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Ι.  ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Το παρόν τεύχος έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών 

(κύριων και υποστηρικτικών) για την υλοποίηση και κατασκευή του Επιβατικού Σταθμού 

Λιμένα Καρλοβάσου. Σύμφωνα με την υπ’αριθμό πρωτ. 391/04/04/2018 αίτηση 

χρηματοδότησης στην Περιφερειακή Ενότητα Σάμου, το νέο κτίριο Επιβατικού Σταθμού 

Λιμένα Καρλοβάσου θα είναι συνολικής επιφάνειας 350 τ.μ., με ισόγειο συνολικού 

εμβαδού 200 τ.μ. και όροφο (1ος) συνολικού εμβαδού 150 τ.μ. .  

 

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Α.1. ΓΕΝΙΚΑ –  ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Η γεωγραφική θέση που κατέχει το Καρλόβασι στη νήσο Σάμου και λόγω της ιδιαίτερης 

φυσιογνωμίας του τοπίου, το έχει αναδείξει ως δεύτερη «πύλη» του νησιού. 

Συγκεκριμένα, η λιμενική εγκατάσταση του Καρλοβασίου είναι το επιβατικό και εμπορικό 

λιμάνι που εξυπηρετεί τη βορειοδυτική περιοχή και αποτελεί τη δυτική πύλη της νήσου 

Σάμου. Αναμφίβολα, η διευκόλυνση της προσέγγισης πλοίων, της πρόσβασης και 

εξυπηρέτησης των επιβατών στο λιμένα θα αποτελέσει ένα σημαντικό πλεονέκτημα της 

νήσου Σάμου για την επιλογή του ως τουριστικού προορισμού.  

Ο Λιμένας Καρλοβασίου κατατάσσεται στους λιμένες Τοπικής Σημασίας σύμφωνα με την 

υπ’αριθμ 8315.2/02/07/02-02-2007 (ΦΕΚ 202 Β’/ 2007) Κοινή Υπουργική Απόφαση. 

Επιπλέον, ο Λιμένας Καρλοβασίου αποτελεί θεσμοθετημένο θαλάσσιο Συνοριακό Σημείο 

Διέλευσης (ΣΣΔ), από την Γεν. Γραμ. Λιμένων του ΥΝΑΝΠ και βάση του Κανονισμού (ΕΕ) 

2017/2226 υποχρεωτικά προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της συνθήκης Schengen, καθώς 

και διαθέτει υποδεδειγμένη θέση χωροθέτησης υδατοδρομίου.   Η λιμενική εγκατάσταση 

του Καρλοβασίου είναι ασφαλής από τους βόρειους και βορειοδυτικούς ανέμους, έχει 

εμβαδό 132 στρέμματα, και συνεπώς αποτελεί ένα λίμανι ευρύχωρο και με βάθη που 

μπορούν να εξυπηρετήσουν τουλάχιστον πλοία μικρής κρουαζιέρας και μικρότερα 

ημερόπλοια.  

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί πως η θέση του Καρλοβασίου, σε σύγκριση με την 

πρωτεύουσα του νησιού Βαθύ, απέχει 15 ναυτικά μίλια, γεγονός που αναδεικνύει τη 

χρηστικότητα του λιμένα και την επιβατική κίνηση του νησιού, συγκεκριμένα όσων έχουν 

προορισμούς στη δυτική πλευρά της Σάμου.  

Ειδικά, ο νέος λιμένας Καρλοβασίου στοχεύει να εξυπηρετεί με αποτελεσματικό τρόπο 

τόσο την επιβατική όσο και την εμπορική κίνηση της νήσου, διανοίγοντας σημαντικές 

προοπτικές για την περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων οικονομικών δραστηριοτήτων. 

Συνεπώς, η βελτίωση της εξυπηρέτησης της ακτοπλοΐας του λιμένα Καρλοβασίου θα 



 

 

καταστίσει πιο εύκολα προσβάσιμες νέες αγορές για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

της νήσου στον τριτογενή τομέα τουριστικής και εμπορικής δραστηριότητας, αλλά και στη 

διοχέτευση της αγροτικής και του δευτερογενούς τομέα παραγωγής της Σάμου.  

Μάλιστα, η λιμενική λειτουργία πραγματοποιείται σήμερα, σε νέο, διαφοροποιημένο και 

έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Οι εξελίξεις στον τομέα καθορίζουν τις προϋποθέσεις 

λειτουργίας και ανάπτυξης των λιμένων, καθορίζουν τις ανάγκες και κατευθύνσεις του 

λιμενικού προϊόντος και γενικώς επηρεάζουν τη λιμενική βιομηχανία, αλλά και τις 

προσδόκιμες απαιτήσεις που προσδιορίζουν το «τουριστικό» προϊόν της χώρας. Ειδικότερα, 

στο απαιτητικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον της λιμενικής βιομηχανίας σε διεθνές 

επίπεδο, η δημιουργία σύγχρονων λιμενικών υποδομών και ανωδομών στη χώρα μας.  

Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπόψη την εφαρμογή του διεθνή κώδικα ασφαλείας ISPS, 

επιβάλλεται η δόμηση και η λειτουργία επιβατικού σταθμού στη Χερσαία Ζώνη του Λιμένα 

Καρλοβασίου. Επιπλέον, η παροχή σύγχρονων υπηρεσιών υψηλού επιπέδου που συνάδει 

με την ασφάλεια και την ταχεία εξυπηρέτηση αποτελεί σημαντικό στόχο για την παρουσία 

της νήσου Σάμου στο διεθνές ανταγωνιστικό πλαίσιο. Ειδικότερα, το έργο κατασκευής του 

νέου Επιβατικού Σταθμού Λιμένα Καρλοβασίο, που είναι και αναπόσπαστο μέρος 

υλοποίησης του Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου (Masterplan) Λιμένα, θα προσδώσει στο 

Λιμένα Καρλοβασίου τα φυσικά και τεχνητά χαρακτηριστικά απαιτούμενα για την 

εδραίωσή του ως λιμένα τουριστικής και εμπορικής εμβέλειας, όχι μόνο τοπικής αλλά και 

υπερτοπικής σημασίας. Συνεπώς, με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου ο Δήμος 

Δυτικής Σάμου στοχεύει στην ενίσχυση της δυτικής πύλης του νησιού και στην αύξηση της 

επισκεψιμότητας της αστικής περιοχής και της νήσου στο σύνολο. 

Α.2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Το προτεινόμενο έργο αφορά στον Επιβατικό Σταθμό Λιμένα Καρλοβασίου Νήσου Σάμου, ο 

οποίος σύμφωνα με το ρυμοτομικό Σχέδιο της χερσαίας ζώνης Λιμένα Καρλοβασίου και το 

Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (Masterplan) Λιμένα Καρλοβάσου Σάμου, όπως αυτό 

εγκρίθηκε από την υπ. αριθμό 04/04-09-2007 Απόφαση 35ης ΕΣΑΛ (ΦΕΚ 184 Α’/2012), 

ορίζεται να κατασκευαστεί στη Ζώνη 1 και συγκεκριμένα στο οικοδομικό τετράγωνο Ο.Τ. 

Λ1.. 

Το ρυμοτομικό Σχέδιο της χερσαίας ζώνης λιμένα, το οποίο και εκπονήθηκε στα πλαίσια της 

μελέτης: «Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (Masterplan) Λιμένα Καρλοβάσου Σάμου», και 

εγκρίθηκε από την υπ’ αριθμό 04/04-09-2007 Απόφαση 35ης Συνεδρίασης ΕΣΑΛ (ΦΕΚ 184 

Α’/ 2012). 

Το υπό μελέτη κτήριο τοποθετείται στο οικοδομικό τετράγωνο (Ο.Τ.Λ1), το οποίο 

περιλαμβάνει την περιοχή του νέου υπήνεμου μόλου για προσέγγιση επιβατικών και 

οχηματαγωγών πλοίων, με χώρο στάθμευσης και αναμονής επιβατών και οχημάτων. 

Επισημαίνεται, ότι η ακριβής θέση και οι διαστάσεις της κάτοψης του συνολικού κτιρίου 

δεν παρουσιάζονται στο “MASTERPLAN” και συνεπώς θα πρέπει να δοθούν 

τεκμηριωμένα από τον ανάδοχο μελετητή, προκειμένου να επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη 

λειτουργία των λιμενικών εγκαταστάσεων και λειτουργιών. 



 

 

Ειδικά, η τεκμηριωμένη χωροθέτηση του κτηρίου οφείλει να λάβει υπόψη την ασφάλεια 

της εγκατάστασης από πλευράς γεωτεχνικών δεδομένων και τη λειτουργικότητα του 

κτίσματος σε σχέση με τις λιμενικές δραστηριότητες, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και 

συνθήκες της ευρύτερης περιοχής.  

Οι εγκεκριμένοι όροι δόμησης για το Οικοδομικό Τετράγωνο Ο.Τ.Λ1., συνολικού εμβαδού 

18.383. τ.μ., και σύμφωνα με το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο Λιμένα Καρλοβασίου Ν. Σάμου 

είναι: 

 Μέγιστο ποσοστό καλύψεως: 4% 

 Συντελεστής δομήσεως: 0,04 

 Εμβαδό Ο.Τ. (m2): 18.383 

 Συνολική Εκμετάλλευση-μέγιστη οικοδομούμενη επιφάνεια (m2): 735  

 Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος (m): 7,50 + στέγη 

 Υπάρχουσα οικοδομημένη επιφάνεια (m): 275 

  

Οι επιτρεπόμενες χρήσεις για το Οικοδομικό Τετράγωνο Ο.Τ.Λ1. σύμφωνα με το ισχύον 

ρυμοτομικό σχέδιο Λιμένα Καρλοβασίου Ν. Σάμου είναι: 

 Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών 

 Χώροι στάθμευσης κοινού 

 Αναψυκτήρια 

 Γραφεία 

 Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι 

Επιπλέον, στο εν ισχύ «Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (Masterplan) Λιμένα Καρλοβάσου» 

(ΦΕΚ 184 Α’/ 2012) για τη Ζώνη 1 επισημαίνεται η «απαραίτητη κατασκευή κτιρίου 

επιβατών». Η σύνθεση και κτιριολογική προσέγγιση θα πρέπει να υλοποιηθεί μέσω 

διαγράμματος ροών για το επιβατικό κοινό ώστε να πραγματοποιείται ο έλεγχος των 

επιβατών προς την αστική περιοχή και το αντίστροφο, κατά τα διεθνή και σύμφωνα με τη 

νομοθεσία πρότυπα.  

A.3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι οι μελέτες υλοποίησης του Επιβατικού Σταθμού Λιμένα 

Καρλοβάσου και των απαιτούμενων υποστηρικτικών μελετών για τη βέλτιστη λειτουργία 

του Λιμένα. Το κτήριο οφείλει να αποτελέσει αυτόνομο και πλήρως λειτουργικό κτήριο και 

ταυτόχρονα να εντάσσεται αρμονικά στο φυσικό και τεχνητό τοπίο αποτελώντας 

πρωτότυπη σύνθεση και τοπόσημο του λιμένα και της ευρύτερης περιοχής.  

Το κτήριο Σταθμού Επιβατών Λιμένα θα κατασκευασθεί στη ζώνη Ζ1 που προβλέπεται από 

το «Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (Masterplan) Λιμένα Καρλοβάσου» και σε θέση, που 

όπως προαναφέρθηκε, θα προκύψει από τεκμηριωμένη μελέτη χωροθέτησης λαμβάνοντας 

υπόψη τα γεωτεχνικά δεδομένα της περιοχής. Η θέση αυτή θα πρέπει να οριστεί εντός του 

οικοδομικού τετραγώνου Ο.Τ. Λ1, θα είναι συνολικής επιφάνειας περίπου 350 τ.μ. και θα 

περιλαμβάνει χώρους εξυπηρέτησης επιβατών ακτοπλοΐας, αλλά και με τη δυνατότητα 

εξυπηρέτησης επιβατών κρουαζιεροπλοίων. Στο κτίριο θα υπάρχει η δυνατότητα να 

στεγαστούν επίσης γραφεία του Λιμενικού Ταμείου Σάμου.  



 

 

Τα χαρακτηριστικά  που προτείνονται για το κτήριο Επιβατικού Σταθμού και σύμφωνα με 

την υπ’αριθμό πρωτ. 391/04/04/2018 αίτηση χρηματοδότησης στην Περιφερειακή Ενότητα 

Σάμου, περιγράφονται ως εξής:  

 Κτίριο συνολικής επιφάνειας 350 τ.μ.: 

o Ισόγειο 200 τ.μ. 

o 1ος όροφος 150 τ.μ. (για χρήση γραφείων – αποθηκών, κλπ.) 

Συγκεκριμένα, για κτήριο Επιβατικού Σταθμού οι κύριες χρήσεις που κρίνεται σκόπιμο να 

οριστούν είναι ακόλουθες: Αίθουσα αναμονής με χώρους εισόδου / εξόδου, Αναψυκτήριο, 

Γραφείο τουρισμού και εξυπηρέτησης πελατών, Θυρίδες αποσκευών, Χώρους υγιεινής, 

Ιατρείο, Γραφεία Λιμενικά Ταμείου, χώρο Τελωνείου, Γραφείο Τουριστικής Αστυνομίας, 

Αποθήκες. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ενδεικτική κατανομή των χρήσεων σου 

Σταθμού Επιβατών.  

 

Πίνακας 1. Πρόταση κατανομής των χρήσεων στο κτήριο του Επιβατικού Σταθμού 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m2) 

1 
Αίθουσα αναμονής, χώροι 
εισόδου/εξόδου  

80 

2 Αναψυκτήριο  16 

3 
Γραφεία εξυπηρέτησης κοινού & 
τουρισμού κλπ, Λιμενικό ταμείο, Ιατρείο) 

75 

4 
Θυρίδες φύλαξης αποσκευών & 
Αποθήκες  

12 

5 Χώροι υγιεινής 22 

6 
Χώρος ελέγχου (check in), τελωνείο, 
τουριστική αστυνομία, κλπ. 

40 

Σύνολο καθαρής επιφάνειας κτηρίου 245 

Επαύξηση 30% για τοιχοποιία και εσωτερικές 
κυκλοφορίες 350*0.3 = 105m2  

105 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΗΡΙΟΥ 350 

 

Η παραπάνω κατανομή των χρήσεων είναι ενδεικτική και συνεπώς μη δεσμευτική, και θα 

πρέπει να καθοριστούν με τεκμηρίωση στο πρώτο στάδιο μελετών (στάδιο προμελέτης).  

Το μέγιστο ύψος του κτηρίου είναι 7,50m + στέγη. Το κτήριο μπορεί να αναπτυχθεί σε 2 

ορόφους, όπως και προτείνονται παρακάτω: 

1. Αίθουσα αναμονής, χώροι εισόδου/εξόδου (ισόγειο) 

2. Αναψυκτήριο (ισόγειο) 

3. Γραφεία εξυπηρέτησης κοινού & τουρισμού (ισόγειο) 

4. Γραφεία (Λιμενικού Ταμείου, ιατρείο) (1ος όροφος) 



 

 

5. Θυρίδες φύλαξης αποσκευών & Αποθήκες (1ος όροφος) 

6. Χώροι υγιεινής 

7. Χώρος ελέγχου (check in), τελωνείο κλπ. (ισόγειο) 

Η παραπάνω κατανομή των χρήσεων είναι ενδεικτική και συνεπώς μη δεσμευτική. Η 

βέλτιστη διάταξη του κτηρίου αποτελεί αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού, και 

συνεπώς οι χρήσεις και κατανομή τους θα πρέπει να καθοριστούν με τεκμηρίωση στο 

πρώτο στάδιο μελετών (στάδιο προμελέτης) και να δεχθούν των απαραίτητων εγκρίσεων.  

Ο σχεδιασμός του σταθμού θα πρέπει να ικανοποιεί τους στόχους που περιγράφονται στην 

παράγραφο Α.5., σε θέματα αρχιτεκτονικής, λειτουργικής, αισθητικής, τεχνικής, 

περιβαλλοντικής και οικονομικής άποψης. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλίζεται η άνετη 

και ασφαλή διακίνηση των επιβατών, με σκοπό την κάλυψη των σημερινών αναγκών, αλλά 

και λαμβάνοντας υπόψη τις μελλοντικά αυξανόμενες απαιτήσεις.  

Α.4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Για την υλοποίηση της κατασκευής του Επιβατικού Σταθμού προβλέπονται οι παρακάτω 

αναγκαίες βασικές και υποστηρικτικές μελέτες. 

Συγκεκριμένα, οι αναγκαίες βασικές μελέτες ορίζονται οι εξής: 

 Τοπογραφική αποτύπωση Ο.Τ. 1 (Κατηγορία 16) σε συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87 

 Αρχιτεκτονική Μελέτη (Κατηγορία 06) 

 Στατική Μελέτη (Κατηγορία 08) 

 Η/Μ Μελέτη (Κατηγορία 09) 

 Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες  (Κατηγορία 21) 

 

Οι υποστηρικτές μελέτες που κρίνονται αναγκαίες για τη σωστή συνολικά λειτουργία του 

λιμένα Καρλοβάσου ορίζονται οι εξής: 

 Μελέτη Λειτουργικού Σχεδιασμού (σε συνδυασμό με τη γενική λειτουργία του 

Λιμένα Καρλοβασίου) 

 Μελέτη ένταξης στον Διεθνή Κώδικα για την Ασφάλεια των Πλοίων και Λιμενικών 

Εγκαταστάσεων – ISPS 

 Μελέτη Κανονισμού Λειτουργίας Λιμένα με βάση τα διεθνή και σύμφωνα με τη 

νομοθεσία πρότυπα του Γενικού Κανονισμού Λιμένων Ελλάδος 

 

Συγκεκριμένα, οι μελέτες των Αρχιτεκτονικών, Στατικών και Η/Μ θα εκπονηθούν σύμφωνα 

με τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές εκπονήσεων μελετών (πχ. Τεχνικές 

Προδιαγραφές ΠΔ696/74, ισχύον ΓΟΚ, κ.ο.κ.) σε τρία στάδια: προμελέτη, οριστική μελέτη 

και μελέτη εφαρμογής. Θα εκπονηθεί η μελέτη του ΚΕΝΑΚ και το ΣΑΥ-ΦΑΥ του έργου που 

θα δημοπρατηθεί, με βάση τα οριζόμενα από το Π.Δ. 305/96, όπως ισχύει σήμερα. 

Το στάδιο της οριστικής μελέτης θα πρέπει να τύχει αδείας από το αρμόδιο πολεοδομικό 

γραφείο, με μέριμνα του Αναδόχου μελετητή, πριν την έγκριση του από την Προϊσταμένη 

Αρχή της μελέτης. 

Για την δημοπράτηση του έργου θα συνταχθούν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου. 



 

 

Α.5. ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ Σ ΜΕΛΕΤΩΝ  

Ο διαγωνισμός για την εκπόνηση των μελετών του «Επιβατικού Σταθμού Λιμένα 

Καρλοβάσου» εντάσσεται στη γενικότερη εθνική στρατηγική για την κατασκευή σύγχρονων 

κτηριακών υποδομών, με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη των λιμενικών λειτουργιών και 

εγκαταστάσεων και τη βέλτιστη αξιοποίηση, ανάπλαση και διαμόρφωση του διαθέσιμου 

χώρου. Στόχος είναι η δημιουργία ενός αισθητικά και λειτουργικά αξιόλογου κτηρίου 

Επιβατικού Σταθμού ώστε να λειτουργεί αυτόνομα και να εντάσσεται στο σύνολο του 

σχεδιασμού του Λιμένα Καρλοβάσου.  

Η επίτευξη του στόχου αυτού θα συμβάλλει στην προβολή του νέου Λιμένα Καρλοβάσου, 

στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του, αλλά και στη λειτουργική και αισθητική 

αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής του λιμένα ως τη δυτική «πύλη» εισόδου της νήσου 

Σάμου. Κατά τη διαδικασία εκπόνησης των μελετών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 

παρακάτω επιδιώξεις: 

 Δημιουργία στεγασμένου χώρου για την εξυπηρέτηση των επιβατών ακτοπλοϊας, 

την επιβίβαση και αποβίβαση των επιβατών (και δυνητικά επιβατών κρουαζιέρας) 

με τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους και την πιθανή στέγαση λειτουργιών 

του Λιμενικού Ταμείου Σάμου, μέσα από σχεδιασμό που θα λαμβάνει υπόψη τη 

λειτουργία, μορφή, κατασκευή και ύλη του κτηρίου. 

 Σχεδιασμό με γνώμονα την εξασφάλιση περιβάλλοντος υψηλού επιπέδου για τους 

χρήστε και τους εργαζόμενους του επιβατικού σταθμού. 

 Σχεδιασμό κατάλληλο και ικανό για την υποστήριξη ατόμων εμποδιζόμενων και με 

ειδικές ανάγκες. Ο ανάλογος σχεδιασμός αφορά τόσο στον εσωτερικό χώρο του 

κτηρίου, όσο και στον υπαίθριο περιβάλλοντα χώρο του.  

 Την κατάλληλη χωροθέτηση του κτηρίου, μετά από τεκμηριωμένη μελέτη των 

γεωτεχνικών δεδομένων τη περιοχής, τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της περιοχής 

και τη βέλτιστη αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου.  

 Οι μελετητές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις κλιματολογικές συνθήκες της 

νήσου Σάμου, και ειδικά του Καρλοβασίου και της περιοχής του λιμένα. Ιδιαίτερη 

έμφαση να δοθεί σε Η/Μ συστήματα με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά 

και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από το στάδιο της κατασκευής, 

μέχρι και της χρήσης και λειτουργίας του επιβατικού σταθμού. 

Οι μελέτες θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη λειτουργία ενός συνόλου χώρων με σύγχρονες 

λειτουργικές δυνατότητες, του περιβάλλοντα χώρου και της ευρύτερης περιοχής του 

λιμένα.  

Ειδικά, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω βασικές αρχές σχεδιασμού: 

1. Οι προτεινόμενες χρήσεις που αναφέρονται στον Πίνακα 1 θα πρέπει να 

προσαρμοστούν στο πρώτο στάδιο μελετών (στάδιο προμελέτης) έπειτα από 

τεκμηριωμένη μελέτη αναγνώρισης αναγκών του λιμένα και της λειτουργίας 

του και να δεχθούν των απαραίτητων εγκρίσεων.  

2. Οι εσωτερικές διαρρυθμίσεις θα πρέπει να αποβλέπουν στις ανάγκες κάλυψης των 

αναγκών όπως αυτές παρουσιάστηκαν στο υποκεφάλαιο Α.3. Αντικείμενο 

Διαγωνισμού.  



 

 

3. Η μορφολογία του κτηρίου και των όψεων να ακολουθεί τις απαιτήσεις της 

αρχιτεκτονικής τυπολογίας και του ύφους της ευρύτερης περιοχής και του 

ιδιαίτερου χαρακτήρα της νήσου Σάμου.  

4. Για τις Η/Μ εγκαταστάσεις να ληφθεί υπόψη η αρχιτεκτονική τυπολογία, αισθητική 

και ύφος της περιοχής. Συστήνεται να αποφευχθεί η τοποθέτηση εξωτερικών 

μονάδων Η/Μ εγκαταστάσεων στις όψεις του κτηρίου και να μελετηθεί η τυχόν 

ένταξή τους στον περιβάλλοντα χώρου σε πλήρη αρμονία με αυτόν. 

5. Είναι υποχρεωτική η τήρηση των κανονισμών για την ασφαλή κυκλοφορία και 

μετακίνηση ατόμων με κινητικά προβλήματα (ΑμΕΑ).  

6. Εάν κριθεί απαραίτητο η διαμόρφωση υπογείων χώρων θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη τα εδαφοτεχνικά χαρακτηριστικά της περιοχής και τα ιδιαίτερα 

γεωτεχνικά στοιχεία για τη θεμελίωση του κτηρίου, με βάση τα υφιστάμενα 

πορίσματα και τα πορίσματα που θα προκύψουν από τις απαραίτητες 

γεωλογικές έρευνες.  

 

Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Για τα τμήματα του λιμένα που εξετάζονται έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί οι ακόλουθες 

μελέτες:  

Β.1. ΜΕΛΕΤΕΣ 

………….. 

Β.2. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 

………….. 

Β.3. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠ ΟΤΥΠΩΣΕΙΣ  

…………… 

Γ. ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 

Τα εκτιμώμενα ποσοτικά στοιχεία φυσικού αντικειμένου που απαιτούνται για την εκπόνηση 

της υπό ανάθεση σύμβασης της μελέτης, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή που δίνεται 

στο Κεφάλαιο Α3, παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα. Ο ανάδοχος της μελέτης θα 

πληρωθεί για την μελέτη των τοπογραφικών, αρχιτεκτονικών, στατικών και Η/Μ 

εγκαταστάσεων με το πραγματικό εμβαδόν του κτιρίου που θα μελετήσει επιφάνειας 

350m2. Θα εκπονηθούν όλα τα στάδια μελετών, δηλαδή Προμελέτης, Οριστικής μελέτης 

και Μελέτης Εφαρμογής μετά των Τευχών Δημοπράτησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Α. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 

Α.1 Τοπογραφική αποτύπωση Ο.Τ. 1 Μ2 18.380,οο 

Β. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Β.1 Αρχιτεκτονικά μελέτη κτιρίου Μ2 350,00 



 

 

Β.2 Παθητική πυροπροστασία Μ2 350,00 

Β.3 Μελέτη θερμομόνωσης Μ2 350,00 

Γ. ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Γ.1 Στατική μελέτη κτιρίου επιβατών Μ2 350,00 

Δ. ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΡΓΩΝ 

Δ.1 Μελέτη εγκαταστάσεων ύδρευσης Μ2 350,00 

Δ.2 Μελέτη εγκαταστάσεων αποχέτευσης Μ2 350,00 

Δ.3 Μελέτη εγκαταστάσεων πυρόσβεσης Μ2 350,00 

Δ.4 Μελέτη πυρανίχνευσης  Μ2 350,00 

Δ.5 Μελέτη κλιματισμού - αερισμού Μ2 350,00 

Δ.6 Μελέτη ηλεκτρικών ισχυρών Μ2 350,00 

Δ.7 Μελέτη υποσταθμού ή σύνδεσης με 
υφιστάμενο υποσταθμό τμήματος ακτοπλοΐας 

Μ2 350,00 

Δ.8 Μελέτη τηλεφώνων - Data Μ2 350,00 

Δ.9 Μελέτη για T.V. Μ2 350,00 

Δ.10 Μελέτη για μεγάφωνα Μ2 350,00 

Δ.11 Μελέτη για BMS Μ2 350,00 

Δ.12 Μελέτη ανελκυστήρων – κυλιόμενων 
κλιμάκων, τάπητες, μεταφορικές ταινίες κλπ 

Μ2 350,00 

Δ.13 Μελέτη αλεξικέραυνου - γειώσεων Μ2 350,00 

Δ.14 Μελέτη λοιπών ασθενών ρευμάτων Μ2 350,00 

Δ.15 Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας 
(έκδοση άδειας από πυροσβεστική υπηρεσία) 

Μ2 350,00 

Ε. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Ε.1 Γεωτεχνική μελέτη θεμελίωσης Τεμ. 1,00 

ΣΤ. ΣΑΥ – ΦΑΥ  

ΣΤ.1 Μελέτη ΣΑΥ - ΦΑΥ Τεμ. 1,00 

Ζ. ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

Ζ.1 Σύνταξη τευχών δημοπράτησης Τεμ. 1,00 
 

Δ. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου ορίζεται σε 7 μήνες  από την 

υπογραφή της σύμβασης, που αφορά στον καθαρό χρόνο εκπόνησης του μελετητικού 

αντικειμένου (Προμελέτη, Οριστική μελέτη με ΚΕΝΑΚ και ΣΑΥ-ΦΑΥ και Μελέτη Εφαρμογής 

με Τεύχη Δημοπράτησης). 



 

 

 

ΙΙ.  ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

Όπως, συνοπτικά παρουσιάστηκε στην τεχνική περιγραφή της περιοχής μελέτης (Α.1. Γενικά 

– Περιοχή μελέτης) η δόμηση και λειτουργία επιβατικού σταθμού στη Χερσαία Ζώνη του 

Λιμένα Καρλοβασίου είναι ιδιαίτερης σημασίας για το νησί της Σάμου.  

Η παροχή σύγχρονων υπηρεσιών υψηλού επιπέδου που συνάδει με την ασφάλεια και την 

ταχεία εξυπηρέτηση αποτελεί σημαντικό στόχο για την παρουσία της νήσου Σάμου στο 

διεθνές ανταγωνιστικό πλαίσιο. Ειδικά, το έργο κατασκευής του νέου Επιβατικού Σταθμού 

Λιμένα Καρλοβασίου, που είναι και αναπόσπαστο μέρος υλοποίησης του Γενικού 

Προγραμματικού Σχεδίου (Masterplan) Λιμένα, θα προσδώσει στο Λιμένα Καρλοβασίου τα 

φυσικά και τεχνητά χαρακτηριστικά απαιτούμενα για την εδραίωσή του ως λιμένα 

τουριστικής και εμπορικής σημασίας. 

Ειδικά, η εφαρμογή του κώδικα ασφαλείας ISPS, επιβάλλει τη δόμηση και λειτουργία ενός 

επιβατικού σταθμού. Ο κώδικας ISPS είναι μια ολοκληρωμένη σειρά μέτρων για την 

ενίσχυση της ασφάλειας των πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων, που αναπτύχθηκε ως 

διασφάλιση των πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων σε οποιεσδήποτε απειλές. Ο 

Κώδικας ISPS εφαρμόζεται ως «Ειδικά μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας στη θάλασσα 

της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS)». Ο 

Κώδικας απαρτίζεται από δύο μέρη, ένα υποχρεωτικό και ένα συμβουλευτικό. 

Στην ουσία, ο κώδικας προσεγγίζει τη διασφάλιση της ασφάλειας των πλοίων και λιμενικών 

εγκαταστάσεων και είναι μια δραστηριότητα διαχείρισης κινδύνων και καθορίζει ποια είναι 

τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας, καθώς και την αξιολόγηση κινδύνων που 

πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση. Σκοπός του Κώδικα είναι να παρέχει ένα 

τυποποιημένο, συνεκτικό πλαίσιο για την αξιολόγηση του κινδύνου, που να επιτρέπει την 

αντιστάθμιση στις απειλές, μέσω αλλαγών και ειδικότερα μέσω προσδιορισμού των 

κατάλληλων επιπέδων και αντίστοιχων μέτρων ασφαλείας.  

Η εφαρμογή του κώδικα ασφαλείας επιβάλλει την εγκατάσταση του επιβατικού σταθμού, 

για την εξυπηρέτηση κυρίως των ελέγχων, αλλά και την εξυπηρέτηση των επισκεπτών. 

Παράλληλα, η ανάδειξη του τοπικού χρώματος και η προσφερόμενη ανταποδοτικότητα 

λειτουργεί ενισχυτικά στη συγκεκριμένη εγκατάσταση. 

Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω η ακριβής χωροθέτηση του επιβατικού σταθμού 

αποτελεί αντικείμενο μελέτης και στη συνέχεια απόφασης η οποία οφείλει να συνεξετάσει 

την ασφάλεια της εγκατάστασης από πλευράς γεωτεχνικών δεδομένων, τη λειτουργικότητα 

του κτίσματος στην εκάστοτε θέση και το μεταβαλλόμενο κόστος ανά περίπτωση.  



 

 

 

ΙΙΙ.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Α. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 

Α.1 Τοπογραφική αποτύπωση Ο.Τ. 1 Μ2 18.380,οο 

Β. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Β.1 Αρχιτεκτονικά μελέτη κτιρίου Μ2 350,00 

Β.2 Παθητική πυροπροστασία Μ2 350,00 

Β.3 Μελέτη θερμομόνωσης Μ2 350,00 

Γ. ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Γ.1 Στατική μελέτη κτιρίου επιβατών Μ2 350,00 

Δ. ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΡΓΩΝ 

Δ.1 Μελέτη εγκαταστάσεων ύδρευσης Μ2 350,00 

Δ.2 Μελέτη εγκαταστάσεων αποχέτευσης Μ2 350,00 

Δ.3 Μελέτη εγκαταστάσεων πυρόσβεσης Μ2 350,00 

Δ.4 Μελέτη πυρανίχνευσης  Μ2 350,00 

Δ.5 Μελέτη κλιματισμού - αερισμού Μ2 350,00 

Δ.6 Μελέτη ηλεκτρικών ισχυρών Μ2 350,00 

Δ.7 Μελέτη υποσταθμού ή σύνδεσης με 
υφιστάμενο υποσταθμό τμήματος ακτοπλοΐας 

Μ2 350,00 

Δ.8 Μελέτη τηλεφώνων - Data Μ2 350,00 

Δ.9 Μελέτη για T.V. Μ2 350,00 

Δ.10 Μελέτη για μεγάφωνα Μ2 350,00 

Δ.11 Μελέτη για BMS Μ2 350,00 

Δ.12 Μελέτη ανελκυστήρων – κυλιόμενων 
κλιμάκων, τάπητες, μεταφορικές ταινίες κλπ 

Μ2 350,00 

Δ.13 Μελέτη αλεξικέραυνου - γειώσεων Μ2 350,00 

Δ.14 Μελέτη λοιπών ασθενών ρευμάτων Μ2 350,00 

Δ.15 Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας 
(έκδοση άδειας από πυροσβεστική υπηρεσία) 

Μ2 350,00 

Ε. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Ε.1 Γεωτεχνική μελέτη θεμελίωσης Τεμ. 1,00 

ΣΤ. ΣΑΥ – ΦΑΥ  

ΣΤ.1 Μελέτη ΣΑΥ - ΦΑΥ Τεμ. 1,00 

Ζ. ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

Ζ.1 Σύνταξη τευχών δημοπράτησης Τεμ. 1,00 

 

Επιπλέον, ο Λιμένας Καρλοβασίου αποτελεί θεσμοθετημένο θαλάσσιο Συνοριακό Σημείο 

Διέλευσης (ΣΣΔ), από την Γεν. Γραμ. Λιμένων του ΥΝΑΝΠ και βάση του Κανονισμού (ΕΕ) 

2017/2226 υποχρεωτικά προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της συνθήκης Schengen, καθώς 

και διαθέτει υποδεδειγμένη θέση χωροθέτησης υδατοδρομίου, υλοποιούνται και οι λοιπές 

υποστηρικτικές μελέτες: 



 

 

 Μελέτη Λειτουργικού Σχεδιασμού (σε συνδυασμό με τη γενική λειτουργία του 

Λιμένα Καρλοβασίου) 

 Μελέτη ένταξης στον Διεθνή Κώδικα για την Ασφάλεια των Πλοίων και Λιμενικών 

Εγκαταστάσεων – ISPS 

 Μελέτη Κανονισμού Λειτουργίας Λιμένα με βάση τα διεθνή και σύμφωνα με τη 

νομοθεσία πρότυπα του Γενικού Κανονισμού Λιμένων Ελλάδος 

 

ΙV.  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ 

 

Σύμφωνα με την απόφαση ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466 (ΦΕΚ β 2519/20-7-2017) όπως ισχύει. 

Για τον προσδιορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής μελετών και υπηρεσιών για το έτος 

2021, ο συντελεστής (τκ) που αναφέρεται στο άρθρο ΓΕΝ. 3 του «Κανονισμού 

Προεκετιμώμωμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσίων κατά τη διαδικασία της παρ 8 δ του άρθρου 53 του ν. 

4412/2016, όπως ισχύει», που εγκρίθηκε με την αριθμ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/17-05-2017 

(ΦΕΚ Β’ 2519) απόφαση του Υπουργου ΥΠΟ.ΜΕ (όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 

ΔΝΣ/οικ.56023/ΦΝ466/2-8-2017, Β’ 2724) έχει τιμή (τκ)=1,199.  

 

 V .  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ  

Α. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ  

Η προεκτιμώμενη αμοιβή Α ορίζεται ως εξής: 

ΤΟΠ.2  Τριγωνισμοί 

α/α Ενδείξεις εργασιών 
ΙΙΙ 
τάξης 

ΙV τάξης Εμπροσθοτομίες Οπισθοτομίες 

1 Τριγωνομετρικό σημείο  1800 800 350 225 

2 Βάθρο ύψους 1,10 μ (πλην βραχωδών 
εδαφών) 

565 350 - - 

3 Βάθρο ύψους 0,40μ - - 65 65 

4 Βάθρο ύψους 1,10 μ (επί βραχωδών 
εδαφών) 

285 170 - - 

 
Απαιτείται η εγκατάσταση  

Τριγωνομετρικό σημείο  800 Ευρώ 

Βάθρο ύψους 1,10 μ (πλην βραχωδών εδαφών) 350 Ευρώ 

 
 
Η αναγνώριση και χρήση τριγωνομετρικού σημείου για εξάρτηση 
πολυγωνομετρικού δικτύου ή εμπροσθοτομίας ορίζεται σε 65 €.  
 
Σύνολο 1 = άθροισμα Χ (τκ) = 1215 Χ 1.199 = 1456.79 €. 
 



 

 

ΤΟΠ.3  Πολυγωνομετρίες 
 
Για την αναγνώριση, την εγκατάσταση πολυγωνομετρικού δικτύου με απλή (πρόχειρη) 
σήμανση, γωνιομέτρηση, πλευρομέτρηση, υπολογισμό οδεύσεων και υψομέτρων, καθώς 
και τη σύνταξη διαγράμματος και την εξασφάλιση η τιμή ανά πολυγωνικό σημείο ορίζεται 
ως παρακάτω: 

β) Εντός κατοικημένων περιοχών ή σε οδούς μεγάλης κυκλοφορίας = 65 €. 

Σύνολο 2 = 65 Χ (τκ) = 77.94 €. 
 

ΤΟΠ.
4 Γεωμετρικές Χωροσταθμήσεις 

α/α Μορφή εδάφους 

Χωροστάθμισ
η υψηλής 
ακρίβειας 

Χωροστάθμισ
η συνήθους 
ακρίβειας 

Χωροστάθμηση 
με ενδιάμεσα 

σημεία 
υπάρχουσας 

οριζοντιογραφί
ας 

1 Πεδινό έως 10% 130 65 100 

2 Λοφώδες 10% - 20% 200 100 155 

3 Ορεινό 20%  - 130 200 

 
Πληρωτέο μήκος γεωμτετρικών χωροσταθμήσεων (εκτίμηση) ορίζεται σε 65 € το χιλ., σε 
συνολικό μήκος 0.4 χιλ.   

Η τιμή χωροσταθμικής αφετηρίας επί βάθρου (χωρίς χωροστάθμηση) ορίζεται σε 110 €. 

Η τιμή ήλου επί κτίσματος ορίζεται σε 26 €. 

Ο υπολογισμός δικτύου, με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων ή τη μέθοδο διαδοχικών 
προσεγγίσεων, ή άλλης μεθόδου με χρησιμοποίηση ηλεκτρονικού υπολογιστή, ορίζεται σε 
225 Ευρώ για κάθε πολύγωνο ή τρίγωνο. 

Σύνολο 3 = [(65 Χ 0.4) + 110 + 26 +225] Χ (τκ) = 464,01€. 
 

ΤΟΠ.6 
Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις 
δομημένων εκτάσεων 

α/α Κατηγορία κάλυψης  (πυκνότητα 
σημείων που περιγράφουν κατασκευές 
κάθε είδους) 

Τιμή αμοιβής ( € / στρέμμα) για κλίμακα: 

    1:100 1:200 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 

1  Ι. (πυκνοδομημένη, πάνω από 200 
σημεία) 

180 160 100 75 58 40 

2 ΙΙ. (αραιοδομημένη, από 60 – 200 
σημεία) 

105 90 60 45 35 20 

 

Ο.Τ.1.: = 18.38 Στρεμ, για κλίμακα 1:200 ορίζεται 160.00 €. Μερικό σύνολο 2.941,28 €. 



 

 

Η οριζόμενη τιμή για την υψομετρική ενημέρωση οριζοντιογραφικού διαγράμματος σε 

δομημένη περιοχή, καθορίζεται σε ποσοστό 60%, ανά στρέμμα επιφάνειας, των 

αντίστοιχων τιμών του πίνακα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. 

Ο.Τ.1.: = 18.38 Στρεμ, για κλίμακα 1:200 ορίζεται 96.00 €. Μερικό σύνολο 1.764,77 €. 

Σύνολο 4 = (2.941, 28 + 1.764,66) Χ (τκ) = 5642,55 €. 
 

Τελικό σύνολο Τοπογραφικής Μελέτης               Α =        7641,28 € 

 

Β. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΟΙΚ.1)  

Η προεκτιμώμενη αμοιβή Β για την εκπόνηση των Αρχιτεκτονικών Μελετών υπολογίζεται 

από τον τύπο: 

 

 

Επιβατικοί Σταθμοί Λιμένων   
E= 350.00 μ2 
ΤΑο= 9.75 Ευρώ/μ2 
ΣΒν= 1.77  
ΣΑ= 1.00  
κ= 2.40  
μ= 52.00  
τκ= 1.23  
 

Σύνολο 1 = 47.973,62 € 

 

Στάδια μελέτης   

Προμελέτη 35% 16.790,77 € 



 

 

Οριστική μελέτη  25% 11.993,40 € 

Μελέτη εφαρμογής 40% 19.189,45 € 

 

 

1.2 Μελέτη διαμόρφωσης εξωτερικών χώρων      

Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη το ημερομίσθιο ορίζεται στα 300 €. Για την 
εκπόνηση της μελέτης απαιτούνται 60 ημέρες, οπότε η πορεκτιμώμενη αμοιβή ορίζεται ως 
εξής: 

Σύνολο 2 = ημερομίσθιο Χ ημέρες εργασίας Χ (τκ) = 300 Χ 60 Χ 1,199 = 21.582,00 € 

1.3 Παθητική πυροπροστασία     

 Όπου απαιτείται Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας, η προεκτιμώμενη αμοιβή της 
υπολογίζεται σύμφωνα με τον γενικό τύπο της παρ. ΟΙΚ.1.1.1, στον οποίο η ΤΑο 
πολλαπλασιάζεται επί 2%. Οι συντελεστές κ & μ ορίζονται αντίστοιχα σε 2,0 και 35 για όλες 
τις κατηγορίες μελετών.    

Επιβατικοί Σταθμοί Λιμένων   

E= 350.00 μ2 
ΤΑο= 0.20 Ευρώ/μ2 
ΣΒν= 1.77  
ΣΑ= 1.00  
κ= 2.00  
μ= 35.00  
τκ= 1.20   
    

Σύνολο 2 = 1.707,41 € 

     

1.4 Μελέτη ΚΕΝΑΚ     

 Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κ.Ε.Ν.Α.Κ. (Φ.Ε.Κ. 407Β'/9-4-2010) η αμοιβή για την 
εκπόνηση της μελέτης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου προσδιορίζεται σε σχέση με την 
επιφάνεια του εξεταζόμενου κτιρίου και των εν ισχύ προβλεπόμενων αμοιβών για κτιριακές 
μελέτες. Για επιφάνεια δαπέδου κτιρίου Α μικρότερη ή ίση με 5000 τ.μ. το ποσοστό επί της 
συνολικής αμοιβής για την αρχιτεκτονική και τις μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων είναι ίσο με 
20%.      

Α= 20% 
Αμοιβή Αρχιτεκτονικής μελέτης  = 47,973.62 € 
 
Σύνολο 3 = Α*Αμοιβή Αρχιτεκτονικής μελέτης = 9,594.72 €  

Τελικό σύνολο Αρχιτεκτονικής Μελέτης               Β =        80,857.75 € 

     

Στάδια μελέτης   

Προμελέτη 35% 28,300.21 € 

Οριστική μελέτη  25% 20,214.44 € 



 

 

Μελέτη εφαρμογής 40% 32,343.10 € 

 

Γ. ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΟΙΚ.2)  

Η προεκτιμώμενη αμοιβή Γ για την εκπόνηση των Στατικών Μελετών υπολογίζεται από τον 

τύπο: 

 

Επιβατικοί Σταθμοί Λιμένων   
E= 350.00 μ2 
ΤΑο= 9.75 Ευρώ/μ2 
ΣΒν= 1.77  
Σστ= 0.30  
κ= 2.40  
μ= 28.00  
τκ= 1.20  

 

Σύνολο = 10.088,51 € 

Τελικό σύνολο Στατικής Μελέτης               Γ =        10,088.51 € 

 

Στάδια μελέτης   

Προμελέτη 35% 3.530,98 € 

Οριστική μελέτη  25% 2.522,13 € 

Μελέτη εφαρμογής 40% 4.035,40 € 

   

Δ. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ  

Η προεκτιμώμενη αμοιβή Δ1 για την εκπόνηση μελετών Ηλεκτρικών και Μηχανολογικών 

Εγκαταστάσεων κτιριακών έργων υπολογίζεται από τον τύπο: 

 

Επιβατικοί Σταθμοί Λιμένων   
E= 350.00 μ2 
ΤΑο= 9.75 Ευρώ/μ2 
ΣΒν= 1.77  
ΣΗΜ= 0.40  
κ= 2.30  



 

 

μ= 45.00  
τκ= 1.20  
 
Σύνολο 1 = 16.836,79 € 

Για την εκπόνηση Ενεργητικής Πυροπροστασία (έκδοση αδείας από Πυροσβεστική 
Υπηρεσία) 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή Δ2 για την εκπόνηση της κάθε επί μέρους 
μελέτης Η/Μ Εγκατάστασης υπολογίζεται από τον τύπο: 
 

 

Επιβατικοί Σταθμοί Λιμένων 
E= 350.00 μ2 
ΤΑο= 0.29 Ευρώ/μ2 
ΣΒν= 1.77  
ΣΗΜ= 0.40  
κ= 2.30  
μ= 45.00  
τκ= 1.20  
 
Σύνολο 2 = 1.155,57 € 

Τελικό σύνολο Η/Μ Μελέτης               Δ =        17.992,36 € 

 

Στάδια μελέτης   

Προμελέτη 35% 6.297,33 € 

Οριστική μελέτη  25% 4.498,09 € 

Μελέτη εφαρμογής 40% 7.196,95 € 

 

Ε. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ  

 

Θα απαιτηθούν 3 γεωτρήσεις των 10 μέτρων έκαστη δηλαδή συνολικό μήκος γεωτρήσεων 
30 μέτρα. 
 
Άρθρο ΓΤΕ.1 Εργασίες υπαίθρου 



 

 

ΓΤΕ.1 Εισκόμιση και αποκόμιση γεωτρητικού συγκροτήματος ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Μεταφορά ενός γεωτρύπανου με το σύνολο του γεωτρητικού εξοπλισμού από

την αποθήκη του αναδόχου τις εκτελέσεως του έργου μέχρι την πρώτη θέση τις

γεωτρήσεως καθώς και την αντίστροφη κίνηση για την αποκόμιση μετά το τέλος

τις εργασίας από την τελευταία θέση τις γεωτρήσεως (κατά τα λοιπά δε όπως στο 

άρθρο 2.1. των τεχνικών προδιαγραφών) 

Τ=η απόσταση σε χλμ. της οδικής μεταφοράς από την αποθήκη του Αναδόχου

μέχρι το εργοτάξιο

ΤΕΜ Μεταφορά όταν 

μεσολαβεί και 

θαλάσσια διαδρομή

2800+(7,5*Τ)

Τ=50ΧΛΜ

3,175.00 €

ΓΤΕ.2 Μετακίνηση γεωτρητικού συγκροτήματος από τη θέση γεωτρήσεως σε 

άλλη θέση

ώρα 85 10 850.00 €

Για τη μετακίνηση ενός γεωτρητικού συγκροτήματος από τη θέση μιας

γεωτρήσεως σε άλλη θέση (Άρθρο 2.2 Τεχνικών Προδιαγραφών)

ΓΤΕ.1.3.1 Κατασκευή δικτύου νερού ΜΜ 17 100 1,700.00 €

Για την κατασκευή ενός μέτρου μήκους δικτύου νερού συμπεριλαμβανομένης της 

φθοράς των σωλήνων που θα χρησιμοποιηθούν (Άρθρο 2.3.2 Τεχνικών 

ΓΤΕ.1.3.2 Αντλία προμήθειας νερού ώρα 10 120 1,200.00 €

Για μια ώρα λειτουργίας αντλίας (άρθρο 2.3.3 των Τεχνικών Προδιαγραφών

ΓΤΕ.1.3.3 Βυτιοφόρο όχημα μεταφοράς νερού ημέρα 390 10 3,900.00 €

Για την ημερήσια δαπάνη βυτιοφόρου οχήματος προμήθειας νερού (Άρθρο 2.3.4. 

Τεχνικών προδιαγραφών

ΓΤΕ.1.4 Αργία γεωτρητικού συγκροτήματος ωρα 85 15 1,275.00 €

Για μια ώρα αργίας γεωτρητικού συγκροτήματος κατά τα λοιπά όπως 

περιγράφεται στο άρθρο 3.9 των Τεχνικών Προδιαγραφών

ΓΤΕ.1.5.  Περιστροφικές γεωτρήσεις σε σχηματισμούς αργίλων, ιλύος, άμμου, 

βράχων σκληρότητας μέχρι και 4 ΜΟΗS κλπ

α. 0-20 ΜΜ 180 15 2,700.00 €

ΓΤΕ.1.6. Περιστροφικές γεωτρήσεις σε αμμοχάλικα ή κροκάλες και σε βράχους 

κατακερματισμένους με RQD < 25%

β. 20-40 ΜΜ 344 15 5,160.00 €

ΓΤΕ.1.17 Δειγματοληψία εν ξηρώ (φραγμός) σε γεωτρήσεις του άρθρου ΓΤΕ.1.5

α. 0-20 ΜΜ 54 15 810.00 €

ΓΤΕ.1.18 Δειγματοληψία εν ξηρώ (φραγμός) σε γεωτρήσεις του άρθρου ΓΤΕ.1.6

β. 20-40 ΜΜ 103 15 1,545.00 €

ΓΤΕ.1.49 Δοκιμή διεισδύσεως (STANDARD PENETRATION TEST) ΤΕΜ 44 5 220.00 €

ΓΤΕ.1.50 Δοκιμή εισπιέσεως LEFRANC ή MAAG ΤΕΜ 85 5 425.00 €

ΓΤΕ.1.53 Προσδιορισμός πυκνότητας εδαφών επί τόπου μέθοδος διαταραγμένου 

δείγματος

ΔΟΚ 85 5 425.00 €

ΓΤΕ.1.56 Προσδιορισμός καλιφορνιακού λόγου φέρουσας ικανότητας επί τόπου 

(CBR)

ΔΟΚ 91 5 455.00 €

 

 

Άρθρο ΓΤΕ.2 Εργαστηριακές Δοκιμές 



 

 

ΓΤΕ.2.1 Προπαρασκευή σε ξηρή κατάσταση δειγμάτων εδάφους για 

εργαστηριακές δοκιμές

ΤΕΜ 13 5 65.00 €

ΓΤΕ.2.2 Προσδιορισμός φυσικής υγρασίας εδάφους ΤΕΜ 10 5 50.00 €

ΓΤΕ.2.2 Προσδιορισμός φαινόμενου βάρους συνεκτικών υλικών ΤΕΜ 26 5 130.00 €

ΓΤΕ.2.5 Προσδιορισμός ειδικού βάρους εδαφών ΤΕΜ 32 5 160.00 €

ΓΤΕ.2.5 Προσδιορισμός ορίου υδαρότητας,  ορίου πλαστικότητας και δείκτη 

πλαστικότητας

ΤΕΜ 39 5 195.00 €

ΓΤΕ.2.6 Προσδιορισμός κοκκομετρικής αναλύσεως λεπτόκοκκων και 

χονδρόκοκκων, αδρανών υλικών

ΤΕΜ 39 5 195.00 €

ΓΤΕ.2.8 Κοκκομετρική ανάλυση με αραιόμετρο ΤΕΜ 57 5 285.00 €

ΓΤΕ.2.11  Προσδιορισμός σχέσης υγρασίας - πυκνότητας εδαφών πρότυπος ή 

τροποποιημένη μέθοδος κατά PROCTOR

ΤΕΜ 60 5 300.00 €

ΓΤΕ.2.12 Προσδιορισμός καλιφορνιακού λόγου φέρουσας ικανότητας CBR στο 

εργαστήριο

ΤΕΜ 142 5 710.00 €

ΓΤΕ.2.13 Δοκιμή μονοδιάστατης στερεοποιήσεως ΤΕΜ 115 5 575.00 €

ΓΤΕ.2.14 Δοκιμή ανεμπόδιστης θλίψης ΤΕΜ 36 5 180.00 €

ΓΤΕ.2.18 Δοκιμή ταχείας διάτμησης χωρίς στερεοποίηση ΣΗΜ 43 5 215.00 €

ΓΤΕ.2.19 Δοκιμή ταχείας διάτμησης με στερεοποίηση ΣΗΜ 59 5 295.00 €

ΓΤΕ.2.23 Προσδιορισμός συντελεστού υδατοπερατότητας στη συσκευή 

στερεοποιήσεως

ΤΕΜ 11 5 55.00 €

ΓΤΕ.2.27 Εργασία προετοιμασίας κυλινδρικών δοκιμίων βραχωδών δειγμάτων ΤΕΜ 55 5 275.00 €

ΓΤΕ.2.28 Προσδιορισμός φυσικής υγρασίας δειγμάτων πετρώματος ΤΕΜ 14 5 70.00 €

ΓΤΕ.2.29 Προσδιορισμός πορώδους και πυκνότητας ΤΕΜ 28 5 140.00 €

ΓΤΕ.2.31 Δοκιμή ανεμπόδιστης θλίψης με προσδιορισμό μέτρου ελαστικότητας & 

του δείκτη Poisson

ΤΕΜ 179 5 895.00 €

 

Σύνολο 1 = 28.630,00 € 

 

2.3.1 Γεωτεχνική μελέτη θεμελίωσης κτιρίων  

Η αμοιβή της γεωτεχνικής μελέτης θεμελίωσης κτιρίου καθορίζεται από τον τύπο: 

 

Επιβατικοί Σταθμοί Λιμένων 
E= 350.00 μ2 
Β= 1.00  
Δ= 1.80  



 

 

Θ= 1.00  
τκ= 1.20  
 

Σύνολο 2 = 5.416,16 € 

Τελικό σύνολο Γεωτεχνικής Μελέτης Θεμελίωσης             Ε =        40.821,34 € 

 

ΣΤ. ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  

 

ΓΕΝ.4 ΑΜΟΙΒΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ   

Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη το ημερομίσθιο ορίζεται στα 300 €. Για την 
εκπόνηση της μελέτης απαιτούνται 18 ημέρες, οπότε η προεκτιμώμενη αμοιβή ορίζεται ως 
εξής: 

Σύνολο 1 = ημερομίσθιο Χ ημέρες εργασίας Χ (τκ) = 300 Χ 18 Χ 1,199 = 6.474,60 € 

Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης 20 έτη το ημερομίσθιο ορίζεται στα 600 €. Για την 
εκπόνηση της μελέτης απαιτούνται 10 ημέρες, οπότε η προεκτιμώμενη αμοιβή ορίζεται ως 
εξής: 

Σύνολο 2 = ημερομίσθιο Χ ημέρες εργασίας Χ (τκ) = 600 Χ 180Χ 1,199 = 7.194,00 € 

Τελικό σύνολο Μελέτης Λειτουργικού Σχεδιασμού            ΣΤ =        13.668,60 € 

Z . ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΑΞΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΚΩΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ 

ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ISPS  

 

ΓΕΝ.4 ΑΜΟΙΒΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ   

Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη το ημερομίσθιο ορίζεται στα 300 €. Για την 
εκπόνηση της μελέτης απαιτούνται 18 ημέρες, οπότε η προεκτιμώμενη αμοιβή ορίζεται ως 
εξής: 

Σύνολο 1 = ημερομίσθιο Χ ημέρες εργασίας Χ (τκ) = 300 Χ 18 Χ 1,199 = 6.474,60 € 

Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης 20 έτη το ημερομίσθιο ορίζεται στα 600 €. Για την 
εκπόνηση της μελέτης απαιτούνται 10 ημέρες, οπότε η προεκτιμώμενη αμοιβή ορίζεται ως 
εξής: 

Σύνολο 2 = ημερομίσθιο Χ ημέρες εργασίας Χ (τκ) = 600 Χ 180Χ 1,199 = 7.194,00 € 

Τελικό σύνολο Μελέτης στο Διεθνή Κώδικα ISPS                 Z =        13.668,60 € 

 

Η. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΙΜΕΝΑ  

 

ΓΕΝ.4 ΑΜΟΙΒΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ   



 

 

Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη το ημερομίσθιο ορίζεται στα 300 €. Για την 
εκπόνηση της μελέτης απαιτούνται 18 ημέρες, οπότε η προεκτιμώμενη αμοιβή ορίζεται ως 
εξής: 

Σύνολο 1 = ημερομίσθιο Χ ημέρες εργασίας Χ (τκ) = 300 Χ 18 Χ 1,199 = 6.474,60 € 

Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης 20 έτη το ημερομίσθιο ορίζεται στα 600 €. Για την 
εκπόνηση της μελέτης απαιτούνται 11 ημέρες, οπότε η προεκτιμώμενη αμοιβή ορίζεται ως 
εξής: 

Σύνολο 2 = ημερομίσθιο Χ ημέρες εργασίας Χ (τκ) = 600 Χ 180Χ 1,199 = 7.913,40 € 

Τελικό σύνολο Μελέτης Κανονισμού Λειτουργίας Λιμένα            Z =        14.388,60 € 

 

Θ. ΣΥΝΤΑΞΗ  ΤΕΥΧΩΝ ΣΑΥ - ΦΑΥ (ΓΕΝ. 6)  

 

Η αμοιβή Α, για την σύνταξη μελέτης (ΣΑΥ) και (ΦΑΥ) ορίζεται από τον τύπο : 

 

ΣAi= 157,401.25 
β= 0.01 
κ= 0.40 
μ= 8.00 
τκ= 1.199 
  
Σύνολο Α=  2.227,17 € 
 
 

Θ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ (ΓΕΝ. 7)  

 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης ορίζεται σε ποσοστό 8% 
της συνολικής προεκτίμωμενης αμοιβής των κατηγοριών μελετών για τις οποίες 
συνάσσονται τεύχη δημοπράτησης. 

Για την τεχνική περιγραφή= 10%                     
871.51 €  



 

 

Για τις τεχνικές προδιαγραφές= 30%                 
2,614.53 €  

Για την ανάλυση τιμών= 25%                 
2,178.77 €  

Για το τιμολόγιο μελέτης= 13%                 
1,132.96 €  

Για το τιμολόγιο προσφοράς= 1%                       
87.15 €  

Για τη συγγραφή υποχρεώσεων= 10%                     
871.51 €  

Για τον προϋπολογισμό μελέτης= 5%                     
435.75 €  

Για τον προϋπολογισμό προσφοράς= 1%                       
87.15 €  

Για τη διακήρυξη δημοπρασίας= 5%                     
435.75 €  

  

Σύνολο Α=  8.715,09 € 
 

Ι. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ  

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΑΜΟΙΒΗ ΣΕ €  

1 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 16 7,641.28 

2 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ (ΟΙΚ 1) 6 80,857.75 

3 ΣΤΑΤΙΚΑ (ΟΙΚ 2.1) 8 10,088.51 

4 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (ΟΙΚ. 3) 9 17,992.36 

5 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ 21 40,821.34 

6 ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ   13,668.60 

7 ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΚΩΔΙΚΑ - ISPS   13,668.60 

8 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΙΜΕΝΑ   14,388.00 

9 ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΣΑΥ-ΦΑΥ   2,227.17 

10 ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ   8,715.09 

    
ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ:  210,068.71 

  ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%   31,510.31 

    
 ΣΥΝΟΛΟ με 
απρόβλεπτα:  241,579.01 

  

ΦΠΑ 57,978.96 

  

ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

299,557.97 

    

     



 

 

Καρλόβασι, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021 

Ο συντάξας 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 

Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δυτικής Σάμου 
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