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Αρθρο1. Αντικείµενο  

 
1.1ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 
Το κτίριο της µελέτης βρίσκεται εντός του οικισµού Πλατυκάµπου.  . Παλαιότερα 

χρησιµοποιούνταν ως αποθήκη  της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών το οποίο κατασκευάστηκε την 
δεκαετία του 1950  από την ΚΥ∆ΕΠ  για την αποθήκευση των αγροτικών προϊόντων. Περιήλθε στην 
στην ιδιοκτησία του ∆ήµου κατόπιν του υπ’ αρ συµβολαίου 15680/29.04.1997 περί ανταλλαγής 
ακινήτων 
  Πρόκειται για ισόγειο ορθογώνιο κτίριο εµβαδού  560 τετραγωνικών µέτρων µε κεκλιµένη 
πλάκα οροφής  Αποτελεί ένα τυπικό κτίριο αποθήκης πανοµοιότυπα του οποίου έχουν κατασκευαστεί 
σε όλους τους οικισµούς του κάµπου, ενδεχοµένως µε διαφορετικό µήκος ανάλογα τις ανάγκες του 
κάθε οικισµού, χωρίς να παρουσιάζει αξιόλογα  αρχιτεκτονικά στοιχεία 

Ο ∆ήµος µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου παραχώρησε το κτίριο του πρώην 
δηµαρχείου του ∆ήµου Πλατυκάµπου στην Ελληνική Αστυνοµία προκειµένου να στεγαστεί εκεί το 
νεοσυσταθέν Αστυνοµικό Τµήµα Κιλελέρ. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η µεταστέγαση των 
υπηρεσιών του ∆ήµου  που σήµερα στεγάζονται στο παραχωρηθέν κτίριο 

Για το σκοπό αυτό ο ∆ήµος προτίθεται να µεταστεγάσει τις προαναφερθείσες υπηρεσίες στην 
πρώην αποθήκη ΕΑΣ ιδιοκτησίας του ∆ήµου εκτελώντας τις ελάχιστες απαιτούµενες εργασίες για την 
αλλαγή χρήσης του εν λόγω κτιρίου. Πρόθεση του έργου είναι η κατά το δυνατόν διατήρηση της 
µορφολογίας του κτιρίου 

 
1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

Πρόθεση του ∆ήµου Κιλελέρ, είναι να διατηρηθεί κατά το δυνατόν η υφιστάµενη µορφολογία του 

κτιρίου Οι εργασίες που θα εκτελεστούν ώστε το κτίριο να µετατραπεί σε διοικητήριο  είναι µικρής 

κλίµακας  και παρεµβάσεων και θα λάβουν χώρα κυρίως  στο εσωτερικό του κτιρίου   

Οι εργασίες  που προβλέπονται να γίνουν είναι : 

• αναβάθµισης του υπάρχοντος δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας  

• εγκατάσταση δοµηµένης καλωδίωσης 

• συντήρηση επιχρισµάτων και χρωµατισµών εσωτερικής τοιχοποιίας, 

• ανάρτηση ψευδοροφής για την τοποθέτηση κατάλληλων φωτιστικών σωµάτων, 

• δηµιουργία χώρων υγιεινής συµπεριλαµβανοµένων χώρων υγιεινής για ΑΜΕΑ.  
Εξωτερικά η όψη και η µορφολογία  του κτιρίου δεν θα µεταβληθείι, καθώς οι παρεµβάσεις θα 

περιορισθούν στην δηµιουργία των απαιτούµενων ανοιγµάτων για τον φυσικό φωτισµό και 

αερισµό των χώρων εργασίας, και στην διαµόρφωση ράµπας για την πρόσβαση των ΑΜΕΑ 

όπως υποχρεώνει η νοµοθεσία. Οι είσοδοι του κτιρίου παραµένουν ως έχουν 

Το αντικείµενο της µελέτης αφορά στο δηµοτικό κτίριο (πρώην ΕΑΣ) στην τκ Πλατυκάµπου για 

την µετατροπή του σε ∆ιοικητήριο 

1.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

      Αντικείµενο της  µελέτης, είναι να καθοριστεί εάν χρειάζεται  η ενίσχυση του  κτιρίου και πως αυτή 
θα πραγµατοποιηθεί µε τον λιγότερο επίπονο και πλέον οικονοµικό τρόπο για τον ∆ήµο.  
Έτσι ο µελετητής µηχανικός καλείται να αποτιµήσει αρχικά τη φέρουσα ικανότητα της υφιστάµενης 
κατασκευής και έπειτα να αποφασίσει σε συνεργασία µε το ∆ήµο τη στρατηγική επέµβασης, η οποία 
οφείλει να είναι πρακτικά εφαρµόσιµη και οικονοµικά βέλτιστη. Μεταξύ των λοιπών σηµαντικών 
θεµάτων, µείζονος σηµασίας είναι αυτό του προσδιορισµού της πραγµατικής αντοχής του 
σκυροδέµατος, αφού τα φαινόµενα διάβρωσης και οξείδωσης του οπλισµού µπορούν να 
προκαλέσουν αποφλοίωση και ρηγµάτωση. 
Με την εκπόνηση της µελέτης θα  προσδιορισθούν  οι  πραγµατικές ιδιότητες  των υλικών της 
υφιστάµενης κατασκευής και ο βαθµός των βλαβών ώστε να διαγνωστούν πλήρως οι όποιες ατέλειες 
υπάρχουν. Συνοπτικά οι ενέργειες για την αποτίµηση της συµπεριφοράς - ενίσχυσης του κτιρίου είναι 
οι ακόλουθες: 

• Οπτικός έλεγχος ώστε να προσδιοριστούν πιθανές ρηγµατώσεις, αποφλοιώσεις και λοιπές 

ατέλειες 
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• Αποτύπωση φέροντος οργανισµού κτιρίου και αντιπαραβολή µε τα σχέδια της άδειας . 

• Εύρεση πλήθους και διαµέτρων ράβδων οπλισµού στα φέροντα στοιχεία (µαγνητικές µέθοδοι, 

ακτονιγράφηση κλπ.) 

• Προσδιορισµός αντοχών και λοιπών ιδιοτήτων σκυροδέµατος και οπλισµού 

• ∆ιενέργεια µελέτης στατικής επάρκειας για την εκτίµηση της συµπεριφοράς της υφιστάµενης 

κατασκευής έναντι του µέγιστου αναµενόµενου µεγέθους σεισµού στην περιοχή 

• Εφόσον κριθεί απαραίτητη η ενίσχυση της κατασκευής, αποφασίζεται η στρατηγική 

επέµβασης στο κτίριο σε συνεργασία µε τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 

• Ενηµέρωση/επικαιροποίηση της στατικής µελέτης ώστε αυτή να περιλαµβάνει τα νέα ή 

ενισχυµένα φέροντα στοιχεία και έλεγχος - διαστασιολόγηση σύµφωνα µε τους ισχύοντες 

τεχνικούς κανονισµούς 

Εφόσον πληρούνται οι αντισεισµικές απαιτήσεις για την ενισχυµένη πλέον κατασκευή, 

οριστικοποιείται η µέθοδος ενίσχυσης και εξάγεται ο προϋπολογισµός για την  κατασκευή 

Συνολικά η µελέτη περιλαµβάνει τις εξής µελέτες και τα υπόλοιπα στάδια: 

1. Αποτύπωση στατικού φορέα (φέροντος οργανισµού κατά ΚΑΝΕΠΕ άρθρο 3.5.2) 

• Γεωµετρία φορέα 

• Σκανάρισµα οπλισµού 

• Αποκάλυψη θεµελίωσης 

2. Εργαστηριακές δοκιµές σκυροδέµατος, χάλυβα και τοίχων πληρώσεως (κατά ΑΝΕΠΕ 

θεωρείται Συντελεστής αξιοπιστίας (ΣΑ∆) «υψηλή») 

3. Ηλεκτροχηµική κατάσταση φορέα(έλεγχος ΄ύπαρξης ενεργού διάβρωσης- έλεγχος βάθους 

ενανθράκωσης) 

4. Αποτίµηση φέρουσας ικανότητας υφισταµένου κτιρίου (Στατική Επάρκεια) 

5. Μελέτη Στατικής Ενίσχυσης σε επίπεδο µελέτης εφαρµογής 

6. Υποβολή των  απαραίτητων στοιχείων στην ηλεκτρονική πλατφόρµα για την αναθεώρηση της  

 

 

1.4 ΣΤΑ∆ΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΦΑΣΗ  Α 

Το στάδιο αυτό της µελέτης περιλαµβάνει τον έλεγχο της στατικής επάρκειας του κτιρίου ήτοι  

• επί τόπου µετρήσεις και αποτυπώσεις του φέροντα οργανισµού του κτιρίου µε 

µαγνητογράφο κλπ και η σύνταξη των σχεδίων 

• οι επί τόπου δοκιµές για τον προσδιορισµό των αντοχών των υλικών (σκυρόδεµα κλπ 

) (υπερήχους και κρουσίµεντρο). Εργασίες αποκάλυψης της θεµελίωσης, δείγµατα, 

αποτύπωση οπλισµών µε έµµεσες µεθόδους, πυρηνοληψία και οπτική αναγνώριση. 

ΦΑΣΗ Β 

Το στάδιο αυτό περιλαµβάνει τη σύνταξη της µελέτης στατικής ενίσχυσης σε επίπεδο µελέτης 

εφαρµογής, και µερους των τευχών δηµοπράτησης ήτοι η σύνταξη προµετρήσεων , 

προϋπολογισµού, και του τιµολογίου των προβλεπόµενων από τη µελέτη στατικής ενίσχυσης  

εργασιών   
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Άρθρο 2. ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΜΕΛΕΤΕΣ 

 

 Για το κτίριο έχει συνταχθεί Αρχιτεκτονική Μελέτη και Η/Μ µελέτη και έχει εκδοθεί η υπ’αρ 

142/2018 Άδεια ∆όµησης για την αλλαγή χρήσης του κτιρίου (πρώην αποθήκες) ΕΑΣ σε χώρο  

διοικητηρίου 

 

Άρθρο 3 ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Εµβαδόν κτιρίου: 593,91 τ.µ.  

 

Άρθρο 4 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Κιλελέρ µε απόφασή του παραχώρησε το κτίριο του ∆ιοικητηρίου της ∆Ε 

Πλατυκάµπου µε σκοπό τη στέγαση σε αυτό Αστυνοµικού Τµήµατος. Ετσι όλες οι διοικητικές 

υπηρεσίες πρέπει να µεταστεγασθούν. Για τη µεταστέγαση των υπηρεσιών του ∆ήµου έχει 

επιλεγεί το κτίριο της πρώην ΕΑΣ (αποθήκες) το οποίο είναι ιδιοκτησίας του ∆ήµου. Η ύπαρξη 

εµφανών  ρωγµών  σε κάποια από τα υποστυλώµατα και δοκάρια του κτιρίου κάνουν επιτακτική 

την ανάγκη ελέγχου της στατικής επάρκειας και µελέτης της στατικής ενίσχυσης του κτιρίου  και 

να ενισχυθεί ώστε να εξασφαλισθεί η ασφάλεια των χρηστών του κτιρίου.  

Για το έργο έχει εκδοθεί η υπ’αρ  8228/2756/Α3/03.12.2018 απόφαση της Ειδικής Γραµµατέας 

∆ιαχείρισης Τοµεακών ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΑ, ένταξης της πράξης «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ 

ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΕΑΣ) ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ» µε κωδικό ΟΠΣ 

5021811 στο ΕΠ Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία 2014-2020   

Το πρώτο υποέργο της πράξης  αποτελεί η ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ 

ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΕΑΣ) ΣΕ ΧΩΡΟ 

∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 

 

Άρθρο 6 Ισχύουσες ∆ιατάξεις – Κανονισµοί- Προδιαγραφές 

 

Η εκπόνηση της µελέτης διέπεται από τις κάτωθι διατάξεις – κανονισµούς και προδιαγραφές: 

• Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Εργων , 

Προµηθειών & Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)) και 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα 

• Το Β’ Κεφάλαιο του Π∆ 696/74»Περί αµοιβών µηχανικών για σύνταξη µελετών , επίβλεψη 

,παραλαβή  κλπ  Συγκοινωνιακών Υδραυλικών και Κτιριακών Εργων, ως και 

Τοπογραφικών , Κτηµατογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών 

προδιαγραφών « (ΦΕΚ Α’ 301/74) και όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα. 

•  Την υπουργική απόφαση  ∆ΝΣγ/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 εγκύκλιο 38/15.11.2015/ΥΠΕΧΩ∆Ε «Οδηγός εκπόνησης µελετών ∆ηµοσίων Εργων» 

•  Τις ∆17α/10/44/ΦΝ275/3.3.10 και αριθµ. ∆17α/01/45/ΦΝ429/3.3.10 του Υφυπουργού 

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων(ΦΕΚ Β’ 270/16.03.2010)  µε τις οποίες 

τροποποιήθηκαν ο «Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός - ΕΑΚ - 2000» και ο 

«Ελληνικός Κανονισµός Ωπλισµένου Σκυροδέµατος ΕΚΩΣ 2000» αντίστοιχα 
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Αρθρο 7. Προεκτίµηση αµοιβών  

1. Οι προεκτιµώµενες αµοιβές υπολογίζονται σύµφωνα µε τα άρθρα του Κανονισµού 

Προεκτιµώµενων Αµοιβών & Υπηρεσίων κατά τη διαδικασία της παρ.8δ του Ν.4412/16 που 

εγκρίθηκε µε την αριθµ. ∆ΝΣγ/32129/ΦΝ 466/17 (ΦΕΚ 2519 Β/20-07-2017)  Απόφαση 

Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι  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) και σύµφωνα  την ΥΠΥΜΕ 

∆ΝΣ/12546/ΦΝ439.6/ΕΓΚ.3/19-3-19 (Α∆Α: ΩΜΦΕ465ΧΘΞ-113) : Αναπροσαρµογή τιµής 

συντελεστή (τκ) του Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών σύµφωνα µε την οποία 

ο συντελεστής   τκ είναι = 1,218  

 

Η Συνολική προεκτιµώµενη αµοιβή ανέρχεται στο ποσο των 38.284,53 ευρώ (πλέον ΦΠΑ)  ή 

47.472,16 ( µε ΦΠΑ) 

 

Άρθρο 8 Παραδοτέα Μελέτης 

 

Τα παραδοτέα της µελέτης θα είναι σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές 

Όλα τα παραδοτέα (σχέδια υπολογισµοί εκθέσεις περιγραφές κλπ) θα υποβληθούν εις τριπλούν 

σε έντυπη µορφή  και σε ηλεκτρονική  επεξεργάσιµη µορφή σε αρχεία . word .dwg  καθώς και σε 

αρχεία PDF Τα παραδοτέα συνίστανται στα παρακάτω 

1. Τεχνική έκθεση – αναφορά της έρευνας και της συλλογής σχετικών στιοχείων 

2. Τεύχος στατικών υπολογισµών 

3. Σύνταξη φακέλου για την αναθεώρηση της οικοδοµικής άδειας και αναθεώρηση αυτής 

4. Προµετρήσεις τιµολόγιο προυπολογισµός– κατασκευαστικά σχέδια και σχέδια λεπτοµερειών 

 

 

Άρθρο 9. Χρονοδιάγραµµα µελέτης 

 

Χρόνος εκπόνησης  ΦΑΣΗΣ Α΄ 30 ηµέρες 

Χρόνος εκπόνησης ΦΑΣΗΣ Β΄  45 ηµέρες 

Ο συνολικός χρόνος της µελέτης ανέρχεται σε καθαρό χρόνο ολοκλήρωσης (75) εβδοµήντα πέντε 

ηµέρες 

 
. ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης µελέτης 
Ο χρόνος υλοποίησης της µελέτης είναι τέσσερις  µήνες από την υπογραφή της σύµβασης 

∆ιαδικασίες /  δεκαήµερα 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Οπτικός έλεγχος             

Αποτύπωση φέροντος 
οργανισµού 

            

Προσδιορισµός αντοχών             

∆ιενέργεια µελέτης στατικής 
επάρκειας 

            

Προσµετρήσεις τιµολόγιο 
προυπολογισµός 
κατασκευαστικά σχέδια 
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Άρθρο 9  Τρόπος ανάθεσης 

Για την ανάδειξη του αναδόχου θα διεξαχθεί συνοπτικός διαγωνισµός σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Ν.4412/16 και όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα 

 

 

Νίκαια 04/05/2019 

Συντάχθηκε 

 

 

 

Σταυρούλα Τάχατου 

Μηχανικών Έργων Υποδοµής 

 

Θεωρήθηκε 

η προϊσταµένη 

 

 

 

Γεωργία Ντάπα 

Πολ/κος µηχ/κος 
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