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1.ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

     Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση εκπόνησης της μελέτης « Μελέτη 

τεχνικών επεμβάσεων στην κτηριακή υποδομή του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ στη Βιομηχανική 

περιοχή της Θεσσαλονίκης » του έργου «Επιχορήγηση του ΕΣΥΠ για επεμβάσεις για τη 

βελτίωση της λειτουργίας και της βιωσιμότητας του». 

    Στις  11-10-2018 συνάφθηκε Προγραμματική Σύμβαση (άρθρο 100, Ν. 3852/2010) μεταξύ 

του Εθνικoύ Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ), που είναι ο Κύριος του Έργου, με την 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μετά από την υπ΄αριθμ. 45/ 08-03-2019  (ΑΔΑ: ΩΓΓΞ7ΛΛ-

ΟΨ8)  απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ για την ανάθεση και εκπόνηση της 

παραπάνω μελέτης. 

 

1.2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

     Το αντικείμενο της προς ανάθεση μελέτης «Μελέτη τεχνικών επεμβάσεων στην  

κτηριακή υποδομή του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ» (υποέργο 3) της πράξης «Επιχορήγηση του ΕΣΥΠ για 

επεμβάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας και της βιωσιμότητας του», αφορά στις 

τεχνικές επεμβάσεις  που πρέπει να γίνουν στην κτηριακή υποδομή του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ στη ΒΙΠΕ 

Θεσσαλονίκης, ώστε το ΕΣΥΠ/ΕΙΜ να προχωρήσει στη δημοπράτηση και κατασκευή αυτών 

για την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κτηριακή υποδομή του  ΕΙΜ. 

     Σκοπός της μελέτης του έργου, είναι η αντιμετώπιση προβλημάτων αποστράγγισης 

υπογείων υδάτων καθώς και στεγανοποίησης της κτηριακής υποδομής του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ στη 

Βιομηχανική περιοχή της Θεσ/νίκης. Λόγω του ότι, το κτίριο κατασκευάστηκε χωρίς την 

πρότερη εγκατάσταση στεγανολεκάνης, πρέπει να γίνουν έργα υποβίβασης του υδροφόρου 

ορίζοντα και στράγγιση των υλικών που περιβάλλουν τα υπόγεια του κτιρίου. Στο πλαίσιο του 

έργου θα σχεδιαστούν/υλοποιηθούν μέτρα/εργασίες  τόσο για την προστασία της περιμέτρου 

του κτιρίου, όσο και στο εσωτερικό του κτιρίου για την αποστράγγιση της επιφάνειας 

θεμελίωσης.  

 



1.3. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

      Στα πλαίσια της πράξης «Επιχορήγηση του ΕΣΥΠ για επεμβάσεις για τη βελτίωση 

της λειτουργίας και της βιωσιμότητας του», έχει υλοποιηθεί το υποέργο 1,  που 

αφορούσε τη μελέτη «Ερευνητικό έργο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων εισροής 

υπογείων υδάτων στο κτίριο του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας στη Βιομηχανική 

Περιοχή της Θεσσαλονίκης» και η οποία  συντάχθηκε από τον κ. Κωνστ. Λουπασάκη, 

Διευθυντή του  εργαστηρίου  τεχνικής γεωλογίας & υδρογεωλογίας, της σχολής Μηχανικών 

Μεταλλείων-Μεταλλουργών του ΕΜΠ το Δεκέμβριο του 2017.   

       Η μελέτη αυτή περιλαμβάνει αλληλουχία τεχνικών παρεμβάσεων 

αποστράγγισης/υποβίβασης των υπόγειων υδάτων που περιβάλλουν τα υπόγεια του  κτιρίου 

με αναλυτική παρουσίαση  των τεχνικών λεπτομερειών αποστράγγισης και στεγανοποίησης.  

Το ερευνητικό έργο  προτείνει την κατασκευή  τριών φρεάτων- στραγγιστηρίων εντός του 

κτιρίου και τεσσάρων φρεάτων στην περίμετρο του κτιρίου, πλακόστρωση της περιμέτρου του 

κτιρίου για την παρεμπόδιση κατείσδυσης των ομβρίων υδάτων, τεχνικές λεπτομέρειες των 

οποίων παρουσιάζονται αναλυτικά στην έκθεσή του.  

 

 

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

    Στόχος της μελέτης είναι οι τεχνικές επεμβάσεις στα κτήρια του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ βάσει και της 

μελέτης του ερευνητικού έργου του ΕΜΠ (υποέργο 1) προκειμένου το ΕΣΥΠ να προχωρήσει 

στη δημοπράτηση και υλοποίηση των τεχνικών επεμβάσεων  με σκοπό την επίλυση 

προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κτηριακή υποδομή του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ στη ΒΙΠΕ 

Θεσσαλονίκης.  

   Το κτήριο του ΕΙΜ τα τελευταία χρόνια, έχει υποστεί σοβαρές ζημιές τόσο από την άνοδο 

της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα όσο και από τα κατεισδύοντα, από την επιφάνεια του 

εδάφους, νερά των κατακρημνυσμάτων.  Η άνοδος της στάθμης του υπόγειου νερού εκτός 

από την κατάκλυση των υπογείων, έχει οδηγήσει στον εμποτισμό και σημειακά στη διάβρωση 

δομικών στοιχείων. Ακόμη, παρουσιάζονται βλάβες από την εισροή υδάτων μέσω των 

αντισεισμικών αρμών του κτηρίου και των κουφωμάτων.   

    Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων απαιτούνται τεχνικές 

εργασίες/παρεμβάσεις που στοχεύουν τόσο στην αποστράγγιση-υποβίβαση του υδροφόρου 



ορίζοντα όσο και στη στεγανοποίηση της κτηριακής υποδομής, εσωτερικά και εξωτερικά 

αυτής. 

     

 

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

3.1. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΠΟΝΗΘΟΥΝ 

   Η παρούσα μελέτη αφορά  συμπληρωματική μελέτη ως προς τη μελέτη «Ερευνητικό έργο 

για την αντιμετώπιση των προβλημάτων εισροής υπογείων υδάτων στο κτίριο του Ελληνικού 

Ινστιτούτου Μετρολογίας στη Βιομηχανική Περιοχή της Θεσσαλονίκης» του ΕΜΠ, με τις 

απαραίτητες δευτερεύουσες εργασίες ώστε το έργο που θα κατασκευαστεί, να καταστεί 

πλήρως λειτουργικό και να αντιμετωπίσει με επιτυχία την εισροή  των υπογείων υδάτων στο 

κτίριο του ΕΙΜ. Ακόμη,  στα πλαίσια της μελέτης θα  γίνουν οι προμετρήσεις των εργασιών και 

η σύνταξη μερικών εκ των τευχών δημοπράτησης (τεχνική περιγραφή, τιμολόγιο, 

προϋπολογισμός εργασιών, ΣΑΥ-ΦΑΥ).  Ο ανάδοχος  θα πρέπει μετά το πέρας της εκπόνησης 

της μελέτης, να φροντίσει  για την έκδοση των απαιτούμενων αδειών (Πολεοδομία, ΒΙΠΕΤΒΑ 

κλπ.).  

   Σύμφωνα με τα παραπάνω η μελέτη συνίσταται στις εξής κατηγορίες μελετών, όπως 

αναλύεται και στην Ενότητα 5 – Τεύχος Προεκτιμώμενης Αμοιβής: 

 Κατηγορία 21 (Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες) 

 

 

3.2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

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

 Το ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ως ισχύει. 

 Τις 440 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές-ΕΤΕΠ (ΦΕΚ Β' 2221/ 30-7-2012), όπως 

ισχύουν σήμερα μετά τις αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις αναστολής υποχρεωτικής 

εφαρμογής κάποιων εξ αυτών. 

 



3.3. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

   Τα παραδοτέα της υπό ανάθεση μελέτης   θα είναι τα παρακάτω: 

- Ο τεχνικός φάκελος της μελέτης  που θα περιλαμβάνει: 

I. Περιγραφή του τρόπου κατασκευής/αντιστήριξης των επτά (7) φρεατίων-

στραγγιστηρίων που περιλαμβάνονται στη μελέτη/ερευνητικό έργο του ΕΜΠ 

II. Τεχνική περιγραφή του μηχανολογικού εξοπλισμού (αντλίες) που απαιτείται για 

την άντληση των υπογείων υδάτων 

III. Τον τρόπο διοχέτευσης των υπογείων υδάτων που θα αντλούνται από τα επτά 

(7) φρεάτια προς το δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων της ΒΙΠΕ Σίνδου 

IV. Τις δευτερεύουσες εργασίες αποκαταστάσεων που θα προκύψουν από τις 

ζημιές των προαναφερόμενων παρεμβάσεων (όπως καθαίρεσης και 

ανακατασκευής δαπέδου, σωλήνων αποχέτευσης, κουφωμάτων αλουμινίου 

κλπ.)  

V. Αποκαταστάσεις τοπικών προβλημάτων εισροής υγρασίας εντός του κτηρίου με  

εργασίες στεγανοποίησης όπως στεγανοποιήσεις, υγρομονώσεις, καθαρισμό και 

επισκευή υφιστάμενου αγωγού αποστράγγισης και φρεατίου συλλογής, κ.α.   

VI. Περιμετρική πλακόστρωση του κτηρίου του ΕΙΜ σε ικανό πλάτος, όπως 

προτείνεται από την ερευνητική μελέτη του ΕΜΠ, ώστε τα κατεισδύοντα 

όμβρια να απομακρύνονται από τα τοιχία του κτηρίου και επίσης από τα 

θεμέλια του  

VII. Τεχνική περιγραφή της Θερμομόνωσης στέγης από λαμαρίνα του δεύτερου 

κτηρίου του ΕΙΜ, που βρίσκεται στην άλλη πλευρά της ΒΙΠΕΘ, με την 

εφαρμογή κατάλληλου υλικού 

VIII. Λεπτομερή αναφορά των απαιτούμενων  υλικών κατασκευής  

IX. Σχέδια λεπτομερειών.  

X. Αναλυτική περιγραφή της Μεθόδου Εργασιών (Method statement), η οποία 

συμπληρώνει την τεχνική περιγραφή του έργου, δίνοντας μια σαφή και 

λεπτομερή απόδοση των εργασιών που θα λάβουν χώρα σε αυτό αλλά και του 

χρονοδιαγράμματος με το οποίο θα εξελιχθούν. Η  μέθοδος εργασιών θα 



πρέπει να περιγράφει τους σχετικούς κινδύνους που μπορεί να παρουσιαστούν 

και να περιλαμβάνει έναν οδηγό βήμα προς βήμα για το πώς να γίνει μία 

εργασία με ασφάλεια. Πρέπει επίσης, να διευκρινίζει ποια μέτρα ελέγχου πρέπει 

να ακολουθηθούν  για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια όσων εμπλέκονται στην 

εργασία ή στη διαδικασία. 

 

 Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις εθνικές πρότυπες  

προδιαγραφές .  

 

- Προμετρήσεις εργασιών 

- Τεύχη δημοπράτησης : τεχνική περιγραφή, τιμολόγιο, προϋπολογισμός εργασιών  

- ΣΑΥ-ΦΑΥ  

 

    Τα παραδοτέα της μελέτης θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. Η 

ηλεκτρονική μορφή της μελέτης (εκτός των σχεδίων)  πρέπει να είναι πλήρως συμβατή και 

ανταλλάξιμη, καθώς επίσης και άμεσα επεξεργάσιμη σε προγράμματα MSOffice και 

LibreOffice. 

 

Τα σχέδια και τα διαγράμματα θα παραδοθούν με βάση τα παρακάτω: 

Τα γραφικά δεδομένα των σχεδιαστικών αρχείων θα μεταφέρονται κατά προτίμηση στο format 

του DWG (AUTOCAD 2004 και νεώτερα), αλλά και σε pdf. Τα σχεδιαστικά αρχεία θα 

περιέχουν όλη την απαραίτητη γραφική πληροφορία όπως σχεδιαστικά επίπεδα, χρώματα, 

στυλ, πάχη γραμμών, ειδικά σύμβολα κ.α. Συνοδευτικά μαζί με τα παραπάνω θα πρέπει να 

παραδίδονται οι γραμματοσειρές (fontlibraries), οι βιβλιοθήκες συμβόλων (celllibraries) και ο 

χρωματικός πίνακας (colortable) που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη φάση της δημιουργίας τους. 

Τα υπόλοιπα αρχεία (αναφορές, πίνακες κτλ) θα υποβάλλονται χρησιμοποιώντας κάποιο από 

τα προγράμματα της Microsoft Office (Word, Excel). 

 

 



4. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

    Η υπό ανάθεση μελέτη αποτελείται από μία αυτοτελή ολοκληρωμένη μελέτη, με 

προμετρήσεις εργασιών, τα τεύχη δημοπράτησης που ζητούνται (τεχνική περιγραφή, 

τιμολόγιο, προϋπολογισμός εργασιών, ΣΑΥ-ΦΑΥ) και τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις.  

    Η συνολική προθεσμία από την υπογραφή της Σύμβασης μέχρι την έκδοση της 

απόφασης έγκρισης του συνόλου των παραδοτέων της μελέτης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες.  

    Ο καθαρός χρόνος εκπόνησης της μελέτης ορίζεται σε δύο (2) μήνες. 

    Σε περίπτωση καθυστέρησης της έγκρισης, από την Αναθέτουσα Αρχή, λόγω 

καθυστέρησης ολοκλήρωσης ενεργειών και εγκρίσεων που απαιτούνται από άλλες Υπηρεσίες, 

ο χρόνος καθυστέρησης δεν συνυπολογίζεται και μετατίθενται οι επόμενες υποβολές των 

παραδοτέων για ίσο διάστημα με αυτό της καθυστέρησης.  

    Η Αναθέτουσα Αρχή καθώς και ο Κύριος του έργου το ΕΣΥΠ/ΕΙΜ  έχουν το δικαίωμα να 

προσκαλούν τον Ανάδοχο σε συσκέψεις με την παρουσία εκπροσώπων και άλλων Φορέων, 

κατά τις οποίες θα παρουσιάζει την πρόοδο της Μελέτης, θα συζητούνται προβλήματα ή 

γενικώς θέματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της Μελέτης και θα δίνονται οδηγίες, 

κατευθύνσεις και διευκρινίσεις εκατέρωθεν.  

     Με τη Σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου 

μπορεί να εξειδικεύονται περαιτέρω τα ως άνω σχετικά µε την εκτέλεση, παρακολούθηση, 

παράδοση και παραλαβή της μελέτης του έργου. 

 

 

5. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 

    (Σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 και τον εγκριθέντα κανονισμό, που παρατίθεται μαζί 

με τους υπολογισμούς) 
 

 

     Λόγω της συνθετότητας των απαιτούμενων παραδοτέων, ο υπολογισμός της  αμοιβής 

γίνεται σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.4 του τμήματος Α της υπ’ αριθμ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-

05-2017 (ΦΕΚ/2519/Β΄/20-07-2017) απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 

«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 (Α΄ 147)». 



    Σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.4 (Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με τον 

χρόνο απασχόλησης) η προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων 

υπηρεσιών μηχανικού υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα 

ημέρας ως εξής: 

 Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300*τκ 

 Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20έτη: 450*τκ 

 Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ,  

 

      όπου τκ είναι ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ 3. 

    Η αναπροσαρμογή της τιμής του συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων 

Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2019, γίνεται σύμφωνα με την Εγκύκλιο 3/2019 

του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (αρ. πρωτ. ΔΝΣ/12546/ΦΝ 439.6 /19-03-2019) και 

η σημερινή τιμή του είναι Τκ = 1,218 

          Σύμφωνα με την εκτίμηση της Υπηρεσίας καταρτίζονται οι  παρακάτω πίνακες, στους 

οποίους αποτυπώνονται τα βασικά ποσοτικά στοιχεία και οι αντίστοιχες ανθρωποημέρες ανά 

επιστήμονα (ανάλογα με τα έτη εμπειρίας). 

Σύμφωνα με αυτούς, προκύπτει ότι η προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης ανέρχεται συνολικά 

σε 14.919,35  € καθαρή αξία πλέον Φ.Π.Α.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΑΤΟΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΤΗ 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ  

ΕΤΗ 

 ΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ε>20 10<ε<20 ε<10 

κατ. 21  ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ 
ΕΡΕΥΝΕΣ 

0 0 1 

 ΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ε>20 10<ε<20 ε<10 

κατ. 21  ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ 
ΕΡΕΥΝΕΣ 

0 0 35,5 



ΠΙΝΑΚΑΣ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ -ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

κατ. 21 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ 
ΕΡΕΥΝΕΣ  

τιμή 
μονάδος 

Τκ Άτομα Ημέρες Αμοιβή 

Εμπειρία μέχρι 10 έτη 300 1,218 1 35,5 12.971,70 

 

Συνολική Αμοιβή Μελέτης κατ.21 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ 12.971,70 

Απρόβλεπτες Δαπάνες 15% 1.945,76 

Σύνολο  1 14.917,46 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΥΣΗ          1,90 

Σύνολο   2  14.919,36 

ΦΠΑ 24%  3.580,64 

Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ 18.500,00 

 

Θεσσαλονίκη  28/03/2019 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Η Συντάξασα 

 

 
 
 

Γελιοβάρη Ελευθερία 
Πολιτικός  Μηχ/κός ΤΕ 

με Α’ Βαθμό 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Τ.Σ.Π/ΔΤΕ/ΠΚΜ 

α.α 

 

 

Μποσταντζόγλου Αντώνιος 
Αρχιτέκτων Μηχανικός   

με Α’ Βαθμό 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. oικ.204654(3117)/1-4-2019  απόφαση ΔΤΕ/ΠΚΜ 

Ο  Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Εργων Π.Κ.Μ 

 

 

Παρασκευάς  Χατζηπαρασκευάς 

Πολιτικός Μηχανικός με Α’ β 
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