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1. ΣΔΥΝΙΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ  

 

1.1. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΙ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ  

Αληηθείκελν ηνπ παξόληνο είλαη ε επηθαηξνπνίεζε ηεο κειέηεο ζηαηηθνύ ειέγρνπ θαη επηζθεπώλ 

ζηδεξνύ θέξνληνο νξγαληζκνύ ηνπ Θεάηξνπ Λπθαβεηηνύ, ε νπνία είρε εθπνλεζεί ην 2008 θαη 

επηθαηξνπνηεζεί ην 2018 θαη  δελ έρεη πινπνηεζεί κέρξη ζήκεξα. Ο Γήκνο Αζελαίσλ, πξνθεηκέλνπ 

α) λα πξνζηαηεπηεί ην Θέαηξν  ην νπνίν έρεη ραξαθηεξηζηεί από ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ σο 

ηζηνξηθό δηαηεξεηέν κλεκείν, από κε αλαζηξέςηκεο βιάβεο θαη β) λα θαηαζηεί δπλαηή ε 

επαλαιεηηνπξγία ηνπ, πξνηίζεηαη λα πξνρσξήζεη ζηελ απαηηνύκελε επηθαηξνπνίεζε ηεο παξαπάλσ 

κειέηεο ζηαηηθήο ελίζρπζεο θαη ζηελ εθηέιεζε ησλ απαξαίηεησλ εξγαζηώλ . 

 

ΗΣΟΡΗΚΟ  

Σε 1ε.08.2008, κεηαμύ ηεο ΔΣΑ Α.Δ. θαη ηεο εηαηξείαο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖΣΗΚΖ ΑΣΔ, ππεγξάθε 

ζύκβαζε αλάζεζεο εθπόλεζεο κειέηεο ζηαηηθνύ ειέγρνπ ηνπ κεηαιιηθνύ θνξέα θεξθίδσλ ηνπ 

Θεάηξνπ Λπθαβεηηνύ.  

Με ηελ κε Α.Π. 237653/25.10.2013 Έθζεζε επηθηλδύλνπ θαηαζθεπήο ηεο Γ/λζεο ρεδίνπ Πόιεσο & 

Γόκεζεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, ην ζέαηξν ραξαθηεξίζηεθε επηθίλδπλν από άπνςε δνκηθή θαη 

ζηαηηθή. 

Με ηελ ππ. αξηζκ 6172/01.08.2018 απόθαζή ηεο, ε Δηαηξεία Αθηλήησλ Γεκνζίνπ (ΔΣΑΓ) , ελέθξηλε 

ηελ απεπζείαο αλάζεζε γηα ηελ εθπόλεζε επηθαηξνπνηεκέλεο κειέηεο ζηαηηθνύ ειέγρνπ θαη 

επηζθεπώλ ζηδεξνύ θέξνληνο νξγαληζκνύ ζην Θέαηξν Λπθαβεηηνύ ζηελ εηαηξεία ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΜΔΛΔΣΖΣΗΚΖ ΑΣΔ.  

Ζ Γ/λζε Πξνζηαζίαο θαη Αλαζηήισζεο Νεσηέξσλ θαη ύγρξνλσλ Μλεκείσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ, κε ηελ κε αξ.πξση. ΤΠΠΟΑ/ΓΓΑΜΣΔ/ΓΠΑΝΜ/85651/9379/711 θαη 

εκεξνκελία 27/2/2019 ελέθξηλε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο επηζθεπήο κεηαιιηθνύ 

θέξνληνο νξγαληζκνύ ηνπ ραξαθηεξηζκέλνπ σο ηζηνξηθνύ δηαηεξεηένπ κλεκείνπ Θεάηξνπ 

Λπθαβεηηνύ ζηελ Αζήλα, θεξόκελεο ηδηνθηεζίαο ΔΟΣ, θνξέα δηαρείξηζεο ΔΣΑΓ ΑΔ, ηεο, κε ηνλ όξν 

λα δηεξεπλεζεί θαη λα ππνβιεζεί πξνο έγθξηζε ζηε ΓΠΑΝΜ ε αληηθαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ 

πιαζηηθώλ πνιύρξσκσλ θαζηζκάησλ κε μύιηλε θαηαζθεπή (ηάβιεο ρσξίο πιάηε), ώζηε λα είλαη 

ζύκθσλε κε ηνλ αξρηθό ζρεδηαζκό ηνπ αξρηηέθηνλα Σάθε Εελέηνπ. 

Με ηελ κε Α.Π. 144580/2.6.2021 ύκβαζε παξαρώξεζεο κεη’ αληαιιάγκαηνο, ε ΔΣΑΓ ΑΔ 

παξαρώξεζε ην Θέαηξν Λπθαβεηηνύ ζην Γήκν Αζελαίσλ θαη κε ην κε Α.Π. 154744/11.6.2021 

Πξσηόθνιιν παξάδνζεο θαη παξαιαβήο ηεο ρξήζεο, ν Γήκνο Αζελαίσλ παξέιαβε από  ηελ ΔΣΑΓ 

ΑΔ ην Θέαηξν Λπθαβεηηνύ κε ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνλ πεξηβάιινληα ρώξν θαζώο θαη ηηο δύν 

πξναλαθεξζείζεο ηερληθέο κειέηεο. 
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ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΠΑΡΟΤΖ ΜΔΛΔΣΖ: 

«ΔΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΘΔΑΣΡΟΤ ΛΤΚΑΒΗΣΣΟΤ Ω ΠΡΟ ΣΟ ΣΑΣΙΚΟ ΜΔΡΟ 

ΣΗ» αθνξά ζηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο κειέηεο ζηαηηθνύ ειέγρνπ θαη επηζθεπώλ ζηδεξνύ θέξνληνο 

νξγαληζκνύ ηνπ Θεάηξνπ Λπθαβεηηνύ.  

 

ην παξόλ ηεύρνο πεξηγξάθεηαη ην αληηθείκελν εξγαζηώλ,  ηα ηερληθά δεδνκέλα θαη ην πεξηερόκελν 

ηεο αλσηέξσ κειέηεο. 

Σν θπζηθό αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο είλαη ε επηθαηξνπνίεζε ηεο κειέηεο ζηαηηθνύ ειέγρνπ θαη 

επηζθεπώλ ζηδεξνύ θέξνληνο νξγαληζκνύ ηνπ Θεάηξνπ Λπθαβεηηνύ, ώζηε λα ιεθζεί ππόςε ε 

ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηνπ θνξέα θαη λα ζπκπιεξσζνύλ ηπρόλ ειιείςεηο ηεο αξρηθήο κειέηεο πνπ ζα 

πξνθύςνπλ από ηελ αλσηέξσ επηθαηξνπνίεζε. 

Ο ζρεδηαζκόο ηεο κειέηεο ζα πξέπεη:   

• λα ιάβεη ππόςε ηνπ ηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηεο κειέηεο (ζεβαζκό ζην δηαηεξεηέν κλεκείν, 

πθηζηάκελε επηθηλδπλόηεηα θαη ηξόπνη άξζεο ηεο θιπ), 

• λα ηεξεί ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο θαλνληζκνύο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζηαηηθή θαη δπλακηθή 

αλάιπζε ηνπ θνξέα, απνηίκεζε θέξνπζαο ηθαλόηεηαο, αλαζρεδηαζκνύ θαη ελίζρπζεο ηνπ 

κεηαιιηθνύ θνξέα θιπ όπσο απηέο πξνθύπηνπλ από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο  

Ζ ηειηθή πξνο παξάδνζε κειέηε πξέπεη λα έρεη ηηο ζύκθσλεο εγθξίζεηο όισλ ησλ θνξέσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα ηνπ κλεκείνπ (Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ, ΤΓΟΜ θιπ). 

 

 

1.2. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΜΔΛΔΣΔ  

πλνπηηθά ε κειέηε ζα πεξηιακβάλεη:  

• ηαηηθή απνηύπσζε (ηερληθή έθζεζε, ζρέδηα θιπ) 

• ηαηηθή κειέηε απνηίκεζεο θαη ελίζρπζεο (ηερληθή έθζεζε, ηεύρνο ππνινγηζκώλ, ζρέδηα θιπ) 

• Σεύρε δεκνπξάηεζεο  

 

 

1.3. ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ  

Σα παξαδνηέα ηεο κειέηεο ζα είλαη ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο πξνδηαγξαθέο. Ζ ειεθηξνληθή 

κνξθή ηεο πιεξνθνξίαο (εθηόο ησλ ζρεδίσλ θαη ησλ δηαγξακκάησλ) πξέπεη λα είλαη πιήξσο 

ζπκβαηή θαη αληαιιάμηκε, θαζώο επίζεο θαη άκεζα επεμεξγάζηκε ζε πξνγξάκκαηα MSOffice.  

Σα ζρέδηα θαη ηα δηαγξάκκαηα ζα παξαδνζνύλ κε βάζε ηα παξαθάησ:  

Σα γξαθηθά δεδνκέλα ησλ ζρεδηαζηηθώλ αξρείσλ ζα κεηαθέξνληαη θαηά πξνηίκεζε ζην format ηνπ 

DWG (AUTOCAD 2004 θαη λεώηεξα). ε πεξίπησζε αδπλακίαο παξάδνζεο ζην παξαπάλσ format 

κπνξεί λα γίλεη παξάδνζε θαη ζηε δνκή ηνπ DXF.  

Σα ζρεδηαζηηθά αξρεία ζα πεξηέρνπλ όιε ηελ απαξαίηεηε γξαθηθή πιεξνθνξία όπσο ζρεδηαζηηθά 

επίπεδα, ρξώκαηα, ζηπι, πάρε γξακκώλ, εηδηθά ζύκβνια θ.α. πλνδεπηηθά καδί κε ηα παξαπάλσ 
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ζα πξέπεη λα παξαδίδνληαη νη γξακκαηνζεηξέο (fontlibraries), νη βηβιηνζήθεο ζπκβόισλ 

(celllibraries) θαη ν ρξσκαηηθόο πίλαθαο (colortable)  πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηε θάζε ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπο.  

Βαζηθή πξνϋπόζεζε θαηά ηελ έμνδν ησλ γξαθηθώλ από ηηο δηάθνξεο ζρεδηαζηηθέο πιαηθόξκεο πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο  αλά ζρεδηαζηηθό επίπεδν (level ή 

layer) ζρεδηαζηηθήο πιεξνθνξίαο νκαδνπνηεκέλε .  

ηελ πεξίπησζε ηνπ format DXF ε ππνζηεξηδόκελε  έθδνζε ζα πξέπεη λα πεξηέρεη απνθιεηζηηθά 

θαη κόλν ζρεδηαζηηθή πιεξνθνξία θαη όρη πεξηγξαθηθή πιεξνθνξία.  

Σα ππόινηπα αξρεία (αλαθνξέο, πίλαθεο θηι) ζα ππνβάιινληαη ρξεζηκνπνηώληαο θάπνην από ηα 

πξνγξάκκαηα ηεο Microsoft Office (Word, Excel).  

Όια ηα αξρεία ηεο κειέηεο ζα παξαδνζνύλ επίζεο ζε κνξθή .pdf ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα θαη ζε 

έληππε κνξθή ζε όζα αληίηππα απαηηεζνύλ από ηελ Τπεξεζία. 

 

 

1.4. ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ  

Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία ηεο ζύκβαζεο  γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ κειεηεηηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο 

κειέηεο: «ΔΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΘΔΑΣΡΟΤ ΛΤΚΑΒΗΣΣΟΤ Ω ΠΡΟ ΣΟ ΣΑΣΙΚΟ 

ΜΔΡΟ ΣΗ» ζα έρεη δηάξθεηα ΔΝΟ (1) ΜΖΝΑ  από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο.   

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζρύνο ηεο «ύμβασης»:  

 Τπνρξέσζε ηνπ Αλάδνρνπ ηεο κειέηεο είλαη λα ππνζηεξίδεη, θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο, 

ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηηο δηαδηθαζίεο ελεκέξσζεο - δηαβνύιεπζεο κε ηνπο εκπιεθόκελνπο 

θνξείο.  

 Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη ην δηθαίσκα  λα πξνζθαιεί ηνλ Αλάδνρν ζε ζπζθέςεηο κε ηελ 

παξνπζία εθπξνζώπσλ θαη άιισλ Φνξέσλ, θαηά ηηο νπνίεο ζα παξνπζηάδεη ηελ πξόνδν ηεο 

Μειέηεο, ζα ζπδεηνύληαη πξνβιήκαηα ή γεληθώο ζέκαηα πνπ αλαθύπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

Μειέηεο θαη ζα δίλνληαη νδεγίεο, θαηεπζύλζεηο θαη δηεπθξηλίζεηο εθαηέξσζελ.   

 

 

2. ΠΡΟΔΚΣΙΜΗΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΩΝ ΜΔΛΔΣΩΝ  

 

2.1. ΓΔΝΙΚΑ  

Λακβάλεηαη ε ηξέρνπζα ηζρύνπζα ηηκή τκ (2021) = 1,199.   

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ πξνεθηηκεκέλσλ ακνηβώλ γηα ηε ζύληαμε ζηαηηθήο κειέηεο ζην πιαίζην 

ηεο κειέηεο: «ΔΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΘΔΑΣΡΟΤ ΛΤΚΑΒΗΣΣΟΤ Ω ΠΡΟ ΣΟ ΣΑΣΙΚΟ 

ΜΔΡΟ ΣΗ» εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ εγθεθξηκέλνπ «Καλνληζκνύ Πξνεθηηκώκελσλ Ακνηβώλ 

Μειεηώλ θαη παξνρήο Σερληθώλ θαη ινηπώλ ζπλαθώλ Δπηζηεκνληθώλ Τπεξεζηώλ θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο παξ. 8 δ ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 4412/2016 (Α’ 147)» (ΦΔΚ 2519 /Β /20-07-2017).  




