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Α1.   ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αποτελεί την τεκμηρίωση της στατικής επάρκειας του κτιρίου που στεγάζει τη ΙΘ’ 

Δ.Ο.Υ. Αθηνών. 

Συντάσσεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 παρ. Β. α) iv)., β) της ΥΑ 7581/11.2.2014 (ΦΕΚ 

Β΄405/20.2.2014) “Οδηγίες για την εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 11 του Ν.4178/2013 «Αντιμετώπιση της 

Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.» 

 

Υπόψη του μηχανικού που συνέταξε την παρούσα, τέθηκαν υπόψη τα κάτωθι στοιχεία: 

i. Στέλεχος οικοδομικής άδειας 

ii. Αρχιτεκτονικά σχέδια οικ. Άδειας 

iii. Τοπογραφικό διάγραμμα οικ. Άδειας 

iv. Τεχνική Έκθεση υπαγωγής στον Ν.4178/2013 

v. Βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στον Ν. 4178/2013 (Α/Α: 2285139) 

vi. Στοιχεία υποβολής στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ 

vii. Σχέδια και τεύχη υπολογισμών στατικής μελέτης οικ. Άδειας 88/1997. 

 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

Το κτίριο που στεγάζει στους τρείς ορόφους του, τις Υπηρεσίες της ΙΘ Δ.Ο.Υ Αθηνών βρίσκεται επί των οδών 

Ευελπίδων και Λευκάδος και ανεγέρθηκε δυνάμει της υπ. αρ. 88/1997 οικοδομικής άδειας του Δήμου Αθηναίων. 

Το κτίριο κατασκευάστηκε εντός οικοπέδου επιφάνειας 1.237,80 τ.μ. και αποτελείται από δέκα υπέργειες 

στάθμες  – ισόγειο, Α’,Β’,Γ’,Δ’,Ε’,ΣΤ’,Ζ’,Η’ και Θ’ όροφο – και δύο υπόγεια, γεγονός που το κατατάσσει στα κτίρια 

με μεγάλο ύψος. 

Τα δύο υπόγεια, τμήμα του ισογείου ο Α’ και Β’ όροφος χρησιμοποιούνται ως χώροι στάθμευσης. 

Στους Γ’, Δ’ και Ε’ ορόφους στεγάζονται οι υπηρεσίες της ΙΘ ΔΟΥ Αθηνών, που πρόκειται να γίνει εκπαιδευτήριο 

(ΟΠΑ) ενώ στους ΣΤ’, Ζ’, Η’ και Θ’ ορόφους στεγάζεται το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
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Α2.   ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

2.1 Αντικείμενο της Σύμβασης 

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την εκπόνηση Στατικής Μελέτης για τον έλεγχο επάρκειας και τυχόν 

αναγκαίων ενισχύσεων του φέροντος οργανισμού (Φ.Ο.). 

Περιληπτικά, το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

• Έλεγχος Στατικής Επάρκειας 

• Διερεύνηση λύσεων ενίσχυσης 

• Μελέτη επιλεγμένης λύσης ενίσχυσης 

 

2.2 Διαθέσιμα στοιχεία 

Ο Ανάδοχος της σύμβασης θα έχει στην διάθεση του τα εξής στοιχεία: 

• Σχέδια της υπ’ αρ. 88/1997 Ο.Α. 

 

2.3 Τοπικές Συνθήκες Έργου 
 

Σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση Εφαρμογής και τις Παραδοχές επί των στατικών σχεδίων και το τεύχος της στατικής 

μελέτης, τα υλικά και φορτία της μελέτης έχουν ως εξής: 

 

 ΥΛΙΚΑ   

 Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25  

 Χάλυβας σιδηρού οπλισμού S500  

    

 ΦΟΡΤΙΑ - ΜΟΝΙΜΑ   

 Οπλισμένο Σκυρόδεμα 25.00 kN/m3 

 Δρομικές Οπτοπλινθοδομές 2.00 kN/m2 

 Μπατικές Οπτοπλινθοδομές 3.50 kN/m2 

 Επιστρώσεις δαπέδων εσωτερικών χώρων 1.00 kN/m2 

 Επιστρώσεις δώματος 2.00 kN/m2 

    

 ΦΟΡΤΙΑ - ΚΙΝΗΤΑ   

 Δαπέδων  5.00 kN/m2 

 Δαπέδων χώρων Στάθμευσης  

(σύμφωνα με το τεύχος της στατικής μελέτης) 
3.50 kN/m2 

 Δώματος 

(σύμφωνα με το τεύχος της στατικής μελέτης) 
2.00 kN/m2 

 Δαπέδων κλιμάκων & πλατυσκάλων 5.00 kN/m2 
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2.4 Σεισμολογικά στοιχεία 

Τα σεισμολογικά στοιχεία εκπόνησης της στατικής μελέτης κατά τον χρόνο κατασκευής του είναι τα ακόλουθα: 

Ζώνη Σεισμικής επικινδυνότητας  ΙΙ  Πιν. 2.1 ΝΕΑΚ 

Συντελεστής οριζόντιας εδαφικής επιτάχυνσης  α 0,16 Πιν. 2.2 ΝΕΑΚ 

Συντελεστής σεισμικής συμπεριφοράς  q 3,50  

Σπουδαιότητα κτιρίου  Σ 2 Πιν. 2.3 ΝΕΑΚ  

Συντελεστής σπουδαιότητας γ1 1,00 Πιν. 2.3 ΝΕΑΚ  

Συντελεστής θεμελίωσης θ 1,00 Παρ. 2.2.2.7 ΝΕΑΚ 

Κατηγορία εδάφους  Α Πιν. 2.5 ΝΕΑΚ 

Χαρακτηριστικές περίοδοι (sec): T1, T2 0,10 0,40 Πιν. 2.4 ΝΕΚ 

Κρίσιμη απόσβεση ζ 5% Πιν. 2.6 ΝΕΑΚ 

 

Η σπουδαιότητα του κτιρίου με την στέγαση την ΙΘ ΔΟΥ Αθηνών και την αλλαγή χρήσης του στους τρείς 

ορόφους, σύμφωνα με το ΦΕΚ 270/16-3-2010 εντάσσεται στην κατηγορία Σ3 (γ1=1,15, πίνακας 2.3 «κτίρια 

δημόσιων συναθροίσεων») και ο έλεγχος της στατικής επάρκειας γίνεται για το σύνολο του κτιρίου με 

σπουδαιότητα Σ3, παρόλο που η ΔΟΥ στεγάζεται σε τρείς μόνο ορόφους. 
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Συνεπώς τα σεισμολογικά στοιχεία εκπόνησης της μελέτης στατικής επάρκειας είναι τα ακόλουθα: 
 

 

 
Ζώνη Σεισμικής επικινδυνότητας  ΙΙ  Πιν. 2.1 ΝΕΑΚ 

 Συντελεστής οριζόντιας εδαφικής επιτάχυνσης  α 0,16 Πιν. 2.2 ΝΕΑΚ 

 Συντελεστής σεισμικής συμπεριφοράς  q 3,50  

 Σπουδαιότητα κτιρίου  Σ 3 Πιν. 2.3 ΝΕΑΚ  

 Συντελεστής σπουδαιότητας γ1 1,15 Πιν. 2.3 ΝΕΑΚ  

 Συντελεστής θεμελίωσης θ 1,00 Παρ. 2.2.2.7 ΝΕΑΚ 

 Κατηγορία εδάφους  Α Πιν. 2.5 ΝΕΑΚ 

 Χαρακτηριστικές περίοδοι (sec): T1, T2 0,10 0,40 Πιν. 2.4 ΝΕΚ 

 Κρίσιμη απόσβεση ζ 5% Πιν. 2.6 ΝΕΑΚ 

 
Συντελεστής συμμετοχής κινητών στο σεισμό για χώρους 

συχνής συνάθροισης προσώπων 
ψ2 0,50 Πιν. 4.1 ΝΕΑΚ 

 
Συντελεστής συμμετοχής κινητών στο σεισμό για χώρους 

στάθμευσης 
ψ2 0,60 Πιν. 4.1 ΝΕΑΚ 
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Α3.   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 
 

3.1 Απαιτούμενες Μελέτες 

 
Οι απαιτούμενες μελέτες που περιλαμβάνονται στο συμβατικό αντικείμενο οργανώνονται σε δύο (2) στάδια: 

 
Στάδιο 1ο : Προμελέτη: Αποτίμηση Στατικής Επάρκειας & Διερεύνηση Λύσεων 

 

(α)     Αποτίμηση της στατικής επάρκειας και απομένουσας φέρουσας ικανότητας του κτηρίου, 

σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. 

Τα κριτήρια αποτίμησης θα εγκριθούν από τον Κύριο του έργου, σε συνεργασία με τον 

Μελετητή. Ως ενδεικτικός στόχος αποτίμησης ορίζεται το επίπεδο Γ1. 

(β)      Διερεύνηση λύσεων ενίσχυσης του κτηρίου (εφόσον απαιτείται ενίσχυση), ώστε να 

ικανοποιούνται τα κριτήρια ανασχεδιασμού τα οποία θα εγκριθούν από τον Κύριο του Έργου σε 

συνεργασία με τον Μελετητή. Ως ενδεικτικός στόχος ανασχεδιασμού ορίζεται το επίπεδο Β1 

του ΚΑΝ.ΕΠΕ. 

Θα διερευνηθούν δύο (2) τουλάχιστον διαφορετικές λύσεις, βάση κόστους και 

αποτελεσματικότητας, σε επίπεδο προμελέτης. Η επιλογή της βέλτιστης λύσης θα γίνει σε 

συνεργασία με την Επιβλέπουσα Αρχή. 

Τα ελάχιστα παραδοτέα του 1ου σταδίου είναι: 

➢ Τεχνική έκθεση με τα αποτελέσματα της αποτίμησης. 
 

➢ Τεύχος στατικών υπολογισμών αποτίμησης υφιστάμενης κατάστασης, κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. 
 

➢ Προμελέτη προτεινόμενων λύσεων ενίσχυσης του κτηρίου που θα περιλαμβάνει: 
 

• Τεχνική περιγραφή των λύσεων. 

• Τεύχος υπολογισμών που θα αποδεικνύουν την επάρκεια κάθε λύσης. 

• Σχέδια διαμόρφωσης νέου στατικού συστήματος (κατόψεις & όψεις) για κάθε προτεινόμενη 

λύση, με γεωμετρικά δεδομένα των ενισχύσεων. 

• Ενδεικτικός προϋπολογισμός κόστους για κάθε προτεινόμενη λύση ενίσχυσης.  

 
Στάδιο 2ο : Οριστική Στατική Μελέτη Ενίσχυσης 

(α) Μελέτη ενισχύσεως του Φ.Ο. του κτηρίου, σε επίπεδο Οριστικής Μελέτης.   

Τα ελάχιστα παραδοτέα του 2ου σταδίου είναι: 

•  Τεχνική Έκθεση, που θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: 
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o Περιγραφή του έργου 

o Αιτιολόγηση του συστήματος ενίσχυσης (θεμελίωση και ανωδομή) 

o Παραδοχές φορτίσεων 

o Ποιότητα υλικών κατασκευής 

o Περιγραφή της υλικών, της μεθοδολογίας εργασιών και των φάσεων κατασκευής 

• Τεύχος Στατικών Υπολογισμών 
 

• Σχέδια Οριστικής Μελέτης 
 

• Προμέτρηση και Προϋπολογισμός εργασιών ενίσχυσης 

 
• Χρονικός Προγραμματισμός του έργου 

 
• Τρισδιάστατο (3D) γεωμετρικό μοντέλο του Φ.Ο. (υφιστάμενου και ενισχύσεων) 

 

Σημείωση: Όλα τα απαιτούμενα παραδοτέα μελετών καθώς και ο τρόπος παρουσίασης και υποβολής 

τους      περιγράφονται αναλυτικά στην Υ.Α. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ466 (ΦΕΚ Β’/1047/29.3.2019). 
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Α4.   ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Αμοιβές με Εργατοώρες : 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Σύμφωνα με τον Ν. 3316/2005 & την Απόφαση ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466 - ΦΕΚ 2519Β'/20-07-2017) 

ΕΡΓΟ: 
"ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 47Α & ΛΕΥΚΑΔΟΣ 31 (ΠΡΩΗΝ 33) ΑΚΙΝΗΤΟΥ " 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΒΑΣΕΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Οι κατωτέρω αμοιβές Α υπολογίστηκαν σύμφωνα με τον Κανονισμό προεκτιμώμενων αμοιβών 
μελετών και υπηρεσιών του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 2519 Β/2017) - Άρθρο ΓΕΝ48 

Προεκτιμώμενη αμοιβή Προσαρμογής υπάρχουσας μελέτης, σύμφωνα με 
Ν.Ο.Κ. & λοιπούς ισχύοντες κανονισμούς 

51.796,80€ 

Α = Τιμή μονάδας x Ποσότητα x συντελεστή τκ 

Προσαρμογή μελέτης Άρθρο Μονάδα 
Τιμή 
μον. 

Ποσότητα Αμοιβή (Α) σε € 

Εργασία επιστήμονα Πολιτικό 
Μηχανικό εμπειρίας >10-20 έτη  

ΓΕΝ.4.1.β Μέρες 450,00 96 51.796,80 

Συντελεστής αναθεώρησης τκ 1,199 

Αμοιβή 51.796,80 

Απρόβλεπτα 15% 7.769,52 

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 59.566,32 

ΦΠΑ 24% 14.295,92 

Γενικό Σύνολο (€) 73.862,24 

 

 

 


