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1. ΓΕΝΙΚΑ
Αντικείμενο της προς ανάθεση μελέτης είναι η Στατική Μελέτη του κτηρίου πρώην
Ελαιοτριβείου, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που βρίσκεται στα Σπάτα Αττικής.
Το κτήριο αποτελείται από ένα διώροφο και ένα μονώροφο ημι-γκρεμισμένο κτίσμα. Το
διώροφο κτίσμα συνολικού εμβαδού 404,30 m2 αποτελεί και το αντικείμενο της Στατικής
Μελέτης.
Η μελέτη περιλαμβάνει την Στατική Μελέτη Αποτύπωσης, Μελέτη Στατικής Επάρκειας,
Εργαστηριακές Δοκιμές για την εκτίμηση των μηχανικών χαρακτηριστικών των υλικών, την
αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας της λιθοδομής και τον στατικό και αντισεισμικό έλεγχο
της φέρουσας τοιχοποιίας σε δείγματα κονιαμάτων και λιθοσωμάτων.
Η παλαιότητα αλλά και η εγκατάλειψη του κτιρίου έχουν αφήσει τα ίχνη τους στο κτίριο που
παρουσιάζει εκτεταμένες αποκολλήσεις επιχρισμάτων ενώ έχει μερικώς καταρρεύσει και η
σκεπή. Απαιτείται ενίσχυση και υποστύλωση του κτιρίου
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2. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ
Η σημερινή κατάσταση του κτηρίου πρώην Ελαιοτριβείου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Αθηνών μαρτυρά την παλαιότητά του και κρίνεται απαραίτητο να γίνει μελέτη στατικής
επάρκειας, ώστε να μπορέσει να ενισχυθεί κατάλληλα και με ασφάλεια να μπορεί να
αξιοποιηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
Πέρα από τον έλεγχο στατικής επάρκειας του κτιρίου κρίνεται σκόπιμο να εκτελεστούν
εργαστηριακοί έλεγχοι προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητα του φέροντος οργανισμού του
κτιρίου καθώς και να προηγηθεί γεωτεχνική μελέτη από την οποία θα εξεταστεί η επάρκεια
της υφιστάμενης θεμελίωσης.

Αριθμός Διακήρυξης: 509(ΔΤΥ)/05.06.2020

Σελ. 4 από 23
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Α. «ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»
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3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
3.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αντικείμενο του έργου είναι η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για τον έλεγχο της
στατικής επάρκειας για την αποκατάσταση της στατικότητας του κτιρίου, που αποτελούσε
χώρο ελαιοτριβείου στα Σπάτα της Αττικής.
Το κτίριο αποτελεί ιδιοκτησία του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και αποτελείται από
ένα διώροφο και ένα μονώροφο ημι-γκρεμισμένο κτίσμα. Αντικείμενο της μελέτης είναι μόνο
το διώροφο κτίσμα με συνολική επιφάνεια 404,30m2.
Το κτίριο είναι λιθόκτιστο και φέρει στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος (πλάκα, δοκοί),
αποτελεί δε χαρακτηριστικό βιομηχανικό κτίριο των αρχών του προηγούμενου αιώνα. Η
φέρουσα αργολιθοδομή είναι κατασκευασμένη από φυσικούς λίθους.

3.2 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η παλαιότητα αλλά και η εγκατάλειψη του κτιρίου έχουν αφήσει τα ίχνη τους στο κτίριο που
παρουσιάζει εκτεταμένες αποκολλήσεις επιχρισμάτων ενώ έχει μερικώς καταρρεύσει και η
σκεπή. Παρακάτω υπάρχουν ενδεικτικές φωτογραφίες της σημερινής κατάστασης του
κτηρίου.
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3.3 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Στο αρχείο της Τεχνικής Υπηρεσίας υπάρχουν διαθέσιμα τα σχέδια των κατόψεων του
κτηρίου, τα οποία πρέπει να επικαιροποιηθούν.
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4. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
4.1 ΓΕΝΙΚΑ
Το αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για τον
έλεγχο της στατικότητας, για την στατική αναβάθμιση του κτηρίου του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών, που βρίσκεται στα Σπάτα Αττικής και πριν πολλά χρόνια
λειτουργούσε ως ελαιοτριβείο, σύμφωνα με τον Κανονισμό Επεμβάσεων (ΦΕΚ 42/Β/20-012012) όπως αναθεωρήθηκε με το (ΦΕΚ 2984/Β/30-08- 2017) και ισχύει σήμερα, σε
συνδυασμό με τους αντίστοιχους Ευρωκώδικες για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από
τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Σε κάθε περίπτωση όμως υπερισχύουν οι προδιαγραφές που θέτει ο ΚΑΝ.ΕΠΕ.,
ο οποίος δεσμεύει τον Μελετητή για τον τρόπο προσέγγισης του ζητήματος και καθορίζει με
ρητό τρόπο τις ευθύνες του μελετητή, του κυρίου του έργου καθώς και του χρήστη.
Απαραίτητη προϋπόθεση από τον νόμο είναι ο μελετητής μηχανικός να διαθέτει τα
απαραίτητα προσόντα για την εκπόνηση μελέτης κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ 1.2.1 γ. (Η εφαρμογή του
Κανονισμού προϋποθέτει άτομα που διαθέτουν τις απαραίτητες εξειδικευμένες τεχνικές
γνώσεις και τα σχετικά προσόντα).
Το κτίριο είναι διώροφο με συνολική επιφάνεια ορόφων 404,30 m2.
Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή τις
ακόλουθες μελέτες:
▪ Στατική μελέτη (Κατηγορία μελέτης 8) (Οριστική μελέτη)
▪ Γεωτεχνικές Εργασίες Υπαίθρου (Κατηγορία μελέτης 21)
Η εκτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς υφιστάμενων κατασκευών προϋποθέτει τη γνώση
των χαρακτηριστικών ιδιοτήτων της λιθοδομής, του σκυροδέματος και του χάλυβα του
φέροντα οργανισμού και πιθανόν την επιρροή της διάβρωσης των οπλισμών, καθώς και
άλλων παραγόντων (όπως διέλευση Η/Μ εγκαταστάσεων, φθορές και βλάβες στη διάρκεια
του έργου, κ.λπ.).
Έτσι, πριν από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, θα πρέπει να γίνουν εργασίες για τον
προσδιορισμό των αντοχών των υλικών, δείγματα, αποτύπωση οπλισμών με έμμεσες
μεθόδους (υπερήχους και κρουσίμετρο), πυρηνοληψία και οπτική αναγνώριση.
Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η εκπόνηση της στατικής μελέτης της φέρουσας
κατασκευής με πλήρη στατικό υπολογισμό όλων των φερόντων στοιχείων βάσει των
χρησιμοποιούμενων μεθόδων και βοηθημάτων, όπως μελέτες σκελετών από οπλισμένο
σκυρόδεμα, που υπολογίζονται ως επίπεδοι φορείς, πλαισίων από ευθύγραμμες ράβδους,
σιδηρές κατασκευές, τοίχοι αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα, έργων αντιστήριξης
γειτονικών κτιρίων, ξύλινων κατασκευών με ιδιάζουσα μορφή και γενικά κάθε φύσης
στατικές μελέτες των έργων.
Επιπλέον, θα γίνουν υπολογισμοί σε δυναμικές ενέργειες (αντισεισμικός υπολογισμός).
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4.2 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ
Οι Γεωτεχνικές εργασίες υπαίθρου και οι εργαστηριακές δοκιμές έχουν σκοπό τον
προσδιορισμό των σχηματισμών θεμελίωσης καθώς και των φυσικών και μηχανικών
χαρακτηριστικών κάθε επιμέρους στρωματογραφικού ορίζοντα ο οποίος υπεισέρχεται στις
εδαφοστατικές διερευνήσεις. Στο πλαίσιο της μελέτης θα γίνουν τα εξής:
• Εκτέλεση
ερευνητικών φρεατίων
με δειγματοληψία διαταραγμένων και
αδιατάρακτων δειγμάτων.
• Εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών. Οι ποσότητες και το είδος των δοκιμών θα
διαμορφωθούν ανάλογα με τη φύση των σχηματισμών και υλικών που θα
συναντηθούν, (έτσι ώστε να καλύπτεται με επάρκεια το μελετητικό αντικείμενο).
Οι επιτόπου έρευνες και οι εργαστηριακές δοκιμές
Παρουσίασης Αποτελεσμάτων Γεωτεχνικών Ερευνών.

θα παρουσιαστούν σε Τεύχος

4.3 ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Αντικείμενο της στατικής μελέτης αποτελεί η διερεύνηση και τεκμηρίωση του φέροντος
οργανισμού του κτιρίου, στην οποία θα περιλαμβάνεται και η εκτέλεση των απαραίτητων
διερευνητικών εργασιών και μετρήσεων. Αποτίμηση του υφισταμένου κτιρίου με την
εκτίμηση της διαθέσιμης φέρουσας ικανότητας του και έλεγχος ικανοποίησης των
απαιτήσεων που επιβάλλονται από τους Κανονισμούς. Προτάσεις για τον σχεδιασμό των
απαραίτητων επεμβάσεων επισκευής ή/και ενίσχυσης στο φορέα προς αποκατάσταση της
στατικότητάς του.
Το περιεχόμενο της μελέτης στατικής επάρκειας σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υπουργικής
Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/19409/1507/2018 (ΦΕΚΒ’ 1643/11-05-2018) περιλαμβάνει τα
ακόλουθα:
α) Έκθεση συλλογής στοιχείων και πληροφοριών
β) Έκθεση αποτύπωσης τεκμηρίωσης
γ) Γενικά σχέδια αποτύπωσης του φέροντα οργανισμού και παρουσίασης ενδεχόμενων
βλαβών
δ) Έκθεση αποτίμησης φέρουσας ικανότητας
ε) Τεύχη υπολογισμών, αναλύσεων και ελέγχων.
Αρχικά θα γίνουν οι εργαστηριακές δοκιμές, η διαδικασία αναγνώρισης του κτιρίου και η
αποτύπωση του στατικού φορέα, προκειμένου να καταστεί εφικτός ο έλεγχος της στατικής
επάρκειας του κτιρίου. Συγκεκριμένα:
•

•

Αρχικά θα γίνουν οι επί τόπου μετρήσεις για γεωμετρική αποτύπωση του φέροντα
και μη φέροντα οργανισμού, και θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι τυχόν βλάβες και
φθορές.
Θα γίνει η σύνταξη των σχεδίων αποτύπωσης οπλισμών ή η εξακρίβωση συνάφειας
με τα υπάρχοντα σχέδια οπλισμού.
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•
•

Επί τόπου οπτικός έλεγχος αναγνώρισης υλικών και τρόπου δόμησης (αποκάλυψη
και αναγνώριση οπτοπλινθοδομών, οπτική αναγνώριση χάλυβα κλπ.)
Εργαστηριακές διερευνητικές εργασίες ελέγχου ποιότητας υλικών.
Οι όροι που θέτει ο ΚΑΝΕΠΕ για την εκπόνηση της μελέτης στατικής επάρκειας ή
επεμβάσεων είναι η γνώση των στοιχείων με τα οποία κατασκευάστηκε το κτίριο,
δηλ. η γεωμετρία του φέροντα οργανισμού και η ποιότητα και ποσότητα των υλικών.
Οι επί τόπου και οι εργαστηριακοί έλεγχοι θα γίνουν σύμφωνα με τους ισχύοντες
κανονισμούς και με τον τρόπο που απαιτεί ο ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Το πρόγραμμα των αναγκαίων εργαστηριακών ελέγχων θα συνταχθεί από τον Ανάδοχο και
θα εγκριθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία . Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τον προγραμματισμό,
την επίβλεψη και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, ενώ οι εργαστηριακοί έλεγχοι θα
πραγματοποιηθούν από διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ εργαστήριο δοκιμών σύμφωνα με το
Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017 ή από αδειοδοτημένο από το ΚΕΔΕ
εργαστήριο δοκιμών στο συγκεκριμένο πεδίο δοκιμών που απαιτείται.
•
•

Θα συνταχθεί η έκθεση αυτοψίας και η έκθεση παραδοχών, παραμέτρων και
συντελεστών ασφαλείας, με τον τρόπο που απαιτεί ο ΚΑΝ.ΕΠΕ.
Φωτογραφική τεκμηρίωση και παραλαβή του τεύχους των εργαστηριακών δοκιμών.

Στη συνέχεια θα γίνει αποτίμηση της Φέρουσας Ικανότητας του κτηρίου, με τον έλεγχο της
στατικής επάρκειας αυτού.
Θα αξιολογηθούν όλα τα αποτελέσματα που θα έχουν συγκεντρωθεί και θα αποτιμηθεί η
φέρουσα ικανότητα του κτιρίου με τη χρήση ειδικού λογισμικού.
Ειδικότερα:
•
•
•
•
•
•

Σύνταξη τελικών σχεδίων ξυλοτύπων σύμφωνα με τα αποτελέσματα των επί τόπου
και των εργαστηριακών διερευνητικών εργασιών.
Περιγραφή στατικού μοντέλου σε κατάλληλο λογισμικό (προκαταρτική επίλυση,
καθορισμός μεθόδου επίλυσης, καθορισμός παραμέτρων και παραδοχών).
Στατικοί υπολογισμοί αποτίμησης φέρουσας ικανότητας,
Σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης των αποτελεσμάτων με συμπέρασμα περί επάρκειας
ή όχι.
Ακριβή σχέδια κατόψεων με πλήρη υψόμετρα και τοπικές τομές σε θέσεις
ανισοσταθμίας και γενικά θέσεις ιδιαίτερης μορφολογίας.
Γενικές τομές του κτιρίου στις δύο διευθύνσεις.

Ως κλίμακα των σχεδίων της οριστικής μελέτης ορίζεται η 1:50.

4.4 ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
Η στατική μελέτη θα εκπονηθεί σε επίπεδο οριστικής μελέτης.
Οι μελέτες θα παραδοθούν σε έντυπη μορφή ενυπόγραφα σε τρία (3) αντίγραφα και σε
ηλεκτρονική μορφή σε CD σε τρία (3) αντίγραφα, τα μεν σχέδια σε μορφή .dwg, και .pdf τα
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δε κείμενα σε μορφή .doc και .pdf. Για τους υπολογισμούς ειδικά θα πρέπει να παραδίνονται
τόσο σε επεξεργάσιμη μορφή όσο και σε pdf.
Οι μελέτες θα παραδοθούν ως εξής:
1. Η Στατική μελέτη εντός 60 ημερών μήνα από την από την έγγραφη εντολή της
υπηρεσίας για εκπόνησή της. Σημειώνεται ότι με την έναρξη της εκπόνησης της
στατικής μελέτης θα ξεκινήσουν παράλληλα και οι Γεωτεχνικές Εργασίες Υπαίθρου,
όπου θα δώσουν και όλα τα στοιχεία που είναι προαπαιτούμενα για τη σύναξη της
στατικής μελέτης
Καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του αμιγώς μελετητικού αντικειμένου είναι 60 ημέρες.
Η προθεσμία συντέλεσης της παραλαβής της μελέτης είναι δύο (2) μήνες από την έγκριση
πλήρων των μελετών που προβλέπονται από τη σύμβαση.
Η οριστική παραλαβή των μελετών πραγματοποιείται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής,
μετά την έγκριση του τελευταίου, κατά τη σύμβαση, σταδίου της μελέτης και την έκδοση
βεβαίωσης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, για την περαίωση των εργασιών της σύμβασης.
Η διαχείριση και παραλαβή της μελέτης θα γίνει κατά τα προβλεπόμενα στο Ν.4412/16.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΣΤΑ
ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΣΙΤΗΜΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ»ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ.: ΠΔΕ
2016ΣΜ04600002
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 40.144,68 € (πλέον

ΦΠΑ 24%)
CPV: 71322000-1

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 45, παρ. 8 και λοιπές διατάξεις του Ν. 4412/2016)

Β. «ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ»

Αριθμός Διακήρυξης: 509(ΔΤΥ)/05.06.2020

Σελ. 15 από 23

5. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
5.1 ΓΕΝΙΚΑ
Η προεκτίμηση της αμοιβής θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:
•

την ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/17 (ΦΕΚ 2519 Β/20-07-2017) : Έγκριση Κανονισμού
Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του
ν.4412/2016 (A' 147),

•

την ΥΠΥΜΕ ΔΝΣ/οικ20641/ΦΝ439.6/ΕΓΚ.2/19-3-20 (ΑΔΑ: 62Π4465ΧΘΞ-Τ73) :
Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών
Μελετών σύμφωνα με την οποία ο συντελεστής τκ είναι = 1,227

5.2 ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ
Ο υπολογισμός των αμοιβών θα γίνει με την εφαρμογή των γενικών διατάξεων του
παραπάνω κανονισμού και πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.4.
Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε ΕΥΡΩ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή
άλλου επιστήμονα που δεν αφορούν την εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει ειδικών
προβλέψεων του παρόντος υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή
κλάσμα ημέρας ως εξής:
Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έτη έως 20 έτη: 450 * τκ.
Όπου τκ είναι ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ. 3 ίσος με 1,227 για το έτος 2020.
Η αποζημίωση ανθρωπομήνα νοείται ως αποζημίωση 22 ανθρωποημερών.
Εκτιμάται ότι απαιτείται το διάστημα των 7 ημερών προκειμένου να γίνουν επί τόπου δοκιμές
για τον προσδιορισμό των αντοχών των υλικών, δείγματα, αποτύπωση οπλισμών με έμμεσες
μεθόδους (υπερήχους και κρουσίμετρο), οπτική αναγνώριση κα.
Α1=: 450*1,227* 7 = 3.865,05 €
Α1= 3.865,05 €

5.3 ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η αμοιβή υπολογίζεται στα άρθρα ΟΙΚ.1 και ΟΙΚ.2.
3

𝛦∗𝛵𝛢0∗𝛴𝜎𝜏∗𝛴𝛣𝜈∗100

Α= {κ+ 𝜇/ √

178,3∗𝜏𝜅

}* 1,06 ∗ 𝛦 ∗ 𝛵𝛢0 ∗ 𝛴𝛣𝜈 ∗ 𝛴𝜎𝜏 ∗ 𝜏𝜅

όπου
Ε = Εμβαδόν κάθε κτηρίου σε m2, όπως έχει προκύψει από τα υφιστάμενα στοιχεία.
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ΤΑο = Βασική ενιαία Τιμή Αφετηρίας αμοιβών ανά m2 κτηρίου ή έργου.
ΣΒν = Συντελεστής Βαρύτητας επί της ενιαίας Τιμής Αφετηρίας Αμοιβών ανά m2
συγκεκριμένου κτιρίου ή Έργου.
Σστ = Συντελεστής Στατικής Μελέτης.
κ = Συντελεστής σύμφωνα με την κατηγορία της μελέτης.
μ = Συντελεστής σύμφωνα με την κατηγορία της μελέτης.
τκ = Συντελεστής του άρθρου του ΓΕΝ.3 του παρόντος κανονισμού.
Κατηγορία μελέτης φέρουσας κατασκευής κτιρίου: IV
Το κτήριο πρώην Ελαιοτριβείου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στα Σπάτα Αττικής
είναι συνολικής επιφάνειας 404,30 m2.
Η κατανομή, κατά στάδιο , των αμοιβών των μελετών γίνεται ως ακολούθως:
Προμελέτη: 35% της Αμοιβής.
Οριστική Μελέτη: 25% της Αμοιβής.
Μελέτη Εφαρμογής (χωρίς τεύχη δημοπράτησης): 40% της Αμοιβής.
Αντισεισμικός υπολογισμός: Η αμοιβή της μελέτης του άρθρου ΟΙΚ.2.1 προσαυξάνεται κατά
80%.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

τκ=1,227
OIK.2.1

Στατικές Μελέτες Κτηριακών Έργων
3

𝛦∗𝛵𝛢0∗𝛴𝜎𝜏∗𝛴𝛣𝜈∗100

Α= {κ+ 𝜇/ √

178,3∗𝜏𝜅

}* 1,06 ∗ 𝛦 ∗ 𝛵𝛢0 ∗ 𝛴𝛣𝜈 ∗ 𝛴𝜎𝜏 ∗ 𝜏𝜅

Ε = Επιφάνεια Κτιρίου ή Έργου σε
τετραγωνικά μέτρα (μ 2)
Ε=404,30
ΤΑο = Βασική ενιαία Τιμή Αφετηρίας
αμοιβών ανά μ 2 κτιρίου ή έργου
ΤΑο =9,75€/ μ 2
ΣΒν = Συντελεστής Βαρύτητας επί
της ενιαίας Τιμής Αφετηρίας
Αμοιβών ανά μ2 συγκεκριμένου
κτιρίου ή έργου.
ΣΒν =1,71
Σστ= Συντελεστής Στατικής Μελέτης
Σστ=0,27
κ και μ = συντελεστές σύμφωνα με
κ=3,
την κατηγορία ΙΙΙ της μελέτης
μ =37
Από τον ΠΙΝΑΚΑ Ιβ και για
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ, από τον ΠΙΝΑΚΑ Ιγ
Προεκτιμώμενη Αμοιβή
Αστατ=
Προεκτιμώμενη Αμοιβή με Αντισεισμικό υπολογισμό (προσαύξηση
80%)
Ααντισ=
Σύνολο Στατικής Μελέτης
Αστατ=
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ στο Στάδιο
Ποσοστό
Α2= 0,425*29.544,77
Οριστικής Μελέτης
50%*35%+25%=42,5%
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Η μελέτης στατικής επάρκειας του κτιρίου εκτελείται σε επίπεδο οριστικής μελέτης.
Απαιτείται αποτύπωση του Φέροντος Οργανισμού του κτηρίου, το οποίο δεν είναι
χαρακτηρισμένο ως μνημείο ή διατηρητέο ή παραδοσιακό και η προεκτιμώμενη αμοιβή είναι
ίση με το 75% της αμοιβής της προμελέτης που αντιστοιχεί στο κτήριο, θεωρούμενου ως
νέου.
Α3= 29.544,77 Χ 35%Χ75%=7.755,50 €
Αστατ.= 12.556,53 +7.755,50 =20.312,03€

5.4 ΑΜΟΙΒΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ
Η αμοιβή υπολογίζεται στα άρθρα ΓΤΕ.1 και ΓΤΕ.2.
Πιο αναλυτικά:
ΑΡΘΡΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ
ΑΡΘΡΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(€)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΕΡΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ
(€)

κ.μ.

30

48

1.440,00

τεμ.

17

12

204,00

τεμ.

52

4

208,00

Άρθρο ΓΤΕ. 1 Εργασίες Υπαίθρου
Ερευνητικά Φρέατα
ΓΤΕ.1.33

ΓΤΕ.1.35

ΓΤΕ.1.36

Διάνοιξη
ερευνητικού
φρέατος,
ορύγματος
Λήψη
διαταραγμένου
δείγματος από
φρέαρ
Λήψη
αδιατάρακτου
δείγματος από
φρέαρ

Επιτόπου δοκιμές
ΓΤΕ.1.52

ΓΤΕ.1.57

Εισκόμιση και
αποκόμιση
οργάνων
και προσωπικού
εκτέλεσης επί
τόπου δοκιμών
εδαφομηχανικής
και
βραχομηχανικής
Δοκιμαστική
φόρτιση εδαφών
με
πλάκα

Τεμ.

Δοκ.

α. Οδική
Μεταφορά

200+
(2,7xΤ)

1

254,00

508

1

508,00

13

15

195,00

Άρθρο ΓΤΕ. 2 Εργαστηριακές Δοκιμές
Δοκιμές κατάταξης
ΓΤΕ.2.1

Προπαρασκευή
σε ξηρή
κατάσταση
δειγμάτων
εδάφους για

Τεμ.
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ΓΤΕ.2.2

ΓΤΕ.2.3

ΓΤΕ.2.4

ΓΤΕ.2.5

ΓΤΕ.2.6

ΓΤΕ.2.8

εργαστηριακές
δοκιμές
Προσδιορισμός
φυσικής
υγρασίας
εδάφους
Προσδιορισμός
φαινόμενου
βάρους
συνεκτικών
υλικών
Προσδιορισμός
ειδικού βάρους
εδαφών
Προσδιορισμός
ορίου
υδαρότητας,
ορίου
πλαστικότητας
και δείκτη
πλαστικότητας
Προσδιορισμός
κοκκομετρικής
αναλύσεως
λεπτόκοκκων και
χονδρόκοκκων,
αδρανών υλικών
Κοκκομετρική
ανάλυση με
αραιόμετρο

Τεμ.

10

12

120,00

Τεμ.

26

4

104,00

Τεμ.

32

4

128,00

Τεμ.

39

15

585,00

Τεμ.

39

15

585,00

Τεμ.

57

4

228,00

Τεμ.

115

Δοκιμές εδαφομηχανικής
ΓΤΕ.2.13

ΓΤΕ.2.14

Δοκιμή
μονοδιάστατης
στερεοποιήσεως
Δοκιμή
ανεμπόδιστης
θλίψης

1
115,00

Τεμ.

36

1

36,00

Τεμ.

55

10

550,00

Τεμ.

41

10

410,00

Τεμ.

30

30

900,00

Τεμ.

20

15

300,00

Δοκιμές βραχωδών δειγμάτων
ΓΤΕ.2.27

ΓΤΕ.2.30

ΓΤΕ.2.32

ΓΤΕ.2.34

Εργασία
προετοιμασίας
κυλινδρικών
δοκιμίων
βραχωδών
δειγμάτων
Προσδιορισμός
της αντοχής σε
ανεμπόδιστη
θλίψη
Προσδιορισμός
της αντοχής σε
σημειακή
φόρτιση
Προσδιορισμός
της σκληρότητας
με
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το σφυρί
SCHMIDT (L)

Προσδιορισμός διαβρωτικών παραγόντων σκυροδέματος
ΓΤΕ.2.55

ΓΤΕ.2.57

ΓΤΕ.2.58

Προσδιορισμός
περιεκτικότητας
σε
ανθρακικό
ασβέστιο
Προσδιορισμός
περιεκτικότητας
εδαφών σε
χλωριόντα
Προσδιορισμός
Ενεργού
Οξύτητας
(pH)

Δοκ.

30

6

180,00

Δοκ.

36

6

216,00

Δοκ.

15

6

90,00

Τεμ.

10

6

60,00

Τεμ.

34

6

204,00

Θέση
μέτρησης

8

10

80,00

Τεμ.

22

8

176,00

Τεμ.

30

10

300,00

Τεμ.

30

10

300,00

Τεμ.
Τεμ.

20
25

6
6

120,00
150,00

Δοκιμές σκυροδέματος
ΓΤΕ. 2.77

ΓΤΕ. 2.78

ΓΤΕ. 2.81

ΓΤΕ. 2.82

*ΤΕ

*ΤΕ

*ΤΕ
*ΤΕ

Επιπέδωση
βάσεων δοκιμίου
σκυροδέματος
Αποκοπή και
έλεγχος αντοχής
σε
θλίψη
κυλινδρικού
δοκιμίου
(καρότου)
σκυροδέματος
από
έτοιμες
κατασκευές
Έλεγχος
σκυροδέματος με
κρουσίμετρο
Έλεγχος
σκυροδέματος με
υπερήχους
Έλεγχος ράβδων
οπλισμού με
μαγνητικές
μεθόδους
(scanner)
Αποκαλύψεις
οπλισμών με
διερευνητικές
τομές
Εξόλκευση ήλου
Αποκατάσταση
οπών λήψης
πυρήνων
σκυροδέματος

Σύνολο
Προεκτιμώμενη Αμοιβή Γεωτεχνικών Εργασιών Υπαίθρου – Εργαστηριακών δοκιμών

8.746,00
8.746,00

*ΤΕ = τιμές εμπορίου
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Σύνολο επικαιροποιημένης προεκτιμώμενης αμοιβής Γεωτεχνικών Εργασιών με τκ =1,227
Αγεωτ= 10.731,34€

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ
Αμοιβή εργαστηριακών δοκιμών
Αμοιβή Στατικής Μελέτης
Αμοιβή Γεωτεχνικών Εργασιών Υπαίθρου Εργαστηριακών Δοκιμών
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1
Απρόβλεπτα 15%
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2
ΦΠΑ 24%
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΑΜΟΙΒΗ
3.865,05
20.312,03
10.731,34
34.908,42
5.236,26
40.144,68
9.634,72
49.779,40

ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Ο καθορισμός της καλούμενης τάξης πτυχίου για την κατηγορία μελέτης γίνεται σύμφωνα με
την Εγκύκλιο 2/2020 (αρ. πρωτ. ΔΝΣ/οικ20641/ΦΝ439.6)

α/α

Κατηγορία Μελέτης

Αμοιβή (€)

Καλούμενη Τάξη

1

Στατικές Μελέτες (8)

33.409,82

Β τάξη και άνω

2

Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες (21)

10.731,34

Α τάξη και άνω
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΩΗΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΣΤΑ ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΣΙΤΗΜΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ»
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ.: ΠΔΕ 2016ΣΜ04600002
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 40.144,68€ (πλέον

ΦΠΑ 24%)
CPV: 71322000-1

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 45, παρ. 8 και λοιπές διατάξεις του Ν. 4412/2016)

Γ. «ΤΕΥΧΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ»
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6. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
6.1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Η μελέτη έχει ενταχθεί στον Προϋπολογισμό του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και η
σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από τις πιστώσεις του εθνικού σκέλους του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάρ. έργου 2016ΣΜ04600002) με τίτλο «ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΣΤΑ ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α» με φορέα χρηματοδότησης
το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.
Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 του π.δ. 80/2016: «1. Τίτλο για την ανάληψη υποχρεώσεων
σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) αποτελούν οι Συλλογικές
Αποφάσεις (Σ.Α.) Έργων ή Μελετών που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 80, παρ. 1 του Ν. 4270/2014.»).

6.2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Προτεινόμενη διαδικασία ανάθεσης είναι η ανοικτή διαδικασία σύναψης ηλεκτρονικών
δημοσίων συμβάσεων μελετών κάτω των ορίων του ν. 4412/2016.
Η δημοπράτηση της μελέτης και τα τεύχη δημοπράτησης εγκρίθηκαν στην υπ’ αρ
504(ΔΤΥ)/05.06.2020 Απόφαση της Συγκλήτου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
(Συνεδρία 571/03.06.2020) περί έγκρισης προκήρυξης του παρόντος διαγωνισμού (ΑΔΑ:
ΩΤΑ246Ψ8Ζ6-ΥΑ5).

6.3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά» μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με το άρθρ. 86 του Ν.4412/2016 και την από
01.06.2020 (Συνεδρία 3) θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Αδαμαντία Αριστοπούλου
Χημικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Τεχνικής Υπηρεσίας ΓΠΑ
Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών,
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του ΓΠΑ
Ιορδάνης Χατζηπαυλίδης
Αν. Καθηγητής

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την υπ’ αρ. 504(ΔΤΥ)/05.06.2020 Απόφαση της Συγκλήτου του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΔΑ: ΩΤΑ246Ψ8Ζ6-ΥΑ5)

Αριθμός Διακήρυξης: 509(ΔΤΥ)/05.06.2020

Digitally signed by IORDANIS CHATZIPAVLIDIS
Date: 2020.06.15 11:47:40 EEST

Σελ. 23 από 23

