς Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών δια προκατασκευασμένα 
κτίρια. Επίσης ό,τι δεν προβλέπεται από το Π. Δ/γμα 696/74 )(βλέπε κατωτέρω σελίδα 

Έχοντες υπ’ όψει τας διατάξεις του άρθρ. 59 του από 17ης Ιουλ. 1923 Ν. Δ/τος «περί σχεδίων 
πόλεων κλπ. του Κράτους» ως ετροποποιήθη δια του άρθρ. 7 εδ. 2 του ν. 5367, προτάσει του επί της 
Συγκοινωνίας Υπουργού μετά την υπ’ αριθ. 17 ε.ε. γνωμοδότησιν του Συμβουλίου της Επικρατείας, 
απεφασίσαμεν και διατάσσομεν: 

Άρθρον 1. 

Εις τους Μηχανικούς εν γένει και Αρχιτέκτονας, ήτοι εις τους αποφοίτους των Ανωτάτων Σχολών 
του Ε.Μ. Πολυτεχνείου και τους εξ ανωτάτων Σχολών της αλλοδαπής ομοτίμων του 

Ε.Μ. Πολυτεχνείου προερχομένους διπλωματούχους (Πολιτικούς Μηχανικούς, Αρχιτέκτονας) (1) 
Μηχανολόγους Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Χημικούς Μηχανικούς, 
Μεταλλειολόγους Μηχανικούς, (Τοπογράφους Μηχανικούς) (2) και Ναυπηγούς Μηχανικούς, μέλη 
του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, ως και εις τους δυνάμει του ν. 4663 ή ετέρων 
μεταγενεστέρων διατάξεων δικαιουμένους ν’ ασκώσι τ’ ανωτέρω επαγγέλματα, το ελάχιστον όριον 
αμοιβής δια την εκτέλεσιν των κατά το παρόν Δ/γμα μελετών ή εργασιών, καθορίζεται ως 
κατωτέρω. 

Άρθρον 2. 

Αμοιβαί Πολ. Μηχανικών – Αρχιτεκτόνων 

(ισχύει μόνον εις ό,τι δεν προβλέπεται από το Π.Δ. 696/74). 

1. Προκειμένου περί έργων Πολιτικού Μηχανικού και αρχιτεκτονικών, το ποσοστόν της αμοιβής 
καθορίζεται συμφώνως προς τους τους κάτωθι πίνακας, αναλόγως της ολικής δαπάνης και της 
κατηγορίας των έργων, υπό τους περιορισμούς της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 

α)  Δι’ έργα αξίας μέχρι 250.000 δραχμών, εφαρμόζεται ο κάτωθι πίναξ Α’. 

ΠΙΝΑΞ Α’ 

Είδη εργασιών  Κατηγορίαι  Έργων 
  Ι ΙΙ ΙΙΙ 
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β) Δι’ έργα αξίας μέχρι δρχ. 750.000 και δια το υπέρ τας 250.000 δραχμών ποσόν δι’ ο ισχύει ο 
πίναξ Α’, εφαρμόζεται ο κάτωθι πίναξ Β’: 

  

  

(1) , (2)   Βλέπε Π.Δ. 696)74 )
 

ΠΙΝΑΞ Β’ 

γ) Δι’ έργα αξίας μέχρι δρχ. 2.500.000 και δια το υπέρ το 750.000 δραχμών ποσόν, δι’ ό 
εφαρμόζονται οι πίνακες Α’ και Β’,  εφαρμόζεται ο κάτωθι πίναξ Γ’: 

ΠΙΝΑΞ Γ’ 

Δι’ έργα πασών των ανωτέρω κατηγοριών, δι’ ά είναι απαραίτητος η σύνταξις `Αναλύσεως Τιμών, 
Τιμολογίου,  Συγγραφής υποχρεώσεων και Διακηρύξεως δημοπρασίας βλ. Β.Δ. 15)20 Ιαν. 1951 )(κατωτ. 
σελ. 990) . 

δ) Δι’ έργα αξίας μέχρι δρχ. 5.000.000 και δια τα υπέρ τα 2.500.000 ποσόν, δι’ ό εφαρμόζονται οι 
πίνακες Α’, Β’ και Γ’, τα ποσοστά αμοιβής καθορίζονται ίσα προς το ήμισυ των υπό του πίνακος Β’, 
καθοριζομένων. 

ε) Δι’ έργα Αξίας υπερτέρας των 5.000.000 δραχμών και δια το υπέρ τα 5.000.000 δραχμών ποσόν, 
δι’ ό εφαρμόζονται τα εν τοις ανωτέρω καθορισθέντα, τα ποσοστά αμοιβής καθορίζονται ίσα προς 
το 2/5 του πίνακος Γ’. 

α)Προσχέδιο.................................................... 1.0 1,2 1.4 
β)Γενικόν Σχέδιο............................................. 1.0 1.2 1.4 
Γ)Προμέτρησις και προ/σμός........................... 0.8 1.0 1.1 
δ)Σχέδια λεπτομερειών................................... 1.0 1.2 1.4 
Ε)Επίβλεψις και επιμέτρησις............................ 1.2 1.4 1.7 
Σύνολον αμοιβής επί τοις % 5.0 6.0 7.0 

Είδη εργασιών Κατηγορίαι Έργων 
  Ι ΙΙ ΙΙΙ 
α) Προσχέδιον..................................................... 0,9 1.1 1.3 
β) Γενικόν Σχέδιον......................................... 0.9 1.1 1.3 
Γ) Προμέτρησις και προ/σμός.......................... 0.7 0.9 1.0 
δ) Σχέδια λεπτομερειών.................................. 0.9 1.1 1.3 
Ε) Επίβλεψις και επιμέτρησις.......................... 1.1 1.3 1.6 
Σύνολον αμοιβής επί τοις % 4.5 5.5 6.5 

Είδη εργασιών Κατηγορίαι Έργων 
  Ι ΙΙ ΙΙΙ 
α) Προσχέδιον....................................................… 0.8 1.0 1.2 
β) Γενικόν Σχέδιον......................................... 0.8 1.0 1.2 
Γ) Προμέτρησις και προ/σμός.......................... 0.6 0.8 1.0 
δ) Σχέδια λεπτομερειών................................ 0.8 1.0 1.2 
Ε) Επίβλεψις και επιμέτρησις......................... 1.0 1.2 1.4 
Σύνολον αμοιβής επί τοις % 4.0 5.0 6.0 
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2. Εν περιπτώσει καθ’ ήν εις τα ως άνω έργα περιλαμβάνονται κατασκευαί εκ σιδηροπαγούς 
σκυροκονιάματος, κεντρική θέρμανσις, τεχνητός αερισμός, εγκατάστασις αναβατήρος ή έτεραι 
εξυπηρετικαί της λειτουργίας του κτιρίου ειδικαί μηχανολογικαί ή ηλεκτρολογικαί εγκαταστάσεις, η 
δαπάνη των εργασιών τούτων δεν περιλαμβάνεται εις τον προϋπολογισμόν, εφ’ ου λογίζονται τα 
κατά τους ανωτέρω πίνακας ποσοστά, αλλ’ αποτελούσιν ίδιον χωριστόν προϋπολογισμόν μετά των 
σχετικών μελετών αμειβομένων δια την μελέτην και επίβλεψιν κατά τους κατωτέρω πίνακας Αα’, 
Βα’ και Γα’, της βάσει των πινάκων τούτων καθοριζομένης αμοιβής κατανεμομένης μεταξύ του 
μελετήσαντος και επιβλέψαντος το κύριον έργον, όστις λαμβάνει τα 40% και του εκπονήσαντος τας 
μελέτας των ειδικών έργων και επιβλέψαντος ταύτα τεχνικού, όστις λαμβάνει τα 60%. 

α) Δι’ έργα αξίας μέχρι 75.000 δραχμών εφαρμόζεται ο κάτωθι πίνακας Αα’: 

ΠΙΝΑΞ Αα’ 

Δι’ έργα αξίας δρχ. 250.000 και δια το υπέρ τας 75.000 δραχμάς ποσόν, δι’ ό ισχύει ο πίναξ Α’, 
εφαρμόζεται ο κάτωθι πίναξ Βα’. 

ΠΙΝΑΞ Βα’ 

γ) Δι’ έργα αξίας μέχρι δρχ. 500.000 και δια το υπέρ τας 250.000 ποσόν, δι’ ό ισχύουσιν οι πίνακες 
Αα’ και Βα’ εφαρμόζεται ο κάτωθι πίναξ Γα’: 

ΠΙΝΑΞ Γα’ 

δ) Δι’ έργα αξίας μείζονος των δραχμών 500.000 και δια το υπέρ 500.000 ποσόν, δι’ ό ισχύουσιν οι 
πίνακες Αα’, Βα’ και Γα’, τα τα ποσοστά αμοιβής καθορίζονται ίσα προς το ήμισυ των υπό του 
πίνακος Βα’ οριζομένων. 

Είδη εργασιών Κατηγορίαι Έργων 
  Ι ΙΙ ΙΙΙ 
α) Μελέτη μετά προ/σμού, προσμετρήσεως και 
σχεδίων εφαρμογής και λεπτομερειών...... 

  

6.5 

  

7.4 

  

8.2 
β) Επίβλεψις, έλεγχος εκτελέσεως και επιμετρήσεις.. 1.5 1.6 1.8 
Σύνολον αμοιβής επί τοις % ........................ 8.0 9.0 10.0 

Είδη εργασιών Κατηγορίαι  Έργων 
  Ι ΙΙ ΙΙΙ 
α) Μελέτη μετά προ/σμού, προσμετρήσεως και 
σχεδίων εφαρμογής και λεπτομερειών ....…………. 

  

5.7 

  

6.5 

  

7.3 
β) Επίβλεψις, έλεγχος εκτελέσεως και επιμετρήσεις.. 1.3 1.5 1.7 
Σύνολον αμοιβής επί τοις %.......................... 7.0 8.0 9.0 

Είδη εργασιών Κατηγορίαι Έργων 
  Ι ΙΙ ΙΙΙ 
α) Μελέτη μετά προ/σμού, προσμετρήσεως και 
σχεδίων εφαρμογής και λεπτομερειών ....................... 

  

4.8 

  

5.7 

  

6.4 
β) Επίβλεψις, έλεγχος εκτελέσεως και 
επιμετρήσεις....... 

1.2 1.3 1.6 

Σύνολον αμοιβής επί τοις %......................... 6.0 7.0 8.0 
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ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

Άρθρον 3. 

Αμοιβαί Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων (ισχύει). 

1. Προκειμένου περί μεταλλειολογικών και χημικοτεχνικών εργασιών, ως και περί κυρίως 
μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εργασιών, μη αποτελουσών εξάρτημα κυρίως οικοδομικού 
έργου, δι’ ας εφαρμόζονται αι διατάξεις της παρ. 2 του προηγουμένου άρθρου, το ποσοστόν αμοιβής 
καθορίζεται ως κατωτέρω: 

α) Δι’ έργα αξίας μέχρι δρχ. 75.000 εφαρμόζεται ο κάτωθι πίνακας Α’ : 

ΠΙΝΑΞ  Α’ 

Είδη εργασιών Κατηγορίαι Έργων 
  Ι ΙΙ ΙΙΙ 
α) Προσχέδιον μετ’ εκτιμήσεως δαπανών......……. 1.6 2.4 3.2 
β) Οικονομολογικός υπολογισμός...................…… 0.5 0.8 1.0 
Γ) Μελέτη και αίτησις προσφορών...............……… 1.6 2.4 3.2 
δ)Έλεγχος προσφορών……………………………… 0.6 0.9 1.2 
Ε) Εκπόνησις στοιχείων προς μεταβίβασιν Παραγγελίας  0.8 1.2 1.6 
Σ) Επίβλεψις εκτελέσεως ............................………. 1.6 2.4 3.2 
Ζ)Επιμέτρησις και παραλαβή ………………………. 1.3 1.9 2.6 
Η1) Μελέτη της υπό ίδρυσιν ή επέκτασιν ή διαρρύθμισιν ή 
ανακαίνησιν Μηχανολογικής εγκαταστάσεως, 
υποβαλλόμενη εις την αρμοδίαν Αρχήν επί σκοπώ 
χορηγήσεως αντιστοίχου αδείας κατά τας διατάξεις του 
Νομ. ΔΚΣΤ/1912, ως ούτος ετροποποιήθη μεταγενεστέρως 
με ελάχιστον όριον αμοιβής δρχ. 750, αμοιβή επί τοις % 

  

  

  

  

  

  

1.0 

  

  

  

  

  

  

1.5 

  

  

  

  

  

  

2.0 
Η2) Μελέτη μηχανολογικής εγκαταστάσεως ιδρυθείσης ή 
επεκταθείσης ή διαρρυθμισθείσης ή ανακαινισθείσης άνευ 
προηγουμένης αντιστοίχου αδείας, υποβαλλομένη εις την 
αρμόδιαν Αρχήν επί σκοπώ χορηγήσεως αδείας λειτουργίας 
κατά τας διατάξεις του Νομ. ΔΚΣΤ/1912, ως ούτος 
ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως, με 
ελάχιστον όριον αμοιβής δρχ. 750, αμοιβή επί τοις % 
………. 
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Τα υπεδάφια η1 και η2 προσετέθησαν δια του άρθρου 1 του Β.Δ. 241 της 19 Απρ./5 Μαΐου 1961. 

β) Δι’ έργα αξίας μέχρι δρχ. 250.000 και δια το υπέρ τας 75.000 δραχμάς ποσόν, δι’ ό ισχύει ο πίναξ 
Α’ εφαρμόζεται το κάτωθι πίνακας Β ’: 

ΠΙΝΑΞ Β’ 

Τα υπεδάφια η1 και η2 προσετέθησαν δια του άρθρου 1 του Β.Δ. 241 της 19 Απρ./5 Μαΐου 1961. 

0.8 1.0 1.5 
Σύνολον αμοιβής επί τοις % ….……………………….. 9.8 14.5 19.5 

Είδη εργασιών Κατηγορίαι Έργων 
  Ι ΙΙ ΙΙΙ 
α) Προσχέδιον μετ’ εκτιμήσεως δαπανών......…………. 1.4 2.0 2.6 
β) Οικονομολογικός υπολογισμός..................…………. 0.5 0.7 0.9 
Γ) Μελέτη και αίτησις προσφορών...............…………… 1.4 2.0 2.6 
δ) Έλεγχος προσφορών................................………… 0.5 0.7 0.9 
Ε) Εκπόνησις στοιχείων προς μεταβίβασιν Παραγγελίας  0.7 1.0 1.3 
Σ) Επίβλεψις εκτελέσεως.............................…………….. 1.4 2.0 2.6 
Ζ) Επιμέτρησις και παραλαβή.......................…………… 1.2 1.7 2.2 
Η1) Μελέτη της υπό ίδρυσιν ή επέκτασιν ή 
διαρρύθμησιν ή ανακαίνισιν Μηχανολογικής 
εγκαταστάσεως, υποβαλλομένη εις την αρμοδίαν 
Αρχήν επί σκοπώ χορηγήσεως αντιστοίχου αδείας 
κατά τας διατάξεις του Νομ. ΔΚΣΤ/1912, ως ούτος 
ετροποποιήθη μεταγενεστέρως με ελάχιστον όριον 
αμοιβής δρχ. 750, αμοιβή επί τοις %................… 

  

  

  

  

  

  

0.8 

  

  

  

  

  

  

1.0 

  

  

  

  

  

  

1. 
Η2) Μελέτη μηχανολογικής εγκαταστάσεως 
ιδρυθείσης ή επεκταθείσης ή διαρρυθμισθείσης ή 
ανακαινισθείσης άνευ προηγουμένης αντιστοίχου 
αδείας, υποβαλλομένη εις την αρμόδιαν Αρχήν επί 
σκοπώ χορηγήσεως αδείας λειτουργίας κατά τας 
διατάξεις του Νομ. ΔΚΣΤ/1912, ως ούτος 
ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως, με 
ελάχιστον όριον αμοιβής δρχ. 750, αμοιβή επί τοις 
%........................... 

  

  

  

  

  

  

  

  

0.6 

  

  

  

  

  

  

  

  

0.8 

  

  

  

  

  

  

  

  

1. 
Σύνολον αμοιβής επί τοις %......................... 8.5 11.9 15. 
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γ) Δι’ έργα αξίας μέχρι δρχ. 500.000 και δια το υπέρ τας 250.000 δραχμάς ποσόν, δι’ ό ισχύουσιν οι 
πίνακες Α’ και Β’ εφαρμόζεται ο κάτωθι πίναξ Γ’: 

ΠΙΝΑΞ Γ’ 

Τα υπεδάφια η1 και η2 τίθενται ως προσετέθησαν δια του άρθρου 1 του Β.Δ. 241 της 19 Απρ./5 
Μαΐου 1961. 

δ) Δι’ έργα αξίας μέχρι ποσού δρχ. 2.500.000 και δια τα υπέρ τας δρχ 500.000 ποσόν, δι’ ό 
ισχύουσιν οι πίνακες Α’, Β’ και Γ’ εφαρμόζεται ο κάτωθι πίναξ Δ’ : 

ΠΙΝΑΞ Δ’ 

Είδη εργασιών Κατηγορίαι Έργων 
  Ι ΙΙ ΙΙΙ 
α) Προσχέδιον μετ’ εκτιμήσεως δαπανών........ 1.2 1.7 2.2 
β) Οικονομολογικός υπολογισμός..................... 0.4 0.6 0.8 
Γ) Μελέτη και αίτησις προσφορών................. 1.2 1.7 2.2 
δ) Έλεγχος προσφορών................................. 0.4 0.6 0.8 
Ε) Εκπόνησις στοιχείων προς μεταβίβασιν παραγγελίας 0.6 0.8 1.0 
Σ) Επιμέτρησις και παραλαβή.......................... 1.1 1.5 1.9 
Ζ) Επίβλεψις εκτελέσεως.......................... 1.2 1.7 2.2 
Η1) Μελέτη της υπό ίδρυσιν ή επέκτασιν ή διαρρύθμισιν ή 
ανακαίνησιν Μηχανολογικής εγκαταστάσεως, 
υποβαλλόμενη εις την αρμοδίαν Αρχήν επί σκοπώ 
χορηγήσεως αντιστοίχου αδείας κατά τας διατάξεις του Νομ. 
ΔΚΣΤ/1912, ως ούτος ετροποποιήθη μεταγενεστέρως με 
ελάχιστον όριον αμοιβής δρχ. 750, αμοιβή επί τοις 
%........................... 

  

  

  

  

  

  

0.6 

  

  

  

  

  

  

0.8 

  

  

  

  

  

  

1.0 
Η2) Μελέτη ΜΗχανολογικής εγκαταστάσεως ιδρυθείσης ή 
επεκταθείσης ή διαρρυθμισθείσης ή ανακαινισθείσης άνευ 
προηγουμένης αντιστοίχου αδείας, υποβαλλομένη εις την 
αρμοδίαν Αρχήν επί σκοπώ χορηγήσεως αδείας λειτουργίας 
κατά τας διατάξεις του Νομ. ΔΚΣΤ/1912, ως ούτος 
ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως, με 
ελάχιστον όριον αμοιβής δρχ. 750, αμοιβή επί τοις 
%.........................………………………. 

  

  

  

  

  

  

  

0.2 

  

  

  

  

  

  

  

0.4 

  

  

  

  

  

  

  

0.6 
Σύνολον αμοιβής επί τοις %.......................…………….. 6.9 9.8 12.7 

Είδη εργασιών Κατηγορίαι Έργων 
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Τα υπεδάφια η1 και η2 τίθενται ως προσετέθησαν δια του άρθρου 1 Β.Δ. 241 της 19 Απρ./5 
Μαΐου 1961. 

ε) Δι’ έργα αξίας μέχρι δρχ. 5.000.000 και δια το υπέρ τας 2.500.000 δραχμάς ποσόν, δι’ ό ισχύουσιν 
οι πίνακες Α’, Β’, Γ’ και Δ’ εφαρμόζεται ο κάτωθι πίναξ Ε’ : 

ΠΙΝΑΞ Ε’ 

  I II III 
α) Πρόσχέδιον μετ’ εκτιμήσεως δαπανών......…………… 0.8 1.1 1.4 
β) Οικονομολογικός υπολογισμός..................…………… 0.25 0.4 0.5 
Γ) Μελέτη και αίτησις προσφορών................…………….. 0.8 1.1 1.4 
δ) Έλεγχος προσφορών.................................……………. 0.3 0.4 0.5 
Ε) Εκπόνησις στοιχείων προς μεταβίβασιν παραγγελίας 0.4 0.5 0.7 
Σ) Επίβλεψις εκτελέσεως..............................……………… 0.8 1.1 1.4 
Ζ) Επιμέτρησις και παραλαβή........................…………….. 0.75 1.0 1.2 
Η1) Μελέτη της υπό ίδρυσιν ή επέκτασιν ή διαρρύθμισιν ή 
ανακαίνησιν μηχανολογικής εγκαταστάσεως, υποβαλλόμενη 
εις την αρμοδίαν Αρχήν επί σκοπώ χορηγήσεως αντιστοίχου 
αδείας κατά τας διατάξεις του Νομ. ΔΚΣΤ/1912, ως ούτος 
ετροποποιήθη μεταγενεστέρως με ελάχιστον όριον αμοιβής 
δρχ. 750, αμοιβή επί τοις %........................... 

  

  

  

  

  

  

0.2 

  

  

  

  

  

  

0.3 

  

  

  

  

  

  

0.4 
η2) Μελέτη μηχανολογικής εγκαταστάσεως ιδρυθείσης ή 
επεκταθείσης ή διαρρυθμισθείσης ή ανακαινισθείσης άνευ 
προηγουμένης αντιστοίχου αδείας, υποβαλλομένη εις την 
αρμοδίαν Αρχήν επί σκοπώ χορηγήσεως αδείας λειτουργίας 
κατά τας διατάξεις του Νομ. ΔΚΣΤ/1912, ως ούτος 
ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως, με 
ελάχιστον όριον αμοιβής δρχ. 750, αμοιβή επί τοις %... 

  

  

  

  

  

  

0.1 

  

  

  

  

  

  

0.15 

  

  

  

  

  

  

0.2 
Σύνολον αμοιβής επί τοις %.......................……………… 4.4 6.05 7.7 

Είδη εργασιών Κατηγορίαι Έργων 
  Ι ΙΙ ΙΙΙ 
α) Προςχέδιον μετ’ εκτιμήσεως δαπανών......…………… 0.7 1.0 1.3 
β) Οικονομολογικός υπολογισμός...................………….. 0.25 0.35 0.45 
γ) Μελέτη και αίτησις προσφορών................……………. 0.7 1.0 1.3 
δ) Έλεγχος προσφορών................................……………. 0.25 0.35 0.45 
ε) Εκπόνησις στοιχείων προς μεταβίβασιν παραγγελίας 0.35 0.5 0.65 
ς) Επίβλεψις εκτελέσεως..............................……………. 0.7 1.0 1.3 
ζ) Επιμέτρησις και παραλαβή........................…………… 0.65 0.90 1.15 
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Τα υπεδάφια η1 και η2 τίθενται ως προσετέθησαν δια του άρθρου 1 Β.Δ. 241/61. 

στ) Δι’ έργα αξίας υπερτέρας των 5.000.000 δραχμών και δια το υπέρ τα 5.000.000 δραχμών ποσόν, 
δι’ ό εφαρμόζονται οι πίνακες Α’, Β’, Γ’, Δ’ και Ε’, τα ποσοστά αμοιβής καθορίζονται ίσα προς τα 
2/5 του πίνακος Ε’. 

Το εδαφ. στ’ προσετέθη δια του Β.Δ. της 4/7 Ιουν. 1951 (άρθρ. μόνον παρ.2). 

2. Χημικαί και τεχνικαί αναλύσεις, ήτοι πάσα ανάλυσις γινομένη προς έλεγχον και παρακολούθησιν 
της βιομηχανικής παραγωγής, ως αναλύσεις καυσίμων υλών, λιπαντικών ουσιών, αερίων, 
εκρηκτικών υλών, οικοδομησίμων υλών κλπ. αμείβονται συμφώνως προς την επίσημον διατίμησιν 
του Κράτους. 

Άρθρον 4. 

Αμοιβαί Τοπογραφικών Εργασιών (ισχύει μόνον ό,τι δεν προβλέπεται από το 
Π.Δ. 696/74). 

1. Προκειμένου περί τοπογραφικών εργασιών, το ποσόν της αμοιβής καθορίζεται ως ακολούθως: 

                          Α) Εκτέλεσης τριγωνομετρικών εργασιών. 

η1) Μελέτη της υπό ίδρυσιν ή επέκτασιν ή διαρρύθμισιν ή 
ανακαίνησιν μηχανολογικής εγκαταστάσεως, υποβαλλόμενη 
εις την αρμοδίαν Αρχήν επί σκοπώ χορηγήσεως αντιστοίχου 
αδείας κατά τας διατάξεις του Νομ. ΔΚΣΤ/1912, ως ούτος 
ετροποποιήθη μεταγενεστέρως με ελάχιστον όριον αμοιβής 
δρχ. 750, αμοιβή επί τοις %.......................... 

  

  

  

  

  

  

0.1 

  

  

  

  

  

  

0.2 

  

  

  

  

  

  

0.3 
η2) Μελέτη μηχανολογικής εγκαταστάσεως ιδρυθείσης ή 
επεκταθείσης ή διαρρυθμισθείσης ή ανακαινισθείσης άνευ 
προηγουμένης αντιστοίχου αδείας, υποβαλλομένη εις Την 
αρμοδίαν Αρχήν επί σκοπώ χορηγήσεως αδείας λειτουργίας 
κατά τας διατάξεις του Νομ. ΔΚΣΤ/1912, ως ούτος 
ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως, με ελάχιστον 
όριον αμοιβής δρχ. 750, αμοιβή επί τοις %.......................
…………………………. 

  

  

  

  

  

  

  

0.05 

  

  

  

  

  

  

  

0.10 

  

  

  

  

  

  

  

0.15 
Σύνολον αμοιβής επί τοις %.......................…………….. 3.75 5.4 7.05 
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α) Δι’ εκτέλεσιν τριγωνομετρικών δικτύων πρώτης τάξεως η αμοιβή ορίζεται εις δρχ. 8.400 ανά 
τριγωνομετρικόν σημείο δια τε την εργασία υπαίθρου και γραφείου. Δι’ εκτέλεσιν ομοίων δικτύων 
δευτέρας τάξεως εις δρχ. 6.300 και δι’ όμοια τρίτης τάξεως εις δρχ. 3.500. Εις την αμοιβήν ταύτην 
δεν περιλαμβάνονται αι δαπάναι μετακινήσεως και διαμονής δια τας εν υπαίθρω εργασίας, ως και αι 
δαπάναι σημάνσεως αίτινες πάσαι βαρύνουσι τον εργοδότην. 

β) Δια την εκτέλεσιν τριγωνομετρικών δικτύων τετάρτης τάξεως, είτε αυτοτελών μετά 
καταμερήσεως ιδιαιτέρως βάσεως, είτε εξηρτημένων εξ ετέρων δικτύων ανωτέρας τάξεως, ήτοι δι’ 
αναγνώρισιν, σήμανσιν, δαπάνην παντός υλικού δια δια την επισήμανσιν και την εξασφάλισιν, 
μέτρησιν δια θεοδολίχου, υπολογισμόν κατά την μέθοδον των ελαχίστων τετραγώνων ή κατά την 
εμπειρικήν μέθοδον, σύνταξιν πινάκων των συντεταγμένων και του γενικού σχεδίου του δικτύου και 
υψομέτρησιν των κορυφών αυτού, περιλαμβανομένων και των δαπανών δια την επισήμανσιν και 
εξασφάλισιν των κορυφών, η αμοιβή ορίζεται εις δρχ. 1.400 ανά τριγωνομετρικόν σημείον. 

γ) Αι τιμαί των προηγουμένων παραγράφων εφαρμόζονται και δια τους τριγωνισμούς μεταλλείων. 

                        Β) Πολυγωνομετρικαί εργασίαι 

α) Δι’ εγκατάστασιν πολυγωνικού δικτύου, μόνιμον σήμανσιν, καταμέτρησιν των γωνιών και 
πλευρών επί τη βάσει των παραδεδεγμένων ορίων Α’ ή Β’ κατηγορίας των Ελβετικών Κανονισμών, 
υπολογισμούς και σύνταξιν διαγράμματος υπό κλίμακα 1:5000, η αμοιβή ορίζεται εις δρχ. 154 ανά 
σημείον πολυγωνομετρίας. 

β) Δια την αυτήν εργασίαν, αλλ’ άνευ μονίμου σημάνσεως, η αμοιβή περιορίζεται εις δρχ. 122,50 
ανά σημείον πολυγωνομετρίας. 

                            Γ) Γεωμετρικαί χωροσταθμίσεις 

α) Δια γεωμετρικήν χωροστάθμισιν απλήν μετά βάσεως καθ’ όδευσιν μετά σημείων αλλαγής άνευ 
ενδιαμέσων σημείων κατά χιλιόμετρον, ορίζεται η αμοιβή ως εξής: 

Δι’ έδαφος πεδινόν δρχ. 196. 

Δι’ έδαφος λοφώδες δρχ. 266. 

Δι’ έδαφος ορεινόν μετ’ αποτόμων κλίσεων και χαραδρώσεων δρχ. 350. 

β) Δια χωροστάθμισην απλής μεταβάσεως μετά χωροσταθμίσεως ενδιαμέσων σημείων υπαρχούσης 
οριζοντιογραφίας, η ανωτέρω αμοιβή αυξάνεται κατά 30%. 

γ) Δια την γεωμετρικήν χωροστάθμισιν επιφανειών, υπαρχούσης της επιπεδομετρίας, η αμοιβή 
ορίζεται ως ακολούθως: 

1. Δρχ. 105 κατά στρέμμα δια χωροσταθμίσεις επιφανειών εκτάσεως μέχρι 10 στρεμμάτων. 

2. Δρχ. 70 ανά στρέμμα δια χωροσταθμίσεις μέχρι 50 στρεμμάτων και δια το από 10 έως 50 
στρεμμάτων  τμήμα της επιφανείας. 

3. Δρχ. 35 ανά στρέμμα δια τας επιφανείας εκτάσεως μείζονος των 50 στρεμμάτων και δια το υπέρ 
τα 50 στρέμματα τμήμα. 

Προκειμένου να τεθώσι σταθεραί υψομετρικαί αφετηρίαι, η αξία του υλικού και η δαπάνη της 
τοποθετήσεως βαρύνουσι τον εργοδότην. 

Σελίδα 9 από 28

3/23/2007



                             Δ) Καταμέτρησις επιφανειών 

Δια τας εντός του σχεδίου της πόλεως απλάς καταμετρήσεις οικοπέδων υπαρχούσης ρυμοτομικής 
γραμμής μετά διαγράμματος υπό κλίμακα ανάλογον, αριθμητικών ενδείξεων των πλευρών και των 
βοηθητικών γραμμών και αναγραφής της εκτάσεως, ορίζονται αι κάτωθι τιμαί: 

α) Δια την καταμέτρησιν οικοπέδου εκτάσεως Μέχρι 250 μ2 δρχ. 350. 

β) Δια την καταμέτρησιν οικοπέδου εκτάσεως μείζονος των 250 μ2 και μέχρι 1000 μ2, προστίθενται 
εις την τιμήν του προηγουμένου εδαφίου δρχ. 105 δι’ έκαστον μ2 υπέρ τα 250. 

γ) Δια την καταμέτρησιν οικοπέδου εκτάσεως μείζονος των 1000 μ. δρχ. 0,70 ανά μ2. 

δ) Δια την μελέτην διανομής οικοπέδων επί του χάρτου 21 εκατοστά της δραχμής ανά μ2. 

ε) Δια την επί τόπου διανομήν οικοπέδων εντός του σχεδίου της πόλεως μεθ’ απλής σημάνσεως, 
κατ’ εφαρμογήν του ισχύοντος ρυμοτομικού διαγράμματος, ανά μ2 0,70 δρχ. 

Η ανωτέρω τιμή ισχύει εφ’ όσον έχουσι προηγηθή αι εργασίαι των ανωτέρω παραγράφων 
υπαρχόντων των σχετικών διαγραμμάτων εκτελεσθέντων δε υπό διπλωματούχου Μηχανικού. Μη 
προσκομιζομένων των άνω διαγραμμάτων, η τιμή της παρούσης παραγράφου διπλασιάζεται. 

στ) Δια την καταμέτρησιν οικοπέδων κεκαλυμμένων εν μέρει ή εν όλω υπό οικοδομημάτων, αι 
ανωτέρω τιμαί αυξάνονται κατά 50%. 

ζ) Εις πάσας τας ανωτέρω τιμάς προστίθεται 30% επί πλέον εάν χαραχθή συνάμα και η οικοδομική 
γραμμή μη υπάρχουσα και εφ’ όσον η απόστασις των πλησιεστέρων σταθερών σημείων της 
εφαρμογής του ρυμοτομικού δεν υπερβαίνει τα 200 μ. Εφ’ όσον η απόστασις αύτη υπερβαίνει τα 
200 μ. δι’ εκάστην εκατοντάδα μέτρων υπέρ τα 200 το ποσοστόν αυξάνεται κατά 5 μονάδας. 

η) Εφ’ όσον αι ανωτέρω εργασίαι εκτελούνται επί εκτάσεων εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου 
πόλεων, εχουσών όμως οικοπεδικήν αξίαν, αι ανωτέρω τιμαί ελαττούνται κατά 20%. 

θ) Δια τον κανονισμόν και εφαρμογήν συνοριακής γραμμής μεταξύ δύο γειτνιαζόντων γηπέδων δρχ. 
350 ανά συνοριακήν γραμμήν μέχρι μήκους 100 μέτρων, δια πάσαν εκατοντάδα μέτρων επί πλέον, η 
ανωτέρω τιμή αυξάνεται κατά δρχ. 70. Αι τιμαί αύται αυξάνονται κατά 50% όταν παρεμβάλλωνται 
εμπόδια επιβάλλοντα συμπληρωματικάς εργασίας. 

                          Ε) Τοπογραφικαί αποτυπώσεις 

(Του τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου αμειβομένων ιδιαιτέρως) 

Δι’ εργασίας συντάξεως τοπογραφικών υψομετρικών διαγραμμάτων μετά ισοϋψών καμπυλών και 
μετ’ αποτυπώσεως απάντων των χαρακτηριστικών σημείων του εδάφους, ορίζονται αι κάτωθι 
αμοιβαί μετά παραδόσεως του πρωτοτύπου και ενός αντιγράφου. 

  

Κλίμαξ 

Ισοπαχή  

Καμπυλών 

Δι’έδαφος επίπεδον 
και γυμνόν 

Δι’ έδαφος 
λοφώδες 

Δι’ έδαφος ορεινόν 

1 :      500 

1 :    1.000 

50 -  1 μ. 

1   -  2 μ. 

28 

21 

35 

28 

42 

35 
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Καθ’ ην περίπτωσιν αι αποτυπούμεναι επιφάνειαι εισί δασώδεις, αι ανωτέρω τιμαί αυξάνονται κατά 
30%. 

Δυνάμει του άρθρ. 2 παρ. 1 εδαφ. β’ του Β. Διατάγματος 628)1960, αι κατά την παρούσαν παράγραφον 
καθοριζόμεναι αμοιβαί περιλαμβάνουσιν και τας δαπάνας δια την εκτέλεσιν των προσθέτων εργασιών 
των απαιτουμένων προς σύνταξιν των τοπογραφικών διαγραμμάτων με πυκνότητα υψομετρικών 
καμπυλών ηυξημένην μέχρι ισοδιαστάσεως 0,25. 

ΣΤ) Δια τας ταχυμετρήσεις των ελωδών εκτάσεων ισχύουσιν αι τιμαί των δασωδών, ως εν τη 
προηγουμένη παραγράφω καθορίζονται 

Ζ) Δια τας βυθομετρήσεις εν γένει ποταμών, λιμνών, ελών, λιμένων κλπ., η τιμή ορίζεται εις 
δρχ. 21 ανά σημείον 

                   Η) Κτηματογραφικαί εργασίαι υπάρχοντος τριγ/τρικού και πολυγωνομετρικού 
δικτύου 

α) Δια κτηματογραφήσεις συμφώνως τω Ελβετικώ Κανονισμώ, ήτοι δι’ εξακρίβωσιν των ορίων των 
διαφόρων ιδιοκτησιών επί τη βάσει τίτλων ιδιοκτησίας, καταμέτρησιν των ορίων και των 
λεπτομερειών εκάστης ιδιοκτησίας κατά την μέθοδον Των ορθογωνίων συντεταγμένων σύνταξιν 
διαγραμμάτων υπό κλίμακα 1:200, μετά συντάξεως και ετέρου γενικού διαγράμματος υπό κλίμακα 
1:1500, καταμέτρησιν των επιφανειών τούτου δι’ εμβαδομέτρου ακριβείας κλπ., ανά στρέμμα 
αποτυπουμένης εκτάσεως δρχ. 12.600. 

Εις την τιμήν ταύτην επιπροστίθενται 15% ανά στρέμμα, εάν υπολογισθώσιν αναλυτικώς και αι 
ορθογώνιοι συντεταγμέναι των οροσήμων και εφ’ όσον τα εμβαδά των ιδιοκτησιών υπολογισθώσιν 
αναλυτικώς. 

β) Δια τας κτηματογραφήσεις εντός κωμοπόλεων, ως και ανωτέρω και όπου κατά μέσον όρον αι 
ιδιοκτησίαι είναι επιφάνειας μείζονος των 500 μ2 δρχ. 980 ανά στρέμμα. 

γ) Δια τας κτηματογραφικάς αποτυπώσεις εν τη υπαίθρω χώρα, εκτάσεως ουχί ανωτέρας των 100 
στρεμμάτων, διαχωρισμόν των ιδιοκτησιών επί τη βάσει των τίτλων ιδιοκτησίας, καταμέτρησιν 
τούτων ταχυμετρικώς υπό κλίμακα 1:500, καταρτισμόν πίνακος ιδιοκτησιών και εμβαδών δια του 
εμβαδόμετρου ανά στρέμμα δρχ. 70. 

Δι’ εκτάσεις μεγαλυτέρας των 100 στρεμμάτων και δι’ έκαστον στρέμμα υπέρ τα 100, δρχ. 35. 

δ) δια τας ως εν εδ. γ’ αποτυπώσεις και υπό κλίμακα 1:1000, η ανά στρέμμα τιμή ορίζεται εις δρχ. 
28 και υπό κλίμακα 1:2000 η ανά στρέμμα τιμή ορίζεται εις δρχ. 24.50. 

1 :   2.000 

1 :   5.000 

1 :  10.000 

1 :  20.000 

1 :  50.000 

1 : 100.000 

2  -  5 μ. 

5  -  10 μ. 

       10 μ. 

       20 μ. 

       50 μ. 

      100 μ. 

14 

     8.40 

     4.20 

     2.80 

     1.40 

      0.105 

21 

    11.90 

      6.30 

      3.85 

      2.45 

      0.14 

28 

   15.40 

     8.40 

     5.25 

     3.50 

      0.245 
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Εις κλίμακα 1:5000 η τιμή καθορίζεται εις δρχ. 14. 

ε) Δια κτηματογραφήσεις ως ανωτέρω εν εδ. γ’ δασών ή μεγάλων εκτάσεων και υπό κλίμακα 1:1000 
αι τιμαί ελαττούνται προς 30%. 

στ) Δια κτηματογραφικάς αποτυπώσεις υπό κλιμ. 1:5.000 μεμονομένων τεμαχίων, λειβαδίων, 
βοσκοτόπων και εν γένει γαιών μικράς αξίας  και εκτάσεων άνω των 250 στρεμμάτων δια 
περιμετρικής μόνο οδεύσεως άνευ αποτυπώσεως των εδαφικών λεπτομερειών και εμβαδομέτρησιν 
αυτών ανά χλμ. περιμέτρου δρχ. 140. 

ζ) Δια κτηματογραφικάς αποτυπώσεις ελωδών εκτάσεων και υπό κλίμακα 1:500 ορίζεται τιμή εκ 
δρχ. 38.50. 

η) Μελέτη διανομής επί υπαρχούσης αποτυπώσεως δρχ. 0,70 ανά στρέμμα. 

θ) Δια την εφαρμογήν διαγραμμάτων διανομής αγροτικών κτημάτων υπό κλίμακα 1:2000 ορίζεται 
τιμή ανά στρέμμα δρχ. 16.10. Εάν κατά την εφαρμογήν των διαγραμμάτων διανομής η υπάρχουσα 
αποτύπωσις αποδειχθή ατελής και απαιτηθή νέα τοιαύτη, αύτη αμείβεται ιδιαιτέρως κατά τον εν 
άρθρ. 4 εδ. Ε’ Πίνακα. 

Υπό κλίμακα 1:5000 εις δρχ. 11.20. 

ι) Εις πάσας τας ανωτέρω εκτεθείσας εργασίας ορίζεται ότι πάσα μόνιμος σήμανσις των ορίων θέλει 
εκτελεσθή δαπάναις του εργοδότου, του εργολάβου όντος υποχρεουμένου μόνον εις την δι’ απλών 
πασσάλων οροθέτησιν των ορίων κλπ. 

ια) Αι ανωτέρω τιμαί εκανονίσθησαν δια συνήθους διαμορφώσεως και συνθέσεως πόλεις ή και 
ύπαιθρον χώραν. 

Όπου όμως αι τοπικαί δυσκολίαι είναι μεγαλύτεραι, οίον μεγάλαι υψομετρικαί διαφοραί κλπ. ή όπου 
η ανεύρεσις των ορίων ιδιοκτησίας είναι κεκαλυμμένη δι’ υδάτων ή λοιπών υδροβίων φυτών κλπ., 
αι ανωτέρω τιμαί αυξάνονται μέχρι 30%. 

                       Θ) Αποτυπώσεις σχεδίων πόλεων 

α) Δια την αποτύπωσιν της πραγματικής καταστάσεως εντός της περιοχής εγκεκριμένων σχεδίων 
πόλεων ή κωμών, εφ’ όσον υφίσταται το τριγωνομετρικόν, πολυγωνομετρικόν και χωροσταθμικόν 
δίκτυον, ήτοι αποτύπωσιν των περιοριζουσών τα οικοδομικά τετράγωνα γραμμών των οικοδομών, 
ως και εσωτερικών τοιούτων μέχρι βάθους 10 μέτρων, δι’ ορθογωνίων συντεταγμένων αγομένων επί 
των πλευρών του πολυγωνομετρικού δικτύου, αποτύπωσις επίσης απασών των συνταντωμένων 
μνημείων, βρύσεων, δέντρων και λοιπών λεπτομερειακών στοιχείων της πόλεως, μετά παραδόσεως 
δύο διαγραμμάτων, ων το έν υπό κλίμακα 1:500 και το έ- 

τερον 1:2000 μετά ισοϋψών καμπυλών, αι αμοιβαί ορίζονται αναλόγως της πυκνότητος των 
οικοδομών και των εδαφικών δυσχερειών ως εξής: 

1. Δια σχέδια πόλεων ων το έδαφος παρουσιάζει ισχυράς κλίσεις, ή ων αι οδοί έχουσι συνεχή 
τεθλασμένην μορφήν ή συντρέχουσιν αμφότερα, δια μεν το πυκνοκατωκημένον τμήμα της πόλεως 
δρχ. 175 ανά στρέμμα, δια δε το αραιοκατωκημένον και εφ’ όσον η αποτύπωσις αυτού γενήσεται 
ταχυμετρικώς, δρχ. 42 ανά στρέμμα. 

2. Δια τα σχέδια πόλεων μη παρουσιάζοντα μεγάλας δυσχερείας από απόψεως κλίσεως εδάφους και 
σκολιοειδούς των οδών, δια μεν το πυκνοκατωκημένον τμήμα δρχ. 126 ανά στρέμμα, δια δε το 
αραιοκατωκημένον και και εφ’ όσον τούτο αποτυπωθή ταχυμετρικώς, δρχ. 38,50 ανά στρέμμα. 
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3. Δια τας μερικάς αποτυπώσεις τμημάτων πόλεων μικρών εκτάσεως μέχρι 1.000 στρεμμάτων, αι 
ανωτέρω τιμαί αυξάνονται κατά 50%. 

β) Δια σχέδια πόλεων ή κωμοπόλεων αποτυπούμενα ταχυμετρικώς υπό κλίμακα 1:1000 ή 2.000, 
υπάρχοντος του τριγωνομετρικού, πολυγωνομετρικού και χωροσταθμικού δικτύου, η τιμή ορίζεται 
ενιαία εις δρχ. 63 ανά στρέμμα κεκαλυμμένον ή ακάλυπτον υπό οικοδομών. 

1) Δια την εφαρμογήν ρυμοτομίας υπάρχοντος του ρυμοτομικού σχεδίου, ήτοι καθορισμόν και 
μόνιμον σήμανσιν των αξόνων των διασταυρουμένων οδών, μεθ’ υπολογισμού των συντεταγμένων 
αυτών και αναγραφής της σχετικής θέσεως των σημείων τούτων επί του διαγράμματος, δρχ. 35 ανά 
στρέμμα. 

                     ΙΑ) Επίβλεψις τοπογραφικών εργασιών 

Δι’ επίβλεψιν τοπογραφικών εργασιών εν γένει, ποσοστόν 15% επί της αξίας των τοπογραφικών 
εργασιών, εφ’ όσον αύτη δεν υπερβαίνει τας δρχ. 70.000. Δια την υπέρ τας 70.000 και μέχρι 350.000 
δρχ. αξίαν των τοπογραφικών εργασιών, το ποσοστόν μειούται εις 10%. Δια την υπέρ τας 350.000 
δραχμάς αξίαν τοπογραφικών εργασιών, το ποσοστόν της αμοιβής ορίζεται εις 7%. 

Τα έξοδα κινήσεως και διαμονής του επιβλέποντος βαρύνουσι τον εργοδότην. 

ΙΒ) Προεργασία δημοπρασίας προς εκπόνησιν τοπογραφικού σχεδίου 

Δια την προεργασίαν δημοπρασίας προς εκπόνησιν τοπογραφικού σχεδίου, ήτοι σύνταξιν 
συγγραφής υποχρεώσεων κατά τας ισχύουσας διατάξεις μετά των ορίων του υπό τοπογράφησιν 
χώρου, προμετρήσεως τιμολογίου και προϋπολογισμού ποσοστόν 2% επί της αξίας των έργων και 
εφ’ όσον αύτη δεν υπερβαίνει τας 140.000 δραχμάς. Δι’ έργα αξίας υπερτέρας των 140.000 και δια 
το υπέρ τας 140.000 ποσόν, δι’ ό ισχύει το ανωτέρω ποσοστόν των 2%, το ποσοστό αμοιβής 
μειούται εις το ήμισυ. Τα έξοδα κινήσεως και διανομής του επιβλέποντος βαρύνουσι τον εργοδότην. 

                        ΙΓ) Ειδικαί τοπογραφήσεις υπογείων μεταλλευτικών Έργων 

1. Είδη εργασίας 

Α. Δια κρεμαστής πυξίδος και κλισιμέτρου ανά τρέχον μέτρον οδεύσεως. 

α) Δια την επί τόπου λήψιν τοπογραφικών στοιχείων δρχ. 1,225. 

β) Δια τον υπολογισμόν συντεταγμένων και αποτύπωσιν επί χάρτου δρχ.         2.275. 

γ) Σύνολον ανά τρέχον μέτρον δρχ. 3.50. 

Β. Δια πολυγωνομετρικής οδεύσεως δια θεοδολίχου ανά κορυφήν. 

α) Δια την επί τόπου λήψιν των τοπογραφικών στοιχείων δρ. 42. 

β) Δια τον υπολογισμόν συντεταγμένων και αποτύπωσιν χάρτου δρχ. 49 

γ) Δια την χωροστάθμισιν μετ’ επιστροφής δρχ. 24.50 

δ)  Δια σύνολον ανά κορυφήν δρχ. 115.50. 

2. Δια καταμετρήσεις κατακορύφων και κεκλιμένων φρεάτων η αμοιβή κανονίζεται κατόπιν ειδικής 

Σελίδα 13 από 28

3/23/2007



συμφωνίας. 

3. Εις τας κατά τ’ ανωτέρω μονάδας εργασίας τοπογραφήσεως υπογείων μεταλλευτικών έργων, 
συμπεριλαμβάνονται αι αμοιβαία των βοηθών, εργατών και σχεδιαστών των απαιτουμένων δια την 
εκτέλεσιν της εργασίας και η παράδοσις σχεδιαγράμματος υπό κλίμακα 1:500 ή 1:1000 ή 1:2000, τα 
δε μήκη υπολογίζονται εις κεκλιμένας αποστάσεις. 

Άρθρον 5. 

Αμοιβαί Πολεοδομικών Εργασιών (ισχύει μόνον 

 ό,τι δεν προβλέπεται από το Π.Δ. 696/74). 

1. Προκειμένου περί πολεοδομικών εργασιών, το ποσοστόν της αμοιβής καθορίζεται ως ως εξής: 

                        Α) Σύνταξις νέων σχεδίων ή επέκτασις υπαρχόντων 

1. Η σύνταξις σχεδίων πόλεων,  κωμών ή χωρίων περιλαμβάνει τας εξής μερικάς εργασίας: 

α) Επίσκεψιν επί τόπου και καταρτισμόν προγράμματος. 

β) Δοκιμαστικήν λύσιν του θέματος εις αυτοσχέδια δια τον καταρτισμόν της βάσεως του σχεδίου, 
γενικόν διάγραμμα του σχεδίου εις μικράν κλίμακα, προσχέδιον εις κλίμακα του οριστικού σχεδίου. 

γ) Οριστικόν σχέδιον εις κλίμακα ανάλογον με τας τοπικάς συνθήκας και την έκτασιν του θέματος 
μετ’ επεξηγηματικών εκθέσεων. 

2. Η εργασία εκτιμάται αναλόγως του μεγέθους της εκτάσεως και της δυσκολίας των υπαρχουσών 
συνθηκών των συγκοινωνιών κλπ., δίδονται δε προσαυξήσεις επί των κάτωθι οριζομένων βασικών 
αμοιβών εις τας εξής περιπτώσεις: 

α) Όταν υπάρχουσι πολυάριθμα διαδοχικά σύνορα ιδιοκτησιών και το έδαφος διασχίζεται υπό οδών, 
σιδηροδρόμων, ρευμάτων κλπ. ή παρουσιάζονται και λαμβάνονται υπ’ όψιν ισχυραί υψομετρικαί 
διαφοραί του εδάφους. 

β) Όταν πρέπει να ληφθώσιν υπ’ όψιν ιδιαίτεραι εγκαταστάσεις συγκοινωνιών ως λ.χ. σιδηρόδρομοι, 
λιμένες, πλωταί διώρυγες. 

Αι προσαυξήσεις αύται ανέρχονται εάν υπάρχη μία των δυσκολιών τούτων εις 20% της βασικής 
αμοιβής, δι’ εκάστην δ’ επί πλέον 15%. 

3. Η ολική αμοιβή δια τας εν τη ανωτέρω παρ. 1 μερικάς εργασίας καθορίζεται εις 4.200 δραχμάς δι’ 
επιφάνειαν μέχρι 50 στρεμμάτων και εις 21 δραχμάς δι’ έκαστον επί πλέον των 50 στρεμμάτων 
κατανέμεται δε εις τας καθ’ έκαστα εργασίας ταύτας ως ακολούθως: 

α) Δια την πρώτην μερικήν εργασίαν τα 0,20 της αμοιβής. 

β) Δια την δευτέραν μερικήν εργασίαν τα 0,40 της αμοιβής. 

γ) Δια την τρίτην μερικήν εργασίαν τα 0,40 της αμοιβής. 

Όταν ζητώνται προοπτικαί, αναπαραστάσεις πλατειών, οδών κλπ. η αμοιβή αυξάνεται κατά 30%. 
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Τα κλάσματα του στρέμματος δια τον υπολογισμόν του συνόλου της εργασίας λογίζονται εις το 
ακέραιον. 

                    Β) Μεμονωμέναι εργασίαι επί υπαρχόντων σχεδίων πόλεων 

1. Εις την κατηγορίαν ταύτην ανήκουσι μεμονωμένα σχέδια δια την διαρρύθμισιν και κατασκευήν 
οδών, πλατειών, γραμμών σιδηροδρομικών κλπ. Η εργασία αύτη περιλαμβάνει τας εξής μερικάς: 

α) Επιτόπιον εξέτασιν και καταρτισμόν του προγράμματος. 

β) Το προσχέδιον εις κλίμακα συμφώνως προς τους Οικοδομικούς Κανονισμούς. 

γ) Το οριστικόν σχέδιον υπό κλίμακα συμφώνως προς τους Οικοδομικούς Κανονισμούς. 

2. Η εργασία εκτιμάται αναλόγως του μεγέθους της επεξεργασθείσης εκτάσεως, εν η 
περιλαμβάνονται αι συνορεύουσαι οδοί, πλατεία, πρανή, όχθαι κλπ. δίδονται δε προσαυξήσεις επί 
των κάτωθι οριζομένων βασικών τιμών εις τας εξής περιπτώσεις: 

α) Όταν εν τω σχεδίω παρουσιάζωνται διάφοραι γραμμαί διαχωρισμού ιδιοκτησιών. 

β) Όταν εν τω εδάφει παρουσιάζωνται και λαμβάνονται υπ’ όψιν ισχυραί υψομετρικαί διαφοραί, και 

γ) Όταν εν τω σχεδίω πρόκειται να ληφθώσιν υπ’ όψιν υφιστάμενα ή μελετώμενα οικοδομήματα. 

Αι προσαυξήσεις αύται εφ’ όσον παρουσιάζεται μία των ανωτέρω δυσχερειών, ανέρχονται εις 20%, 
δι’ εκάστην δε επί πλέον δυσχέρειαν ανά 15% των κάτωθι καθοριζομένων αμοιβών: 

3. Η ολική αμοιβή κατά τας εν τη παραγράφω 1 μερικάς εργασίας κατανέμεται ως εξής: 

α) Δια την πρώτην μερικήν εργασίαν 0,20 της αμοιβής. 

β) Δια την δευτέραν μερικήν εργασίαν 0,40 της αμοιβής. 

γ) Δια την τρίτην μερικήν εργασίαν 0,40 της αμοιβής. 

ΠΙΝΑΞ ΑΜΟΙΒΩΝ 

Δι’ επιφάνειαν εκτάσεως 

 Μέχρι στρεμμάτων 

  

Αμοιβή εις δραχμάς 
5 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

4.200 

7.000 

12.600 

16.800 

21.000 

24.850 

28.000 
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Δι’ έκαστον δ’ επί πλέον στρέμμα ανά 105 δραχμάς. 

Άρθρον 6. 

(Κατηργήθη δια Β.Δ. 628/1960, άρθρ. 3). 

Άρθρον 7. 

Αμοιβαί εκτιμήσεως έργων (ισχύει εις ό,τι δεν προβλέπεται από το Π.Δ. 696/74). 

Προκειμένου περί απλής εκτιμήσεως έργων της αρμοδιότητος των διαφόρων τεχνικών κατηγοριών 
των μελών του Τ.Ε.Ε. 

α) Δι’ εκτιμήσεις ακινήτων και τεχνικών εν γένει Έργων ή απλών εγκαταστάσεων εις 3‰ επί της 
εκτιμωμένης αξίας του υπό πραγματογνωμοσύνην αντικειμένου δι’ έκαστον εκτιμητήν και με 
ελάχιστον ποσόν αμοιβής δρχ. 500, εφ’ όσον η εκτίμησις δεν συνοδεύεται υπό διαγραμμάτων, η δε 
αξία δεν υπερβαίνει τας 500.000. Δια τα υπέρ τας 500.000 ποσά το ποσοστόν της αμοιβής 
ελαττούται εις 1‰. 

β) Δι’ εκτιμήσεις εμποροβιομηχανικού περιεχομένου εις 2% επί της εκτιμωμένης αξίας με ελάχιστον 
όριον αμοιβής δρχ. 500 εφ’ όσον η εκτίμησις δεν συνοδεύεται υπό διαγραμμάτων ή 
δειγματοληψιών, η δε αξία δεν υπερβαίνει τας 50.000. Εάν η αξία υπερβαίνει τας 50.000 δρχ. δεν 
υπερβαίνει δε τας 500.000 τότε το ποσοστόν λογίζεται εις 1,5% με ελάχιστον όριον 1500 δραχμάς. 
Εάν η αξία υπερβή τας 500.000 δραχμάς το ποσοστόν ορίζεται εις 1% με ελάχιστον όριον αμοιβής 
7.500 δραχμάς και μέγιστον 15.000 δραχμάς. 

2. Τα τυχόν συνοδεύοντα τας εκθέσεις εκτιμήσεως διαγράμματα και αι προς καταρτισμόν αυτών 
σχετικαί εργασίαι, αμείβονται ιδιαιτέρως βάσει των υπό των ειδικών άρθρων του παρόντος 
καθοριζομένων δι’ εκάστην περίπτωσιν αμοιβών, δια την σύνταξιν δε των διαγραμμάτων τούτων 
κλπ. δεν απαιτείται ιδιαιτέρα εντολή, εφ’ όσον τα τυχόν προσκομιζόμενα στοιχεία δεν είναι 
συντεταγμένα υπό επιστήμονος Μηχανικού ή θεωρούνται ανεπαρκή υπό του εντεταλμένου την 
εκτίμησιν. Δειγματοληψίαι και συμβιβασμοί παρομαρτούντες εις τας κατά την ανωτέρω περίπτωσιν 
β’ εργασίας αμείβονται ιδιαιτέρως, αι δε αμοιβαί δια τα είδη ταύτα των εργασιών καθορίζονται εις 
το ήμισυ των δια τας εν λόγω εργασίας οριζομένων ποσοστών. 

3. Αι συντασσόμεναι μελέται, διαγράμματα, εκθέσεις κλπ. παραμένουσιν ιδιοκτησίαι του 
συντάσσοντος επιστήμονος υποχρεουμένου όπως παραδώση εις τον εντολοδόχον μέχρι τριών το 
πολύ αντιγράφων, παν επί πλέον δε αιτούμενον αντίγραφον αμείβεται δια του διπλασίου του 
κόστους αυτού με ελάχιστον όριον αμοιβής δρχ. 125. 

4. Τ’ ανωτέρω δεν εφαρμόζονται προκειμένου περί πραγματογνωμοσυνών και διαιτησιών 
αποσκοπουσών και άλλων πέραν ή ασχέτως της αξίας ζητημάτων, την έρευναν ή διακρίβωσιν οπότε 
το επί πλέον της ως άνω καθοριζομένης αμοιβής μέρος κανονίζεται ελευθέρως αναλόγως των 
ειδικών συνθηκών εκάστης περιπτώσεως. 

70 

80 

90 

100 

30.800 

33.600 

35.000 

36.400 
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«5. Δι’ έλεγχον της οριστικής επιμετρήσεως και δια την παραλαβήν οιωνδήποτε έργων 
εκτελουμένων υπό φυσικών ή οιωνδήποτε Νομικών Προσώπων (Δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου, 
Δήμων, Κοινοτήτων, Λιμενικών, Υδραυλικών και πάσης 

φύσεως Ταμείων κλπ.) το ποσόν της εν γένει οφειλομένης αποζημιώσεως καθορίζεται ως 
ακολούθως δι’ έκαστον μέλος της επί τούτω συνιστωμένης Επιτροπής παραλαβής και δι’ έκαστον 
έργον, Καταβαλλόμενον υπό του οικείου εργοδότου. 

Α’. ΔΙΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ: 

α) Δι’ έργα αξίας μέχρι του ποσού του 500.000 δραχμών                                    0,5% 

β) Δι’ έργα αξίας μέχρι του ποσού των 2.500.000 δραχμών 

και δια το υπέρ τας 500.000 δραχμών ποσόν                                           0,4% 

γ) Δι’ έργα αξίας μέχρι του ποσού των 5.000.000 δραχμών 

και δια το υπέρ τα 2.500.000 δραχμών ποσόν                                          0,3% 

δ) Δι’ έργα αξίας μέχρις 10.000.000 δραχμών 

και δια το υπέρ τα 5.000.000 δραχμών ποσόν                                          0,2% 

ε) Δι’ έργα αξίας υπερτέρας των 10.000.000 δραχμών 

και δια το υπέρ τα 10.000.000 δραχμών ποσόν                                        0,1% 

Β’ . ΔΙΑ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΕΩΣ ΕΡΓΑ: 

Το 1/3 της κατά τ’ ανωτέρω οριζομένης αμοιβής δια τα οικοδομικά έργα. 

Η εν προκειμένω αμοιβή προκαταβάλλεται υποχρεωτικώς κατά το ήμισυ άμα τη κοινοποιήσει της 
εντολής του εργοδότου, καλύπτει δε πάσαν σχετικήν δαπάνην των συνιστώντων την Επιτροπήν 
παραλαβής, ως αύται διασαφηνίζονται εν παρ. 6 των άρθρ. 12 και αίτινες δεν επιβαρύνουσι τον 
εργοδότην προκειμένου περί διενεργείας παραλαβής». 

Η παρ. 5 προσετέθη δια του άρθρ. 3 του Β.Δ. της 15/20 Ιανουαρίου 1951. 

Άρθρον 8. 

Αμοιβαί κατ’ αποκοπήν. 

(Ισχύει μόνον εις ό,τι δεν προβλέπεται από το Π.Δ. 696/74). 

Αι κάτωθι εργασίαι αμείβονται κατ’ αποκοπήν ή επί τη βάσει του διατεθέντος χρόνου ως εξής: 

1. Κατ’ αποκοπήν αμοιβή. 

α) Δια την σύνταξιν κατόπιν μεταβάσεως επί τόπου γεωλογικής ή γεωτεχνικής εκθέσεως περί 
μεταλλοφόρου περιοχής ή μεταλλοφόρων κοιτασμάτων μετά δειγματοληψίας, αλλ’ άνευ χημικών 
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αναλύσεων, 4.000. 

β) Δια την επίσκεψιν και σύνταξιν τεχνικής εκθέσεως μεταλλείου εν εκμεταλλεύσει ή μη, μετά 
δειγματοληψίας, αλλ’ άνευ των χημικών αναλύσεων συνοδευομένης ενδεχομένως υπό 
οικονομολογικής μελέτης ή μελέτης διοργανώσεως μελλοντικής εκμεταλλεύσεως ή 
αναδιοργανώσεως της υπαρχούσης δρχ. 4000. 

γ) Δι’ απλήν επίσκεψιν μεταλλείου ή μεταλλοφόρου κοιτάσματος άνευ εκθέσεως και παροχήν 
τεχνικής συμβουλής εις τον ενδιαφερόμενον δρχ. 2.500. 

δ) Δια την παρακολούθησιν των έργων εκμεταλλεύσεως μεταλλείου δια περιοδικών επισκέψεων 
τούτου και την καθοδήγησιν του εκμεταλλευτού εις την γενικήν κατεύθυνσιν της εκμεταλλεύσεως ή 
των ερευνητικών έργων, δι’ εκάστην επίσκεψιν δρχ. 1500. 

ε) Δι’ απλήν συμβουλήν επί υδρολογικού τινός ζητήματος κατόπιν μεταβάσεως επί τόπου, 

εντός της περιοχής διαμονής του Μηχανικού δρχ. 500. 

εκτός της περιοχής διαμονής του Μηχανικού δρχ. 2.500. 

στ) Δι’ υδρολογικήν μελέτην περιοχής τινός κατόπιν μεταβάσεως επί τόπου δρχ. 4.000. 

2. Αμοιβή επί τη βάσει του διατεθέντος χρόνου. 

Εργασίαι ή υπηρεσίαι δι’ ας εν γένει δεν καθορίζεται υπό του παρόντος Δ/τος άλλος τρόπος αμοιβής 
είναι δε μάλλον ζήτημα χρόνου και μετακινήσεων ή επιστημονικής ερεύνης (οίον εκλογή, αγορά, 
εκποίησις, ενοικίασις, χρησιμοποίησις, καθορισμός αξίας και εκμίσθωσις οικοδομών και τεχνικών 
εγκαταστάσεων, οργανωτικαί προπαρασκευαί, στατιστικαί, απλαί αυτοψίαι κλπ.) αμείβονται ως 
εξής: 

α) Δια συμβουλήν απλήν εν τω Γραφείω με απασχόλησιν ουχί πλέον της ώρας δρχ. 100. 

β) Δια συμβουλήν μετ’ επισκέψεως εκτός του Γραφείου με απασχόλησιν μέχρι 3 ωρών δρχ. 250. 

γ) Δια συμβουλήν μετ’ επισκέψεως εκτός γραφείου (των οδοιπορικών εις βάρος του εργοδότου) με 
απασχόλησιν ολοκλήρου ημέρας δρχ. 400. 

δ) Δι’ επίσκεψιν εκτός της έδρας του Μηχανικού διαρκείας μίας ημέρας δρχ. 500, δια πάσαν δ’ επί 
πλέον ημέραν δρχ. 350. 

Αι περί ων η παρούσα παράγραφος αμοιβαί αφορούν επισκέψεις επί τόπου του υπό μελέτην 
αντικειμένου, προκειμένου δε περί απασχολήσεως εις δημόσια και ιδιωτικά γραφεία προς συλλογήν 
στοιχείων ή πληροφοριών, σχετικώς προς το υπό μελέτην αντικείμενον, αι αμοιβαί αυτού 
ελαττούνται κατά 20%. Κατά τας επισκέψεις ταύτας αι ημέραι ταξιδίου και αναμονής λογίζονται ως 
ημέραι εργασίας, αμειβόμεναι κατά τ’ ανωτέρω. 

3. Κατά τας περί ων το παρόν άρθρον περιπτώσεις, τα οδοιπορικά έξοδα, αι δαπάναι διαμονής και 
διατροφής, ως και πάσα άλλη συναφής δαπάνη καταβάλλεται ιδιαιτέρως. 

Άρθρον 9. 

Κατηγορίαι έργων. 
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(Ισχύει μόνον εις ό,τι δεν προβλέπεται από το Π.Δ.. 696/74). 

1. Αι περί ων τα τα ανωτέρω άρθρ. 2 και 3 κατηγορίαι έργων, καθορίζονται ως ακολούθως: 

Κατηγορία Ι 

Αγροτικά οικοδομήματα, αποθήκαι εν γένει, σταύλοι, σιτοβολώνες, σιταγοραί, κτίρια εργαστηρίων 
και εργοστασίων, αγροτικαί οικείαι, ξύλινα παραπήγματα, δημόσια αποχωρητήρια, οικοδομικαί 
κατασκευαί, μεταλλικαί και εκ σιδηροπαγούς σκυροκονιάματος συνήθων τύπων, λέμβοι, ατμάκατοι 
και βενζινάκατοι, φορτηγίδες, ιστιοφόρα και βενζινόπλοια, ρυμουλκά και αλιευτικά, 
ναυαγοσωστικά, ακτοπλοϊκά φορτηγά κλπ., τροχιοδρομικαί γραμμαί, σιδηροδρομικαί γραμμαί εις 
έδαφος πεδινόν ή λοφώδες, εξαιρέσει των τεχνικών έργων σπουδαιότητος, άτινα αμείβονται 
ιδιαιτέρως, απλά έργα εξυγιάνσεως, αρδεύσεως, διευθετήσεως χειμάρρων, απλοί σωληνωτοί αγωγοί, 
γέφυραι λίθινοι ή εξ απλού σκυροδέματος μέχρι ανοίγματος 10 μέτρων, ή ξύλιναι μέχρις ανοίγματος 
15 μέτρων, έργα υδραυλικής αμύνης, εσωτερικαί υδραυλικαί εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις 
ασθενών ρευμάτων εν ταις οικοδομαίς. 

Κατηγορία ΙΙ 

Εργατικαί οικίαι και οικίαι καθ’ ομάδας, μονοκατοικίαι, επαύλεις, πολυκατοικίαι μέχρι τριών 
ορόφων εν τη προσόψει, σχολεία κατωτέρας εκπαιδεύσεως, εμπορικά καταστήματα και κτίρια 
γραφείων μέχρι τριών ορόφων εν τη προσόψει, ξενοδοχεία μέχρι 15 δωματίων, απλοί 
σιδηροδρομικοί σταθμοί, φορτηγά εν γένει, δεξαμενόπλοια, μικρά επιβατηγά, ιστιοφόρα θαλαμηγά 
(κέρκουροι), πλωτά μηχανήματα εν γένει (π.χ. πλωτοί γερανοί, βαθυκόροι και τα όμοια τούτοις), 
εναέριοι σιδηρόδρομοι, γέφυραι λίθιναι ή ξύλιναι ή εξ απλού σκυροδέματος ανοίγματος από 10 
μέχρις 20 μέτρων, γέφυραι εξ οπλισμένου σκυροδέματος μέχρις ανοίγματος 15 μέτρων, πλην των 
πλαισιωτών και τοξωτών, δεξαμεναί υπόγειαι ή άλλης φύσεως, μη συμπεριλαμβανομένης εις την 
Κατηγορίαν ΙΙΙ, απλαί μεταλλικαί στέγαι μέχρις ανοίγματος 10 μέτρων, έργα και εγκαταστάσεις 
υδροληψίας, μεταφοράς και διανομής ύδατος, υπόνομοι πόλεων, δύσκολα έργα εξυγιάνσεων, 
αρδεύσεων και διευθετήσεων χειμάρρων, φράγματα απλά, σήραγγες, ειδικαί θεμελιώσεις, λιμενικά 
έργα, κτίρια εργοστασίων, αποθήκαι μετά μηχανικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεις διαφυλάξεως 
και διανομής αερίου, εγκαταστάσεις θερμάνσεως ή ύδατος, θεμελιώσεις, εξαιρέσει των δια 
πεπιεσμένου αέρος, εγκαταστάσεις αντλήσεως, απλαί εγκαταστάσεις υδραυλικών δυνάμεων, 
μεγάλαι εσωτερικαί ηλεκτρικαί εγκαταστάσεις εις θέατρα, ξενοδοχεία κλπ. μεμονωμένοι σταθμοί 
μετασχηματιστών μέχρι 50 χιλιοβάτ, πάσης φύσεως ηλεκτρικαί κατασκευαί χειρισμού, 
εγκαταστάσεις δεκτών ασυρμάτων τηλεφώνου. 

Κατηγορία ΙΙΙ 

Πολυκατοικίαι, εμπορικά καταστήματα, κτίρια γραφείων κλπ. μετά πλειόνων των τριών ορόφων, 
μονοκατοικίαι πολυτελείας, επαύλεις πολυτελείς, ξενοδοχεία εν γένει, δημαρχεία, φιλανθρωπικά 
καταστήματα, δικαστήρια, σχολεία μέσης και ανωτέρας εκπαιδεύσεως, Μουσεία, βιβλιοθήκαι, 
λουτρά, θέατρα, ωδεία, λέσχαι, κέντρα αναψυχής, άκατοι ταχύτητος, θαλαμηγά, μεγάλα επιβατηγά, 
πολεμικά πλοία εν γένει κλπ. σιδηροδρομικοί σταθμοί σημαντικής σπουδαιότητος, νοσοκομεία εν 
γένει, αναρρωτήρια, βουλευτήρια, εκκλησίαι, νεκροταφεία, φυλακαί, ηλεκτρικοί σιδηρόδρομοι, 
ενάεριοι σιδηρόδρομοι, τροχιόδρομοι ηλεκτρικοί, ορεινοί σιδηρόδρομοι και οδοντωτοί τοιούτοι, 
θεμελιώσεις δια πεπιεσμένου αέρος και εν γέ- 

νει ιδιαιτέρως δυσχερείς θεμελιώσεις, δεξαμεναί δι’ αέρια και Υγρά στηριζόμεναι επί 
υποστηλωμάτων, σιλλό πάσης φύσεως, γέφυραι λίθιναι ή ξύλιναι ή εξ απλού σκυροδέματος 
ανοίγματος άνω των 20 μέτρων, γέφυραι εκ σιδηροπαγούς σκυροδέματος ανοίγματος πλέον των 15 
μέτρων, ως και πλαισιωταί, τοξωταί και εν γένει απαιτούσαι ειδικούς υπολογισμούς, πλαισιωταί εκ 
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πολυορόφων και πολυστύλων πλαισίων, κατασκευαί σκελετών οικοδομικών έργων, τρούλοι, 
μεταλλικαί στέγαι ανοίγματος άνω των 10 μέτρων, μεταλλικαί γέφυραι εν γένει, μεγάλα φράγματα, 
δύσκολοι σήραγγες, δύσκολοι κινητοί υδροφράκται, και γενικώς κατασκευαί απαιτούσαι δυσκόλους 
υπολογισμούς μη κατονομαζόμεναι εις τας κατηγορίας Ι και ΙΙ, μηχανολογικαί εγκαταστάσεις πάσης 
φύσεως, π.χ. τοιαύται δια παραγωγήν ανθρακασβεστίου, χρησιμοποίησιν απορριμμάτων προς 
κατεργασίαν υλών, μηχανικαί εγκαταστάσεις μεταλλείων, εργοστάσια ζυθοποιίας, 
οινοπνευματοποιίας και ποτοποιίας, εργαστήρια χημικών και τεχνικών αναλύσεων, χημικά 
εργαστήρια εργοστασίων, εργοστάσια ελαιουργίας, σαπωνοποιίας, βαφεία, λευκαντήρια, 
υαλουργεία, ψυγεία, τυροκομεία, γαλακτοκομεία, μακαρονοποιεία, εργοστάσια ειδών διατροφής, 
κεραμουργεία και ειδών κεραμευτικής, αμυλωδών και ζαχαρωδών προϊόντων, εκρηκτικών υλών, 
φαρμακευτικών ειδών και φωτογραφικών προϊόντων, προϊόντων αρωματοποιίας, πλαστικών υλών, 
εργοστάσια ασφαλτικών προϊόντων, ζυμοτεχνικά εργοστάσια τεχνικής μετάξης, νευτοποιεία και 
πάσης άλλης φύσεως χημικών προϊόντων. Εγκαταστάσεις παραγωγής ατμού και ατμοκινήσεως 
αεριογόνων, εγκαταστάσεις ψύξεως, αποστάξεως, εγκαταστάσεις πεπιεσμένου αέρος, εγκαταστάσεις 
μεταφοράς υλικών, εργοστάσια παραγωγής αεριόφωτος, βυρσοδεψεία, χυτήρια, λεβητοποιεία, 
πιεστήρια, εργοστάσια παραγωγής ψύχους, πάγου μετά των συναφών εγκαταστάσεων, εργοστάσια 
παραγωγής κωκ, διατάξεις φορτώσεως, ανυψωτικαί μηχαναί, ανελκυστήρες, μηχανικαί γεωργικαί 
εγκαταστάσεις, μηχανουργεία εγκαταστάσεις μετρήσεως οργάνων ελέγχου, μηχανολογικά και 
ηλεκτρολογικά εργαστήρια, μηχανικαί εγκαταστάσεις γαλακτοκομείων, μύλοι πάσης φύσεως, 
εργοστάσια χαρτοποιίας, εγκαταστάσεις δι’ ύδατος υπό πίεσιν, υδροδυναμικαί και αεροδυναμικαί 
εγκαταστάσεις, κλωστήρια και εν γένει υφαντουργικαί εγκαταστάσεις, εργοστάσια σιμεντοποιίας, 
σακχάρεως, χημικών λιπασμάτων, σοκαλατοποιίας, εγκαταστάσεις υδραυλικών δυνάμεων, σιδηραί 
κατασκευαί σημαντικής σπουδαιότητος, σιδηραί γέφυραι, βορβοροφάγοι, εγκαταστάσεις αερισμού, 
ιατρικαί υγειονολογικαί εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις ηλεκτροχημικών εργοστασίων, 
εγκαταστάσεις ατμοστροβίλων, πετρελαιομηχανών, εγκαταστάσεις υδροστροβίλων και εν γένει 
υδραυλικαί εγκαταστάσεις, ηλεκτρικά σήματα σιδηροδρόμου, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, 
ηλεκτροϊατρικαί εγκαταστάσεις, ηλεκτρικά εργοστάσια, σταθμοί μετατροπής ρεύματος και 
υποβιβασμού τάσεως, ηλεκτρικοί υποσταθμοί, ηλεκτρικά δίκτυα διανομής χαμηλής και υψηλής 
τάσεως, γραμμαί μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, εγκαταστάσεις ασυρμάτου τηλεγράφου, υπόγειοι 
ηλεκτρικοί σιδηρόδρομοι, μελέται ανακαινίσεως εγκαταστάσεων και εφευρέσεων, αυτόματοι 
ηλεκτρικαί εγκαταστάσεις χειρισμού και προστασίας, ηλεκτρικαί εγκαταστάσεις προστασίας 
υπερτάσεως και ενάσεως, δίκτυα τροφοδοτήσεως ηλεκτρικών τροχιοδρόμων και σιδηροδρόμων, 
ηλεκτροφωτισμοί σιδηροδρομικών οχημάτων, ηλεκτρικαί εγκαταστάσεις επί πλοίων, ηλεκτρικαί 
εγκαταστάσεις μεταλλείων και τηλεφωνικαί εγκαταστάσεις πόλεων, κωμοπόλεων, και αυτοτελείς 
τοιαύτα με ίδιον κέντρον, «τα έργα δι’ ά απαιτούνται υπολογισμοί εις δυναμικάς ενεργείας ως 
αντισεισμικά και άλλα ανάλογα». Πάσαι αι μη εις τα ανωτέρω δύο κατηγορίας αναφερόμεναι  
εγκαταστάσεις. 

Η εντός «» πρότασις προσετέθη δια της παρ. 1 άρθρου μόνου Β.Δ. 42 της 14/22 Ιαν. 1969 (ΦΕΚ 
Α’ 9). 

Άρθρον 10. 

Είδη εργασιών. 

(Ισχύει μόνον εις ό,τι δεν προβλέπεται από το Π.Δ. 696/74) 

Προκειμένου περί έργων Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτεκτονικών, τα εις τους Πίνακας του άρθρ. 2 
αναφερόμενα είδη εργασιών είναι τα εξής: 

ΕΙΔΟΣ Α’ 
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Το προσχέδιον περιλαμβάνον την πρώτην σχηματικήν παράστασιν του έργου υπό κλίμακα δια 
μολυβδίδος ή οπωσδήποτε άλλως, μετά προϋπολογισμού δαπάνης κατά προσέγγισιν εξαγομένου 
ουχί δια προμετρήσεων αλλ’ επί τεκμαιρομένης δαπάνης επί τη βάσει ομοίων έργων και 
προκειμένου περί οικοδομικού έργου εκ του καταλαμβανομένου όγκου υπό του κτιρίου. Το 
προσχέδιον δεν περιλαμβάνει λεπτομερείας. 

ΕΙΔΟΣ Β’ 

Το γενικόν σχέδιον, περιλαμβάνον κατόψεις, προσόψεις και τομάς υπό κλίμακα 1:200 ή 1:100, 
προκειμένου δε περί αρχιτεκτονικών έργων την διάταξιν και αρχιτεκτονικήν διαμόρφωσιν εις πάσης 
δε φύσεως έργα μετά προϋπολογισμού δαπάνης εξαγομένου κατά τα εν Α’ είδη οριζόμενα. 

Εκ των ανωτέρω κατόψεων, προσόψεων και Τομών, δύνανται να ελλείπωσι τινά, εφ’ όσον η φύσις 
του έργου δεν επιβάλλει ταύτα, χωρίς να μειούται ως εκ τούτου η κατωτέρω καθοριζομένη αμοιβή. 
Επίσης η κλίμαξ δύναται να διαφέρη των ανωτέρω, εάν η φύσις του έργου επιβάλη τούτο. 

ΕΙΔΟΣ Γ’ 

Προμέτρησις των έργων κατά κονδύλια και προϋπολογισμός επί τη βάσει των τρεχουσών τιμών. 

ΕΙΔΟΣ Δ’ 

Σχέδια εκτελέσεως, περιλαμβάνοντα την σύνταξιν των δια την εκτέλεσιν του έργου απαιτουμένων 
πάσης φύσεως λεπτομερειών και δια μεν τας κατόψεις, προσόψεις και τομάς υπό κλίμακα 1:50 μετά 
των διαστάσεων αριθμητικώς αναγεγραμμένων, δια δε τας λεπτομερείας υπό την απαιτούμενην δια 
την εκτέλεσιν της εργασίας κλίμακα. 

ΕΙΔΟΣ Ε’ 

Επίβλεψις περιλαμβάνουσα την φροντίδα της εντέχνου εκτελέσεως του έργου μη 
συμπεριλαμβανομένων των έργων της οργανώσεως και εκτελέσεως και της επιστασίας. Επιμέτρησις 
αυτών και σύνταξις απολογισμού δαπάνης. 

Άρθρον 11. 

Είδη εργασιών Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων (ισχύει). 

Προκειμένου περί έργων μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών, μηχανοηλεκτρολογικών και 
χημικοτεχνικών, τα εις τους πίνακας του άρθρου 3 αναφερόμενα είδη εργασιών αυτών είναι τα εξής: 

ΕΙΔΟΣ Α’ 

Προσχέδιον μετ’ επιμετρήσεως των κατά προσέγγισιν δαπανών. 

Το προσχέδιον περιλαμβάνει την πρώτην σχηματική παράστασιν του έργου επί κλίμακος μετά 
προϋπολογισμού δαπάνης κατά προσέγγισιν εξαγομένου ουχί δια προμετρήσεως, αλλά επί της 
τεκμαιρομένης δαπάνης επί τη βάσει των ομοίων έργων. Το προσχέδιον δεν περιλαμβάνει 
λεπτομερείας. 
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Εάν δια την εκπόνησιν του προσχεδίου απαιτούνται τοπογραφικά σχέδια, ή ανάλογοι επί τόπου 
μετρήσεις, αύται αποζημιούνται ιδιαιτέρως. 

ΕΙΔΟΣ Β’ 

Οικονομολογικός υπολογισμός και καθορισμός δαπανών εκμεταλλεύσεως. 

Ούτος καθορίζεται δια της εξυπηρετήσεως των χρησιμοποιηθησομένων κεφαλαίων των αμέσων και 
εμμέσων δαπανών εκμεταλλεύσεως της επιμετρήσεως και της πιθανής αποδόσεως των 
εγκαταστάσεων. Προκειμένου περί ηλεκτροπαραγωγών επιχειρήσεων η απόδοσις των 
εγκαταστάσεων κανονισθήσεται επί τη βάσει της κατά την πρώτην πενταετίαν πιθανής 
καταναλώσεως ηλεκτρικής ενεργείας κατά τας διαφόρους αυτής κατηγορίας. 

ΕΙΔΟΣ Γ’ 

Μελέτη και αίτησις προσφορών 

Μελέτη και εκπόνησις των τεχνικών δεδομένων προς αίτησιν προσφορών. Σχέδια εκτελέσεως, 
σύνταξις της οικείας συγγραφής υποχρεώσεων και όρων προκηρύξεως ενδεχομένης δημοπρασίας. 
Αύτη περιλαμβάνει την πλήρη και οριστικήν μελέτην, τα γενικά σχέδια και τα σχέδια εκτελέσεως 
μετά πάσης προς τούτο απαιτουμένης ακριβείας, πάσαν αναγκαίαν τυχόν επί τόπου εργασίαν προς 
καθορισμόν 

της θέσεως των εγκαταστάσεων. Τον πλήρη αναλυτικόν προϋπολογισμόν των έργων. Πάντα 
αναγκαιούντα υπολογισμόν αντοχής υλικών. Την ανάλυσιν τιμών. Την σύνταξιν γενικής συγγραφής 
υποχρεώσεων εις την οποία δέον ν’ ανταποκρίνωνται άπαντα ανεξαιρέτως τα στοιχεία των 
εγκαταστάσεων επί τη βάσει της οποίας να είναι δυνατή η ανάθεσις της παραγγελίας των 
μηχανημάτων. Τον επί πλέον καθορισμόν των όρων προκηρύξεως δια τε την προμήθειαν των 
υλικών και εκτελέσεων εγκαταστάσεως, προκειμένου τα σχετικά έργα και η προμήθεια των 
απαιτουμένων μηχανημάτων Να εκτελεσθώσι κατόπιν της ολικής ή τμηματικής δημοπρασίας. 

Εν τη εννοία του όρου «μελέτη και αίτησις προσφορών» περιλαμβάνονται και αι κατηγορίαι 
μελετών αφορωσών κατευθύνσεις εργασιών ή συγκροτήσεις έργων ή επιχειρήσεων, καθ’ ας αι 
μελέται συνίστανται εις την συλλογήν στατιστικών στοιχείων, κατάταξιν τούτων, υπολογισμόν 
δαπανών και αποδόσεων και εν γένει εις την εκπόνησιν μελετών άνευ της συντάξεως σχεδίων, 
αναλύσεως τιμών κλπ. 

ΕΙΔΟΣ Δ’ 

Έλεγχος προσφορών. 

Κατ’ αυτόν πρέπει να γίνεται λεπτομερής σύγκρισις των προσφορών και γνωμάτευσις επί της 
προτιμήσεως λαμβανομένων υπ’ όψιν επί τη βάσει συγγραφής υποχρεώσεων και όρων προκηρύξεως 
των τε τεχνικών και οικονομικών όρων των προσφορών. 

ΕΙΔΟΣ Ε’ 

Εκπόνησις των στοιχείων προς μεταβίβασιν της παραγγελίας. 
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Κατ’ αυτάς δέον επί τη βάσει της οριστικής μελέτης και συμφεροτέρας προσφοράς, να 
καθορισθώσιν άπαντα τα δεδομένα και μεταβιβασθώσι ταύτα προς τον τυχόν ενδιαφερόμενον οίκον 
προς εκτέλεσιν της παραγγελίας, κατά τρόπον εξασφαλίζοντα πλήρη τεχνικώς και οικονομικώς 
ορθήν εκτέλεσιν των έργων. 

ΕΙΔΟΣ ΣΤ’ 

Επίβλεψις εκτελέσεως. 

Αύτη περιλαμβάνει την φροντίδα της εντέχνου εκτελέσεως των έργων την παροχήν των αναγκαίων 
κατά την εκτέλεσιν τεχνικών οδηγιών και τον έλεγχο των εκτελουμένων έργων. 

ΕΙΔΟΣ Ζ’ 

Παραλαβή των έργων και έλεγχος τηρήσεως των συμφωνιών. 

Περιλαμβάνει την αυτοπρόσωπον επέμβασιν του μηχανικού κατά την εκάστοτε άφιξιν των υλικών 
και μηχανημάτων, την επιμέτρησιν και προσωρινή παραλαβήν των έργων άμα τη αποπερατώσει 
αυτών προς βεβαίωσιν της καλής αυτών εκτελέσεων και λειτουργίας επί τη βάσει των οικείων 
συμφωνιών και συμβολαίων εργολαβίας και την διεύθυνσιν των δοκιμών. 

ΕΙΔΟΣ: Η1 και Η2 

«Μελέτη της μηχανολογικής εγκαταστάσεως υποβαλλομένη προς την αρμοδίαν Αρχήν δια την 
χορήγησιν αδείας ιδρύσεως ή επεκτάσεως ή διαρρυθμίσεως ή ανακαινίσεως ή λειτουργίας κατά τας 
διατάξεις του Νομ. ΔΚΣΤ/1912 ως ούτος ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως. 

Η μελέτη της μηχανολογικής εγκαταστάσεως περιλαμβάνει τας αναγκαίας εργασίας, δια την υπό της 
Αρχής χορήγησιν αδείας ιδρύσεως ή επεκτάσεως ή διαρρυθμίσεως ή ανακαινίσεως ή λειτουργίας 
μηχανολ. εγκαταστάσεως, ήτοι περιοριστικώς την εν σχεδίω ένταξιν των κυρίων και βοηθητικών 
μηχανημάτων, την ένδειξιν του συστήματος μεταδόσεως της κινήσεως και λοιπών στοιχείων της 
εγκαταστάσεως κατά τρόπον σύμφωνον προς τους κανόνας ορθολογιστικής οργανώσεως καλής 
λειτουργίας και ασφαλείας της τε εγκαταστάσεως και του προσωπικού, ως και αποφυγής οχλήσεως 
εις τους περιοίκους. 

Η μελέτη της διατάξεως δεν περιλαμβάνει εκπόνησιν σχεδίων λεπτομερειών και τεχνικούς 
οικονομολογικούς υπολογισμούς, περιλαμβάνει όμως τα γενικά σχεδιαγράμματα της 
εγκαταστάσεως υπό κλίμακα 1:50 έως 1:200, ήτοι κατόψεις και τομάς κτιριακάς μετά των εν αυτοίς 
μηχανολογικών εγκαταστάσεων. Εις τα σχεδιαγράμματα ταύτα αναγράφεται εντός πινακιδίου το 
είδος των μηχανημάτων και των κινητηρίων μετά της ισχύους των. 

Η μελέτη της διατάξεως περιλαμβάνει επίσης πρόχειρον τοπογραφικόν διάταγμα της περιοχής, ένθα 
η εγκατάστασις, υπό κλίμακα 1:500 έως 1:1000, άνευ υψομέτρων και χαρακτηριστικών σημείων, 
εμφαίνον τας διαστάσεις και το εμβαδόν του διατεθειμένου δια την εγκατάστασιν οικοπέδου την εν 
αυτώ θέσιν της εγκαταστάσεως και ενδεικτικώς τα εις ακτίνα 150 μ. από των ορίων του οικοπέδου 
ευρισκόμενα γήπεδα ή ακίνητα, ως και το είδος των τελευταίων. 

Το Τεχνικόν υπόμνημα περιλαμβάνει την θέσιν, το είδος, τον τον σκοπόν και την περιγραφήν του 
τρόπου λειτουργίας της εγκαταστάσεως, ως και το είδος και τα χαρακτηριστικά στοιχεία των 
μηχανημάτων και κινητήρων. Επίσης τον τρόπον αποχετεύσεως των τυχόν εκ της εγκαταστάσεως 
προερχομένων ακαθάρτων υδάτων. 
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Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει αναλυτικώς την τρέχουσαν αξίαν των μηχανημάτων και εκ 
συνοπτικού κατ’ εκτίμησιν υπολογισμού προκύπτοντα έξοδα εγκαταστάσεως τούτων, άνευ της 
αξίας των κτιρίων. 

Η αμοιβή δια τα είδη εργασιών υπό στοιχεία η1 και η2 του άρθρ. 2 του παρόντος δεν καταβάλλεται, 
τυχόν δε καταβληθείσα συμψηφίζεται οσάκις εκτελούνται άπαντα τα υπό στοιχείον α’ έως και 
στοιχείον ε’ είδη εργασιών των πινάκων του άρθρ. 3 του από 19.2.1938 Β. Δ/τος». 

Τα υπό στοιχ. Η1 και Η2 είδη εργασιών προσετέθησαν δια του άρθρου 2 Β.Δ. 241 της 19 Απρ./5 
Μαίου 1961. 

Άρθρον 12. 

(Ισχύει μόνον ως προς τας προκατασκευάς). 

1. Το σύνολον των δαπανών εκτελέσεως περιλαμβάνει άπαντα τα έξοδα τα οποία εδαπανήθησαν 
κατά την εκτέλεσιν εξαιρέσει των δαπανών αγοράς οικοπέδου, των αποζημιώσεων του Μηχανικού 
και των δευτερευόντων εξόδων των παρ. 4, 5, 6, 7 και 8 του παρόντος. 

2. Εφ’ όσον δεν έχει καθορισθή η συνολική δαπάνη εκτελέσεως έργου τινός ως ανωτέρω, ισχύει ως 
συνολικόν ποσόν υπολογισμού των ποσοστών, το συνολικόν ποσόν του προϋπολογισμού ή ελλείψει 
τούτου, της εκτιμήσεως των δαπανών. Εάν αμφότερα ελλείπουσι, τότε το ποσόν τίθεται κατ’ 
εκτίμησιν. 

3. Αι αμοιβαί των εργασιών περιλαμβάνουσι πάσαν δαπάνην καταβληθησομένην υπό του 
Μηχανικού δια την παράδοσιν πλήρους μελέτης εις τον εργοδότην, ήτοι έξοδα γραφείου, 
προσωπικού γραφείου, γραφικής και σχεδιαστικής ύλης και παντός συναφούς εξόδου. 

4. Τον εργοδότην βαρύνουσιν αι δαπάναι των ημερομισθίων δια τους βοηθούς εργάτας, υλικά και εν 
γένει πάν έξοδον όπερ απαιτείται δια την σύνταξιν σχεδίων υπαρχουσών οικοδομών, πλην των 
τοπογραφικών εργασιών, περί ων τα σχετικά εις άρθρ. 4, 5 και 6 τιμολόγια κλπ. καθορισμοί. 

Τον εργοδότην επίσης βαρύνουσι τα έξοδα δια την απόκτησιν των δεδομένων προς εκπόνησιν της 
μελέτης, ήτοι φωτογραφίαι, στατιστικαί, γεωλογικαί έρευναι, χημικαί αναλύσεις και δοκιμαί υλικών, 
δοκιμαί κατασκευών κλπ. συμπεριλαμβανομένων των δια τας εργασίας ταύτας απαιτουμένων 
υλικών και εργαλείων. 

6. Τα έξοδα ταξιδίου του Μηχανικού τα συνδεόμενα με την κυρίως εντολήν ήν έλαβεν ούτος, 
βαρύνουσι τον εργοδότην ως εξής. Δια ταξίδια εν τω εσωτερικώ πρέπει να καταβάλλωνται τα 
οδοιπορικά έξοδα εν γένει και αι δαπάναι διατροφής και διαμονής. Δια ταξίδια εν τω εξωτερικώ η 
αποζημίωσις κανονίζεται επί τη βάσει ιδιαιτέρας συμφωνίας. Δια ταξίδια του βοηθητικού 
προσωπικού, καταβάλλονται επιπροσθέτως τα έξοδα ταξιδίου, διαμονής και διατροφής. 

7. Εν η περιπτώσει απαιτηθή λόγω της φύσεως του έργου η ίδρυσις ειδικού χάριν αυτού γραφείου, 
αι δαπάναι δια την εγκαταστάσιν και λειτουργίαν τούτου βαρύνουσι τον εργοδότην, όν επίσης 
βαρύνει και η δαπάνη προσλήψεως ετέρου βοηθού Μηχανικού, εάν η έκτασις των εργασιών επιβάλη 
την πρόσληψιν τοιούτου. 

8. «Τυχόν αναγκαίαι διατρήσεις εδαφών προς καθορισμόν του υπεδάφους ή άλλαι ανάλογοι 
προκαταρκτικαί εργασίαι αμείβονται ιδιαιτέρως. Δι’ έργα απαιτούντα υπολογισμούς εις δυναμικάς 
ενεργείας ως αντισεισμικά και άλλα ανάλογα η αμοιβή δια την εκπόνησιν της μελέτης του είδους 
εργασίας α’ των πινάκων Αα’, Βα’ και Γα’ της παρ. 2 του άρθρ. 2 του παρόντος υπολογιζομένη επί 
του όλου ειδικού δια τα τοιαύτα έργα προϋπολογισμού, προσαυξάνεται κατά 50%, η δε προσαύξησις 

Σελίδα 24 από 28

3/23/2007



αύτη περιέρχεται εν τω συνόλω της εις τον εκπονήσαντα την μελέτην των ειδικών τούτων έργων 
τεχνικόν, μη εφαρμοζομένης επ’ αυτής της κατά την παρ. 2 του άρθρ. 2 του παρόντος κατανομής 
μεταξύ τούτου και του εκπονή- 

σαντος την μελέτην του κυρίου έργου. Η προσαύξησις αύτη δεν υπολογίζεται επί της αμοιβής 
επιβλέψεως, ελέγχου εκτελέσεως και επιμετρήσεως. Εφ’ όσον υπό του εκπονήσαντος την μελέτην 
των ειδικών τούτων έργων, συντάσσονται τα κατά το άρθρ. 2 του από 15/20.1.51 Β. Δ/τος «περί 
αναπροσαρμογής των εις ιδιώτας μηχανικούς κλπ. αμοιβών» (ΦΕΚ 25Α/51) οικονομικά τεύχη, 
καταβάλλεται δια ταύτα εις τον συντάξαντα τεχνικόν η κατά την εν λόγω διάταξιν αμοιβή, μη 
επιμεριζομένη μεταξύ τούτου και του μελετητού του κυρίου έργου.» 

Η εντός «» παρ. 8 τίθεται ως ετροποποιήθη δια της παρ. 2 άρθρου μόνου Β.Δ. 42 της 14/22 Ιαν. 
1969 (ΦΕΚ Α’ 9). 

9. Μηχανήματα μεταχειρισμένα, αναγκαιούνται ως εργαλεία μόνον κατά την εκτέλεσιν των έργων, 
υπολογίζονται με την τρέχουσαν πραγματικήν αυτών αξίαν και ουχί με την αξίαν της αγοράς 
καινουργών τοιούτων εις την συνολικώς τροποποιουμένη ως άνω δαπάνην δια τον υπολογισμόν της 
αμοιβής. 

10. «Η αμοιβή υπολογίζεται επί τη βάσει των τρεχουσών τιμών εν τη αγορά κατά τον χρόνον της 
καταβολής της αμοιβής. Τα τυχόν υπό του εργοδότου προμηθευόμενα υλικά θεωρούνται ως 
καινουργή και εκτιμώνται ως προς τον καθορισμόν της αμοιβής συμφώνως προς την τρέχουσαν 
τιμήν κατά τον χρόνον της καταβολής ταύτης. 

Προϋπολογισμός βάσει του Οποίου γίνεται ο ανωτέρω υπολογισμός της αμοιβής του δικαιούχου 
είναι ο συντασσόμενος υπό του εκπονήσαντος τας μελέτας προσαρμοζόμενος προς τας τρεχούσας 
τιμάς εν τη αγορά κατά τον χρόνον καταβολής της αμοιβής. 

Βάσει της πραγματοποιηθείσης δαπάνης εκτελέσεως των έργων, και εφ’ όσον δεν πρόκειται περί 
νέων τοιούτων υπολογίζεται μόνον η αμοιβή δια την επίβλεψιν της αμοιβής δια τας μελέτας 
θεωρηθείσης ως εξοφληθείσης εάν και εφ’ όσον αύτη κατεβλήθη συμφώνως προς τ’ ανωτέρω και 
ανεξαρτήτως της πραγματοποιηθείσης δαπάνης εκτελέσεως. 

Εν περιπτώσει καθ’ ήν ο συνταχθείς υπό του δικαιούχου μηχανικού προϋπολογισμός δεν συμφωνεί 
κατά τον χρόνον της καταβολής της αμοιβής, προς τας τρεχούσας εν τη αγορά τιμάς τότε 
υπολογίζεται βάσει των τρεχουσών τιμών συντελεστής προσαυξήσεως ή και μειώσεως 
προσαρμοζομένου ούτω του προϋπολογισμού προς υπολογισμόν της καταβλητέας αμοιβής. 

Εάν η επαύξησις ή ελάττωσις του πρ/σμού, λόγω της αυξομειώσεως των τιμών, δεν υπερβαίνει το 
15% τότε δεν λαμβάνει χώραν αναπροσαρμογή των τιμών. 

Εάν εγένοντο τμηματικαί καταβολαί αμοιβής τότε τα ούτω κατά μέρος καταβληθέντα ποσά 
προσαρμόζονται κατά τ’ ανωτέρω προς τας τρεχούσας κατά τον χρόνον της καταβολής των τιμάς. 
Τα ούτω καταβληθέντα ποσά εξοφλούν οριστικώς το μέρος τούτο της αμοιβής, μόνον δε το 
εκάστοτε υπόλοιπον προσαρμόζεται, ως εν τοις ανωτέρω, προς τας κατά τον χρόνον της νέας 
περαιτέρω καταβολής τρεχούσας τιμάς. 

Η κατά τα ανωτέρω αναπροσαρμογή των τιμών είναι υποχρεωτική δια τε τον εργοδότην και τον 
εντολοδόχον αρχιτέκτονα ή μηχανικόν θεωρουμένης ως τελικώς καταβληθείσης και εξοφληθείσης 
της αμοιβής δια την εκπόνησιν των μελετών έργων ή επίβλεψιν πλήρων ή τμημάτων τούτων εάν, ως 
εν τοις ανωτέρω κατά τον χρόνον της καταβολής της η αμοιβή υπελογίσθη βάσει προϋπολογισμού 
συμφώνου προς τας τρεχούσας τιμάς η δε τελική εξόφλησις εγένετο άνευ επιφυλάξεως». 

Η εντός «» παρ. 10 τίθεται ως αντικατεστάθη δια του Κ.Δ. 17/29.11.1943 περί τροποποιήσεως 
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του από 19 Φεβρ. 1938 Β. Δ/τος. 

Αμοιβή προκατασκευασμένων (ισχύει) 

11. Τα ποσοστά της αμοιβής νοούνται δια μίαν εφαρμογήν του σχεδίου. Εάν περισσότεραι εργασίαι 
γίνωσι με το αυτό σχέδιον συγχρόνως, τα ποσοστά της αμοιβής δια την επίβλεψιν λαμβάνονται εις 
το Ακέραιον αναλόγως του αριθμού των ομοίων μερών, τα δε ποσοστά δια το προσχέδιον και λοιπά 
είδη εργασιών πληρώνονται εις ακέραιον με δια την πρώτην εργασίαν, εις το ήμισυ δε δια την 
δευτέραν και εις το τρίτον δια τας λοιπάς. 

«Προκειμένης της παρ’ ιδιωτών μηχανικών συντάξεως μελετών αναφερομένων εις τύπους 
κατοικιών ή οικοδομών άλλης χρήσεως, κατασκευαζομένων βάσει της αυτής μελέτης εν σειρά δια 
συστημάτων προκατασκευής, ως και της επιβλέψεως των εργασιών, τα ποσοστά της αμοιβής 
υπολογίζονται ως ακολούθως: 

α) Δια την πρώτην εφαρμογήν της μελέτης τα ποσοστά δια το προσχέδιον και τα λοιπά είδη 
εργασιών καταβάλλονται εις το ακέραιον. 

β) Δια την δευτέραν εφαρμογήν της μελέτης τα ποσοστά ταύτα καταβάλλονται εις το ήμισυ. 

γ) Δια την τρίτην και μέχρι πεντακοσίων εφαρμογών τα ποσοστά καταβάλλονται εις τον τρίτον. 

δ) Δι’ εκάστην πέραν των πεντακοσίων και μέχρι τριών χιλιάδων εφαρμογών καταβάλλεται εις τους 
μελετητάς ποσοστόν 1% επί της δαπάνης εκάστου κτίσματος κατοικίας ή οικοδομής άλλης χρήσεως. 

Δια τας πέραν των τριών χιλιάδων εφαρμογάς των αμοιβών ουδεμία αμοιβή καταβάλλεται. 

Τα ποσοστά της επιβλέψεως καταβάλλονται εις το ακέραιον της συνολικής δαπάνης του αριθμού 
των ομοίων μερών. 

Εις ην περίπτωσιν κατά την εν σειρά κατασκευήν κατοικιών εις εκτέλεσιν στεγαστικών 
προγραμμάτων του Κράτους ή οργανισμών Δημοσίου Δικαίου ή ιδιωτικών επιχειρήσεων, ζητείται 
δια της σχετικής συμβάσεως η μελέτη περισσοτέρων του ενός τύπου κατοικίας, τα πέραν της 
δευτέρας εφαρμογής και μέχρι των πεντακοσίων εφαρμογών ποσοστά αμοιβών δεν υπολογίζονται 
δι’ εκάστην των δια την εκτέλεσιν των 3.000 μονάδων απαιτηθησομένων μελετών κεχωρισμένως 
ανά μελέτην, αλλ’ αθροιστικώς δια το σύνολον των μελετών μέχρι συμπληρώσεως του αριθμού των 
πεντακοσίων εφαρμογών, κατ’ αριθμόν δε δια εκάστην μελέτην ανάλογον προς το ποσοστόν 
εφαρμογών εκάστης μελέτης επί του συνολικού αριθμού των 3.000 κατοικιών, εφ’ όσον ήθελεν 
πραγματοποιηθή ούτος, ή εν εναντία περιπτώσει κατ’ αριθμόν ανάλογον προς το ποσοστόν των 
εφαρμογών εκάστης μελέτης επί του συνολικού αριθμού των εκτελεσθέντων δια του συστήματος 
προκατασκευής κτισμάτων. 

Κατά την εφαρμογήν των μελετών, ως μονάς επί της δαπάνης της οποίας υπολογίζονται τα ποσοστά 
της αμοιβής λαμβάνεται το κτίσμα εις ό αναφέρεται εκάστη μελέτη». 

Η παρ. 11 τίθεται ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη δια των ανωτέρω εντός «» δια του άρθρου 
μόνου Β.Δ. 679 της 29 Νοεμ/4 Δεκ. 1967 (ΦΕΚ Α’ 216). 

(Αι παρ. 12 – 25 ισχύουν εις ό,τι δεν προβλέπεται από το Π.Δ. 696/74). 

12. Εάν αι εργασίαι περιλαμβάνωσι τμήματα ανήκοντα εις διαφόρους κατηγορίας έργων, τότε η 
αμοιβή υπολογίζεται ιδιαιτέρως δια τα ανήκοντα εις εκάστην κατηγορίαν τμήματα. 
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13. Εάν τη αιτήσει του εργοδότου, επενεχθώσι μεταβολαί εις το σχέδιον προκαλέσασαι επαύξησιν 
της εργασίας χωρίς να προκαλέσωσι και ανάλογον ύψωσιν του προϋπολογισμού, η επιπλέον εργασία 
αμείβεται ιδιαιτέρως βάσει των δια του παρόντος καθοριζομένων ποσοστών. 

14. Εάν ζητηθή δια μίαν εργασίαν αυτοτελή μόνο το προσχέδιον ή το σχέδιον ή τα σχέδια 
λεπτομερειών του δεκάτου άρθρου, προκειμένου δι’ οικοδομικά έργα, ή μόνον το προσχέδιον ή ο 
οικονομικός υπολογισμός ή η αίτησις πληροφοριών ή ο έλεγχος προσφορών ή τα στοιχεία 
μεταβιβάσεως της παραγγελίας του 

11ου άρθρου, προκειμένου περί έργων μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών, χημικοτεχνικών, τότε η 
αμοιβή δια τας καθ’ έκαστα ταύτας υπηρεσίας αυξάνεται κατά το ήμισυ. Εάν δε ζητηθή και έτερον 
προσχέδιον, με το αυτό θέμα, το δεύτερον τούτο αμείβεται με τα τιμολόγια άνευ της ως άνω 
προσαυξήσεως. 

15. Αι δια του παρόντος καθοριζόμεναι αμοιβαί, αφορώσι την περίπτωσιν καθ’ ην η εργασία θέλει 
γίνη δια γενικού εργολάβου. Εν περιπτώσει εκτελέσεως εργασίας δια μερικών κατ’ είδος 
εργολάβων, η αμοιβή της επιβλέψεως διπλασιάζεται και εν περιπτώσει εκτελέσεως της εργασίας δι’ 
αυτεπιστασίας του Μηχανικού, η αμοιβή της επιβλέψεως, τετραπλασιάζεται. 

16. «Εάν ζητηθώσι μόνον εργασίαι του είδους Ε του άρθρ. 10 ή μόνον αι ΣΤ και Ζ του άρθρ. 11 τότε 
η αντίστοιχος αμοιβή αυξάνεται κατά 50%.» 

Η εντός «» παρ. 16 τίθεται ως αντεκατεστάθη δια του άρθρου 4 του Β.Δ. της 15/20 Ιαν. 1951. 

17. Δια μεταρρυθμίσεις, επισκευάς ή επαυξήσεις υπαρχόντων έργων το ποσοστόν αμοιβής 
αυξάνεται κατά 30%. 

18. Η αμοιβή δια την επίβλεψιν εκτελέσεως επικινδύνων εργασιών πενταπλασιάζεται. 

19. Δι’ έργα εκτός της πόλεως εν ή η έδρα του Μηχανικού το ποσοστόν της αμοιβής αυξάνεται ως 
ακολούθως. 

α) Δι’ έργα ολικής αξίας μέχρι 250.000 δραχμών το το ποσοστόν της αμοιβής αυξάνεται κατά δύο 
μονάδας. 

β) Δι’ έργα ολικής αξίας μέχρις 750.000 δραχμών και δια το υπέρ τας 250.000 δραχμών ποσόν, το 
ποσοστόν της αμοιβής αυξάνεται κατά μίαν και ημίσειαν μονάδα. 

γ) Δι’ έργα ολικής αξίας μέχρι 2.500.000 δραχμών και δια το υπέρ τας 750.000 δραχμών ποσόν, το 
ποσοστόν της αμοιβής αυξάνεται κατά μίαν μονάδα. 

δ) Δι’ έργα αξίας ανωτέρας των 2.500.00 δραχμών και δια το υπέρ τας 250.000 δραχμών ποσόν το 
ποσοστόν αυξάνεται κατά οκτώ δέκατα της μονάδας. 

Προκειμένου περί εργασιών αναφερομένων εις τα άρθρ. 4 και 6 του παρόντος, η αμοιβή παραμένει 
αμετάβλητος. 

20. Κατά την εκτέλεσιν των έργων ο Μηχανικός δύναται να ζητή ανάλογον προς την πρόοδον των 
εργασιών αμοιβήν, μη δυναμένην να υπερβή τα 75% της αποζημιώσεως ην δικαιούται επί τη βάσει 
των διατάξεως του παρόντος. Η αποπληρωμή της αμοιβής δια την σύνταξιν της μελέτης ή δια την 
επίβλεψιν εκτελέσεως των εργασιών, πρέπει να γίνεται ουχί πέραν των 60 ημερών από της 
παραδώσεως της μελέτης ή της αποπερατώσεως της εντολής του επιβλέποντος την εκτέλεσιν ή 
παραδώσεως των εν αρθρ. 4, 5 και 6 εργασιών. Μετά την παρέλευσιν της προθεσμίας ταύτης, ο 
δικαιούχος δικαιούται των νομίμων τόκων επί των οφειλομένων μέχρις αποπληρώσεως. 
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21. Δι’ εσωτερικάς ή εξωτερικάς διακοσμητικάς αρχιτεκτονικής φύσεως εργασίας, ων η αξία 
ανέρχεται μέχρις 6% της ολικής δαπάνης του έργου, επί κτιρίων των κατηγοριών Ι και ΙΙ και μέχρις 
12% επί κτιρίων της κατηγορίας ΙΙΙ, ουδεμία δίδεται ιδιαιτέρα αποζημίωσις. Εάν όμως το ποσόν των 
διακοσμητικών εργασιών υπερβαίνη τας ανωτέρω οριζομένας αναλογίας, τότε η αποζημίωσις δια το 
επί πλέον ποσόν κανονίζεται επί τη βάσει των κατωτέρω παρ. 22 και 23. 

22. Δι’ εργασίας αρχιτεκτονικών διακοσμητικών χαρακτήρων, οίαι, κρήναι, διακοσμήσεις 
εκκλησιών, θεάτρων, αιθουσών, αμβώνων, τέμπλων, εορτάσιμοι και πένθιμοι διακοσμήσεις, 
περίπτερα, σχέδια κήπων κλπ. το ποσόν της αμοιβής ορίζεται εις 20% επί της δαπάνης. 

23. Δι’ έπιπλα και αντικείμενα εν μέρει μη αποτελούντα προϊόν βιομηχανίας, το ποσόν της αμοιβής 
ορίζεται εις 25%. 

24. Αι ναυπηγικαί εν γένει εργασίαι, της τεχνικής αρμοδιότητος των Ναυπηγών Μηχανικών 
αμείβονται κατ’ ανάλογον εν συνδυασμώ εφαρμογήν των άρθρ. 2 και 3 του παρόντος. 

25. Αι μεταλλειολογικαί εργασίαι τεχνικής αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού και Αρχιτέκτονος 
αμείβονται κατ’ εφαρμογήν του άρθρ. 2 του παρόντος. 
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