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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

 
Αναθέτουσα Αρχή της Σύμβασης είναι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
 
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
2.1 Γενικά 
 
Το αντικείμενο της παρούσας αφορά στην παροχή τεχνικών υπηρεσιών επίβλεψης των 
αρχιτεκτονικών και των έργων Πολιτικού Μηχανικού κατά την κατασκευή του έργου 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)». 

 
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου πρόκειται να δημοπρατήσει  το έργο: «Κατσκευή κτιρίου Σχολής 
Κοινωνικών Επιστημών (Μυτιλήνη)». Το έργο εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Hellenic Universities 
1» πού αφορά δανειακή σύμβαση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤEπ) και της 
Ελληνικής Κυβέρνησης και θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 
 
Η δημοπράτηση του  έργου προγραμματίζεται να γίνει εντός του 2019 και η προθεσμία 
ολοκλήρωσης του έργου είναι 30 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 
 
Στόχος είναι η, άρτια και σύμφωνα με την τέχνη και την, εγκεκριμένη από την Κεντρική Δ/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μελέτη,  εκτέλεση του έργου, μέσα στην 
ορισμένη από τα Τεύχη Δημοπράτησης προθεσμία ολοκλήρωσης του. Για την ικανοποίηση των 
ως άνω περιγραφόμενων στόχων απαιτείται εκ μέρους της Διευθύνουσας Υπηρεσίας πολύ καλή 
επίβλεψη του έργου. 
 
 
2.2 Περιγραφή Αντικειμένου του Έργου 
 
Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από την τα συμπράττοντα γραφεία μελετών – μελετητών : 
ΒΕΤΑΠΛΑΝ ΑΕΜ – ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ - ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ. 

 H μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του εν λόγω έργου  έχουν ολοκληρωθεί, εγκριθεί και έχει 
εκδοθεί και η Άδεια Δόμησης από τον Οκτώβριο του 2015 (η οποία ισχύει μέχρι 16/09/2019). 

Με την υπ’ αριθμ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/12-05-2016 (ΦΕΚ 1561 Β΄/02-06-2016) απόφαση του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών εγκρίθηκε ο  Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 
2016 (ΚΤΣ2016). Λόγω αυτού το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προχώρησε στην ανάθεση της 
επικαιροποίησης της μελέτης εφαρμογής των στατικών  και του ΚΕΝΑΚ του έργου με την από 
20-12-2018 Σύμβαση με τίτλο: «Επικαιροποίηση της μελέτης εφαρμογής Στατικών και 
Ενεργειακής Απόδοσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
(ΜΥΤΙΛΗΝΗ)» ως προς τον νέο Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος (2016) και τον ΚΕΝΑΚ 
2017, επικαιροποίηση των τευχών δημοπράτησης και ενημέρωση ή /και αναθεώρηση της 
Άδειας Δόμησης του εν λόγω έργου» (ΑΔΑ: Ψ5ΗΘ469Β7Λ-ΤΜ0, 
ΑΔΑΜ18SYMV004245748/2018-12-20). 

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή του κτιρίου της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Μυτιλήνη, εμβαδού 5.695,05 m2, εντός οικοπέδου 25 
στρεμμάτων, σε θέση όμορη των υφισταμένων κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου, 
στην περιοχή Ακλειδιού, μεταξύ της Μυτιλήνης και του αεροδρομίου της νήσου Λέσβου, μετά 
των απαιτούμενων εργασιών διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου, συνολικής επιφάνειας 
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10.600 m2 περίπου, με  οδό σύνδεσης των νέων κτιρίων με τα υφιστάμενα, καθώς και 67 
υπαίθριες θέσεις στάθμευσης. Για το έργο έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 119/2015 Άδεια Δόμησης 
από την υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Λέσβου. 

Για την εξυπηρέτηση των λειτουργιών του κτιριολογικού προγράμματος πρόκειται να 
κατασκευαστούν τρείς Πτέρυγες - Κτιριακοί Όγκοι, που συνοδεύονται μεταξύ τους με 
διαδρόμους γενικής κυκλοφορίας: 

α)  Τριώροφη επιμήκης Πτέρυγα στην οποία εντάσσονται τα γραφεία ΔΕΠ (Κτίριο 1). Κάθε 
όροφος αποτελείται από 25 περίπου γραφεία ενός ατόμου. Σύμφωνα με το κτιριολογικό 
πρόγραμμα ο αριθμός των ατόμων πού χρησιμοποιούν την πτέρυγα αυτή είναι περίπου 75 
άτομα.  

β) Διώροφη επιμήκης Πτέρυγα στην οποία εντάσσονται τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά 
εργαστήρια (Κτίριο 2). 

Η πτέρυγα αυτή περιλαμβάνει 17 εργαστήρια ερευνητών και σπουδαστών της Σχολής 
Κοινωνικών Επιστημών, δυναμικότητας 15 ατόμων το καθένα, 2 εργαστήρια Η/Υ 
δυναμικότητας 40 ατόμων, μία  μεγάλη αίθουσα διδασκαλίας, δυναμικότητας 20 ατόμων 
και ένα μικρό κυλικείο, όπου μπορούν να καθίσουν 10 περίπου άτομα.  

γ) Μονώροφη επιμήκης (ισόγεια) Πτέρυγα της Βιβλιοθήκης (Κτίριο 3), στην οποία θα 
περιλαμβάνονται τα βιβλιοστάσια, τα αναγνωστήρια καθώς και οι λοιποί ειδικοί χώροι 
(γραφεία προσωπικού, χώρος παραλαβής – ελέγχου – ταξινόμησης κλπ. βιβλίων και 
περιοδικών, χώρος OPAC κλπ).  

Η Μονώροφη Πτέρυγα Βιβλιοθήκης θα είναι η μόνη που θα διαθέτει υπόγειο για την 
ένταξη σ’ αυτό των απαραίτητων χώρων Η/Μ εγκαταστάσεων, των βοηθητικών χώρων 
γενικής χρήσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κτιριολογικού Προγράμματος, καθώς και 
βοηθητικών χώρων για την αποκλειστική χρήση της βιβλιοθήκης. Για την πτέρυγα αυτή το 
κτιριολογικό και η μελέτη υπολογίζουν τη μέγιστη ταυτόχρονη κίνηση στο χώρο των 
αποθηκών του υπογείου 20 ατόμων. Τα 2 αναγνωστήρια της Πτέρυγας έχουν 
δυναμικότητα 90 ατόμων, ενώ για το χώρο των βιβλιοστασίων υπολογίζεται δυναμικότητα 
50 ατόμων. Στα γραφεία της βιβλιοθήκης  υπολογίζονται συνολικά  20 θέσεις εργασίας.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, σύμφωνα με τα κτιριολογικό πρόγραμμα, ο συνολικός 
αριθμός των ατόμων πού θα φιλοξενούνται στο τρία αυτά κτίρια είναι περίπου 620 άτομα. 

Ο Διάδρομος γενικής κυκλοφορίας, που θα συνδέει τις Πτέρυγες μεταξύ τους σ’ όλα τα 
επίπεδα, θα περιλαμβάνει και την Γενική Είσοδο στο Συγκρότημα, καθώς και τον κόμβο 
κατακόρυφης επικοινωνίας (κλιμακοστάσιο και δύο ανελκυστήρες) του συνόλου. 

Ο Φέρων Οργανισμός του κτιρίου προβλέπεται από οπλισμένο σκυρόδεμα, σύμφωνα με όσα 
περιγράφονται στην στατική μελέτη. Μεταλλικές κατασκευές προβλέπονται για τις πέργκολες, 
το κυλικείο και την είσοδο της Βιβλιοθήκης. 

Οι εξωτερικοί τοίχοι πλήρωσης προβλέπονται από οπτοπλινθοδομές. Τα εξωτερικά κουφώματα 
από θερμοδιακοπτόμενες διατομές αλουμινίου. 

Οι προσόψεις θα φέρουν εξωτερικά επαρκή θερμομόνωση και επένδυση από ελαφρά 
κυψελωτά (honeycomb) πανέλλα αλουμινίου, τα οποία θα φέρουν επιφάνεια λεπτού πάχους 
τσιμεντοκονιάματος με τελική ορατή εντύπωση ανεπίχριστου σκυροδέματος με σκοτίες. 

Τα εσωτερικά διαχωριστικά προβλέπονται από τοιχώματα ξηρής δόμησης γυψοσανίδας με 
σκελετό μεταλλικό γαλβανισμένο.  

Τα δάπεδα προβλέπονται από κεραμικά πλακίδια για τους χώρους της Βιβλιοθήκης, τους 
εκπαιδευτικούς χώρους, τους χώρους των κοινοχρήστων διαδρόμων και τους χώρους υγιεινής. 
Στους χώρους γραφείων προβλέπονται πλαστικά δάπεδα. Στους χώρους εργαστηρίων 
προβλέπονται ψευδοδάπεδα. Αντιστατικά δάπεδα προβλέπονται στους χώρους χρήσης 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. 
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Μεταλλικά συστήματα περσίδων θα χρησιμοποιηθούν για την σκίαση των ανοιγμάτων, σ’ όσες 
περιπτώσεις απαιτείται από την Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης και την Βιοκλιματική 
Προσέγγιση του συνόλου. 

Επενδύσεις πλακιδίων πορσελάνης προβλέπονται στους τοίχους των υγρών χώρων. 

Για τη λειτουργία του συγκροτήματος σε όλη τη διάρκεια του χρόνου έχουν προβλεφθεί όλες οι 
απαραίτητες Η/Μ εγκαταστάσεις. Το συγκρότημα έχει τη δυνατότητα της εν μέρει συνέχισης 
της λειτουργίας του ακόμη και σε περίπτωση διακοπής παροχών, ηλεκτρικού ρεύματος κτλ, ενώ 
οι εγκαταστάσεις του ελέγχονται στην πλειοψηφία τους από κεντρικό σύστημα 
παρακολούθησης και ελέγχου, τόσο ως προς την διαρκή ετοιμότητα, όσο και ως προς την 
ελαχιστοποίηση του κόστους λειτουργίας και κατανάλωσης ενέργειας. 

Το συγκρότημα συνδέεται στις εγκαταστάσεις υποδομής της πανεπιστημιούπολης στο λόφο 
του Πανεπιστημίου και στο δίκτυο της ΔΕΗ. 

Για την απρόσκοπτη λειτουργία του κτιριακού Συγκροτήματος, σε συνδυασμό με τις 
υπάρχουσες παλαιότερες κτιριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου, απαιτούνται  εργασίες 
διαμόρφωσης σημαντικού τμήματος του οικοπεδικού χώρου του Πανεπιστημίου. 

Η διαμόρφωση αυτή περιλαμβάνει τα πιο κάτω στοιχεία, ώστε να διευκολύνει τη λειτουργική 
χρήση των νέων υπό ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων από όλους τους χρήστες αυτών 
(φοιτητές, διδακτικό προσωπικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό κλπ.), καθώς και την 
πρόσβαση αυτών από τις υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις, αλλά και από τον υφιστάμενο 
αγροτικό δρόμο Βαρειάς. 

 Διαμόρφωση οικοπέδου με τις αναγκαίες εργασίες (χωματουργικές, τοίχους 
αντιστήριξης, πλατώματα, πεζοδρόμους, κλπ.) 

 Οδοποιία που θα συνδέει τις υπό ανέγερση κτιριακές εγκαταστάσεις με τις 
υφιστάμενες, καθώς και την βοηθητική είσοδο του οικοπέδου από τον πιο πάνω 
αναφερθέντα αγροτικό δρόμο. 

 Χώρους στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των χρηστών 

 Τις κατάλληλες κηπευτικές εργασίες (φυτεύσεις υψηλού και χαμηλού πρασίνου, κλπ.) 

 Η/Μ εγκαταστάσεις για τον φωτισμό, την ύδρευση και την άρδευση των πιο πάνω. 

Όσον αφορά τα υλικά της Διαμόρφωσης του Περιβάλλοντος Χώρου: 

 Για τα αναλημματικά τοιχώματα και τις πλάκες επί εδάφους θα χρησιμοποιηθεί 
οπλισμένο σκυρόδεμα. 

 Για τις επιχώσεις  κάτω από πλάκες εδάφους δεν θα χρησιμοποιηθούν υλικά 
προερχόμενα από εκχωματισμούς του οικοπέδου, διότι κρίνονται από γεωτεχνικής 
πλευράς ακατάλληλα. Αντίθετα θα χρησιμοποιηθούν προσκομιζόμενα υλικά από 
καθαρές και υγιείς γαίες ή/και αδρανή, όπως καθορίστηκαν  από την στατική μελέτη. 

Για τα προβλεπόμενα δάπεδα θα χρησιμοποιηθούν διάφορα υλικά όπως: κτενιστό 
τσιμεντοκονίαμα, πλακοστρώσεις από βοτσαλόπλακες, μαρμάρινες πλάκες και κυβόλιθοι. 
Εξωτερικές κλίμακες επί εδάφους και κερκίδες προβλέπονται από εμφανές σκυρόδεμα. 

 
3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 
Η ένταξη του έργου στο  πρόγραμμα  «Hellenic Universities 1» έγινε το Δεκέμβριο του 2016. Για 
την ορθή εκτέλεση του έργου και λόγω του μεγέθους του, αλλά και της σχεδιαστικής του 
ιδιαιτερότητας, απαιτείται η επίβλεψη των αρχιτεκτονικών, στατικών και 
ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών από μηχανικούς της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με τις 
αντίστοιχες ειδικότητες. 
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Η Κεντρική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως Διευθύνουσα 
Υπηρεσία, δεν διαθέτει  Αρχιτέκτονα Μηχανικό ΠΕ, αλλά και επιπλέον λόγοι ανωτέρας βίας, 
κωλύουν την συνδρομή της επίβλεψης των στατικών από την Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ της 
υπηρεσίας μας. 
 
Για το λόγο αυτό το Πανεπιστήμιο, ακολουθώντας τα όσα ρητά αναφέρονται στην παρ.2 του 
άρθρου 44 του Ν.4412/2016, απευθύνθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, ως εποπτεύοντα φορέα, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1375/29-3-2017 έγγραφο, με 
θέμα την Υποστήριξη του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην επίβλεψη του έργου. Το ΥΠΕΘ, με το υπ’ 
αριθμ. 1534/5-4-2017 έγγραφο, απάντησε αρνητικά στο παραπάνω αίτημα. Εν συνεχεία το 
Πανεπιστήμιο απηύθυνε το ίδιο αίτημα  στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου, καθώς και στην Γενική 
Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής,  απ’ όπου επίσης έλαβε, με τις υπ΄αριθμ. πρωτ. 
3526/7-6-2017 και 2469/9-5-2017 επιστολές, αρνητικές αντίστοιχα απαντήσεις. 
 
Λόγω λοιπόν των προαναφερόμενων, η Τεχνική Υπηρεσία, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην 
παρ. 1. του  άρθρου 52  του Ν. 4412/2017, απευθύνθηκε στο Τεχνικό Συμβούλιο του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, προκειμένου να εγκρίνει τη διενέργεια διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης παροχής υπηρεσιών επίβλεψης των αρχιτεκτονικών και στατικών εργασιών του 
έργου της Ανέγερσης του κτιρίου της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών στη Μυτιλήνη. Το Τεχνικό 
Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά υπέρ της διενέργειας διαδικασίας σύναψης των απαραίτητων 
συμβάσεων παροχής τεχνικών υπηρεσιών επίβλεψης έργου, σύμφωνα με τα άρθρα 2, παρ.1 
(9α και 3.6β) και 52 παρ. 1 του ν. 4412/16  με αντικείμενο την επίβλεψη των αρχιτεκτονικών και 
στατικών εργασιών, στα πλαίσια κατασκευής του έργου «Κατασκευή κτιρίου Σχολής 
Κοινωνικών Επιστημών (Μυτιλήνη)», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 (Θέμα 1ο της 2ης 
συνεδρίασης 19-6-2018 (Θητεία Συμβουλίου 2017-2020)). 
 
Η χρηματοδότηση της ως άνω αναφερόμενης συμβάσης θα γίνει από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων του Ιδρύματος και συγκεκριμένα από τον κωδικό 2017ΣΕ04620012. 
 
4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 
Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η επίβλεψη των Αρχιτεκτονικών Εργασιών του έργου και 
των εργασιών που αφορούν τα έργα Πολιτικού Μηχανικού.  

Ο ανάδοχος της παρούσας τεχνικής υπηρεσίας θα διαθέσει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία έναν 
Πολιτικό Μηχανικό και έναν Αρχιτέκτονα Μηχανικό, εμπειρίας μεγαλύτερης των 10 ετών 
έκαστος, ως περιγράφονται στο κεφ. 8 της παρούσας, οι οποίοι θα οριστούν από τη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία του Παν. Αιγαίου:  

 στην ομάδα επίβλεψης του έργου,  με αντίστοιχα καθήκοντα επιβλέποντα στις 
προαναφερόμενες εργασίες, ως ορίζεται στον Ν. 4412/16, σε συνεργασία με την 
Κεντρική Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (Διευθύνουσα Υπηρεσία) του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου και  

 με αντίστοιχα καθήκοντα επίβλεψης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4030/2011 σε 
αντικατάσταση των υπαλλήλων του Κυρίου του Έργου, που έχουν οριστεί ως  
επιβλέποντες στην υπ΄ αριθμ. 119/18-09-2015 άδεια δόμησης του έργου.  

Σε περίπτωση που απαιτηθεί από την Υπηρεσία Δόμησης ο ορισμός γενικού επιβλέποντα, το 
καθήκον αυτό θα ανατεθεί στον προαναφερόμενο Πολιτικό Μηχανικό.  

Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του Πολιτικού Μηχανικού και του Αρχιτέκτονα Μηχανικού, 
που θα διαθέσει στην ομάδα επίβλεψης ο Πάροχος Υπηρεσίας, θα είναι σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του Ν. 4412/16 και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού, όπως θα ισχύουν καθ’ όλη τη 
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διάρκεια εκτέλεσης του κατασκευαστικού έργου. Για κάθε επιμέρους έλεγχο και επίβλεψη του 
έργου, που θα παρέχει ως υπηρεσία, ο Πάροχος θα ακολουθεί το πρόγραμμα εκτέλεσης έργου, 
σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και τις οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

Στα καθήκοντα που θα ανατεθούν με την παρούσα, περιλαμβάνονται η παρακολούθηση και ο 
έλεγχος της ποιότητας και ποσότητας των εργασιών (Αρχιτεκτονικών και έργων Π.Μ. κατά 
περίπτωση), σύμφωνα με τη Μελέτη Εφαρμογής, τα Τεύχη Δημοπράτησης και την άδεια 
Δόμησης του έργου, της τήρησης των όρων της σύμβασης από τον ανάδοχο του έργου, της  
κατασκευής του έργου, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, ώστε να ανταποκρίνεται στον 
προορισμό του. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται η καθημερινή παρουσία του 
Πολιτικού Μηχανικού και του Αρχιτέκτονα Μηχανικού, επιτόπου του έργου, κατά την 
κατασκευή των αντίστοιχων έργων, σύμφωνα με το ωράριο του Αναδόχου του 
κατασκευαστικού έργου, η χορήγηση πλήρων και λεπτομερών οδηγιών στον Ανάδοχο του 
έργου για την, κατά τα συμβατικά στοιχεία, την επιστήμη και τους κανόνες της τέχνης, έντεχνη, 
εμπρόθεσμη και οικονομική εκτέλεση των εργασιών, τη μέριμνα για τη συμμόρφωση του 
Αναδόχου του έργου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και την περιφρούρηση των 
συμφερόντων του Κυρίου του Έργου, την εργασία μικροτροποποιήσεων της αρχικής μελέτης, 
την σύνταξη λογαριασμών και συγκριτικών πινάκων, την έγκαιρη σύνταξη των πρωτοκόλλων 
αφανών εργασιών, την έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4412/2016, ζύγιση και 
παραλαβή υλικών, τη φροντίδα λήψης απαιτούμενων δοκιμίων, τον έλεγχο των επιμετρήσεων 
(αναλυτικές και τελική επιμέτρηση), την παρακολούθηση των χρονοδιαγραμμάτων, την 
εισήγηση επί αιτήσεως παράτασης των συμβατικών προθεσμιών, την επισήμανση τυχόν 
ατελειών, καθυστερήσεων κλπ., την παρουσία κατά την παραλαβή των εργασιών, καθώς και 
την παραλαβή (προσωρινή και οριστική) του έργου. 

Επίσης στα καθήκοντα, που θα ανατεθούν με την παρούσα, περιλαμβάνεται ο έλεγχος και η 
γνωμοδότηση για τυχόν αιτήματα που έχουν σχέση με την αναθεώρηση και τροποποίηση του 
αντικειμένου της εργολαβίας, καθώς και συνδρομή και σύνταξη προς την Διευθύνουσα 
Υπηρεσία του Έργου, Γνωμοδοτικού Σημειώματος, με βάση τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους, 
για κάθε Ένσταση ή/και Ένδικο μέσο του Αναδόχου κατασκευής του έργου προς την 
Προϊσταμένη Αρχή του Έργου ή για κάθε αίτημα του Αναδόχου που αφορά στους όρους της 
Σύμβασης ή την τροποποίηση αυτών (π.χ. εργασίες που δεν προβλέπονται από τη Σύμβαση, 
κλπ.).  

Όσον αφορά τα καθήκοντα επίβλεψης σύμφωνα με την άδεια δόμησης, ο Αρχιτέκτονας 
Μηχανικός του Παρόχου, θα είναι επιβλέπων αρχιτεκτονικών και παθητικής πυροπροστασίας 
και ο Πολιτικός Μηχανικός του Παρόχου, θα είναι υπεύθυνος του στατικού φορέα, υπεύθυνος 
συντονιστής μέτρων ασφαλείας και γενικός επιβλέπων. 

Οι επιβλέποντες του Παρόχου, οφείλουν να παρίστανται σε οποιοδήποτε έλεγχο γίνεται στο 
έργο από εξωτερικούς φορείς (ελεγκτές δόμησης, ΕΣΠΕΛ κτλ.) και να γνωμοδοτούν με βάση τις 
γνώσεις και τις εμπειρίες τους, για κάθε παρατήρηση πού προκύπτει.  

Επισημαίνεται ότι, προς αποφυγήν συγκρούσεως συμφερόντων, ο Πάροχος της παρούσας 
σύμβασης και οι εταιρείες με τις οποίες συνδέεται, δεν μπορούν να συμμετέχουν με κανένα 
άλλο τρόπο στην φάση δημοπράτησης και κατασκευής του έργου, πέραν των όσων 
αναφέρονται στη συνέχεια. 

 
5. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ  

 

Στον Ανάδοχο της παρούσας σύμβασης θα διατεθούν η μελέτη εφαρμογής και τα τεύχη 
δημοπράτησης του έργου, τα οποία έχουν εγκριθεί και παραληφθεί από τη Σύγκλητο του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
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6. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ  

 

6.1 Απαιτούμενα πτυχία 

Η συγκεκριμένη σύμβαση, βάσει του Ν. 4412/2016 εμπίπτει στην κατηγορία των δημοσίων 
συμβάσεων μελετών και παροχής λοιπών τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών. 

Με βάση το φυσικό αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών, που περιγράφεται παραπάνω, 
απαιτούνται οι εξής κατηγορίες πτυχίων: 8 (Στατικές μελέτες) και 6 (Αρχιτεκτονικές Μελέτες)  

6.2 Ισχύουσες διατάξεις - Κανονισμοί - Προδιαγραφές 

Η εκπόνηση της υπηρεσίας διέπεται από τις κάτωθι διατάξεις - κανονισμούς και προδιαγραφές: 

 Τις διατάξεις των Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών» και Ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου 
κατασκευών και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 Την Υπουργική Απόφαση ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16.05.2017 (Β΄2519) «Έγκριση 
Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 5 του 
ν. 4412/2016, ως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

 Το Π.Δ. 696/74, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς τις προδιαγραφές των 
μελετών. 

 Την εγκύκλιο 37/11.09.1995/ΥΠΕΧΩΔΕ «Εκπόνηση μελετών Δημοσίων Έργων», όπως 
αυτή συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την Εγκύκλιο 38/15.11.2005 ΥΠΕΧΩΔΕ. 

 
6.3 Υποχρεώσεις - Παραδοτέα Αναδόχου Σύμβασης  

Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος  

 να συντάσσει και να υποβάλλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία, κάθε τρίμηνο, τακτικές 
εκθέσεις για την πορεία του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
(ΜΥΤΙΛΗΝΗ), με περιγραφή των ενεργειών και εργασιών που εκτελέστηκαν και 
παρατηρήσεις επ΄ αυτών, προτάσεις για τυχόν ενέργειες, ή εργασίες, τα σημαντικότερα 
προβλήματα που σχετίζονται με την κατασκευή του έργου και γενικά κάθε στοιχείο που θα 
συμβάλλει στη διαμόρφωση της εικόνας, σχετικά με την πρόοδο και τα προβλήματα του 
έργου (παρακολούθηση φυσικής και οικονομικής προόδου του έργου).  
Στις εκθέσεις αυτές περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ενημέρωση σχετικά με την πορεία 
εφαρμογής της εγκεκριμένης μελέτης του έργου, με τον εντοπισμό σφαλμάτων της 
προμέτρησης και με την εμφάνιση απρόβλεπτων περιστάσεων, που ήδη έλαβαν  χώρα, ή 
είναι σε εξέλιξη και εκτίμηση για το αν στο επόμενο τρίμηνο προβλέπεται να προκύψει 
ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, καθώς και για το κόστος των εργασιών 
αυτών. Οι εκθέσεις θα συντάσσονται και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία σε τρία (3) 
αντίγραφα στην Ελληνική γλώσσα 

 να εκτελεί κάθε άλλη εργασία, ή ενέργεια που απορρέει ως υποχρέωση του Φορέα 
κατασκευής του έργου από το άρθρο 136 του Ν. 4412/2016, είτε απαιτείται από την 
υφιστάμενη νομοθεσία για την άσκηση των καθηκόντων της Διευθύνουσας και 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και σχετίζεται με το έργο και οποιαδήποτε άλλη εργασία ή 
ενέργεια σχετίζεται με την Διοίκηση και Επίβλεψη του Έργου 

 να εκτελεί κάθε εργασία ή ενέργεια που απορρέει από τον ορισμό του ως επιβλέποντα της 
άδειας δόμησης του έργου. 



 10 

 

 
7. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται όση η 
διάρκεια ολοκλήρωσης του κατασκευαστικού έργου, δηλαδή μέχρι την βεβαίωση περαίωσης 
των εργασιών, με πρόσθετη υποχρέωση του αναδόχου να υποστηρίξει την Διευθύνουσα 
Υπηρεσία και στις διαδικασίες έκδοσης βεβαίωσης περαίωσης, τυχόν διοικητικής παραλαβής 
για χρήση του έργου, καθώς και της προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου. 

Ως έναρξη των προθεσμιών της σύμβασης ορίζεται καταρχάς η ημερομηνία υπογραφής του 
ιδιωτικού συμφωνητικού. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί πάντως το δικαίωμα να ορίσει, κατά 
την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, άλλο χρόνο έναρξης των προθεσμιών της 
σύμβασης (άρθρο 184 Ν. 4412/16).   

Τυχόν καθυστέρηση ή διακοπή του έργου της κατασκευής επιφέρει ανάλογη καθυστέρηση ή 
διακοπή της υπηρεσίας του Αναδόχου της παρούσας σύμβασης, χωρίς αύξηση του συμβατικού 
τιμήματος. Η έκπτωση του αναδόχου του έργου της κατασκευής, επιφέρει διακοπή του έργου 
του Παρόχου της παρούσας, το οποίο συνεχίζεται με νέα εντολή εργασιών μετά την ανάθεση 
του έργου της κατασκευής σε νέο Ανάδοχο. 

 
8. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ  

Με τη σύμβασή του, ο Πάροχος Υπηρεσιών, θα αναλάβει την υποχρέωση να διαθέσει, για την 
υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου του, το παρακάτω εξειδικευμένο προσωπικό: 

- Έναν (1) Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό, επί τόπου του έργου (πλήρης επίβλεψη), με 
ελάχιστη εμπειρία 10 έτη, ο οποίος θα έχει εκτελέσει ολοκληρωμένα, κατά την 
τελευταία δωδεκαετία, ως ανάδοχος, τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις: 

 παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου υποστήριξης της Επίβλεψης έργων 
Π.Μ., ή 

 παροχής τεχνικών υπηρεσιών Επίβλεψης έργων Π.Μ., ή  

 κατασκευής εργασιών Π.Μ.,  

κτιριακών έργων των κατηγοριών 1.Β, 1.Γ, 1.Δ, 1.Ε, 1.Ζ, 1.Η, 1.Θ και 1.Ι του υπ΄ αριθμ. 
3046/304/30-1/3-2-1989 (ΦΕΚ 59Δ΄) Κτιριοδομικού Κανονισμού, εμβαδού 
τουλάχιστον 500 m2 ανά έργο. 

Ο Μηχανικός αυτός θα έχει την ευθύνη για την πλήρη επίβλεψη των Π.Μ. εργασιών του 
έργου, καθώς και τα καθήκοντα της άδειας δόμησης του έργου που αναφέρονται στην 
ευθύνη του στατικού φορέα, τον συντονισμό μέτρων ασφαλείας και τον γενικό 
επιβλέποντα. 

- Έναν (1) Διπλωματούχο Αρχιτέκτονα Μηχανικό, επί τόπου του έργου (πλήρης 
επίβλεψη), με ελάχιστη εμπειρία 10 έτη,  ο οποίος ο οποίος θα έχει εκτελέσει 
ολοκληρωμένα, ως ανάδοχος, κατά την τελευταία δωδεκαετία, τουλάχιστον δύο (2) 
συμβάσεις:  

 παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου υποστήριξης της Επίβλεψης 
αρχιτεκτονικών εργασιών, ή 

 παροχής τεχνικών υπηρεσιών Επίβλεψης αρχιτεκτονικών εργασιών, ή  

 κατασκευής αρχιτεκτονικών εργασιών  

κτιριακών έργων των κατηγοριών 1.Β, 1.Γ, 1.Δ, 1.Ε, 1.Ζ, 1.Η, 1.Θ και 1.Ι του υπ΄ αριθμ. 
3046/304/30-1/3-2-1989 (ΦΕΚ 59Δ΄) Κτιριοδομικού Κανονισμού, εμβαδού 
τουλάχιστον 500 m2 ανά έργο. 
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Ο Μηχανικός αυτός θα έχει την ευθύνη για την πλήρη επίβλεψη των αρχιτεκτονικών 
εργασιών του έργου, καθώς και τα καθήκοντα της άδειας δόμησης του έργου που 
αναφέρονται στην ευθύνη επίβλεψης αρχιτεκτονικών και παθητικής πυροπροστασίας. 

Ο Πάροχος, μετά την υπογραφή  της σύμβασης, θα καταθέσει οργανόγραμμα, συνοδευόμενο 
από υπεύθυνη δήλωση για το παραπάνω εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο θα απασχοληθεί 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, με την παράλληλη κατάθεση των αντίστοιχων βιογραφικών 
σημειωμάτων. Δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση του εξειδικευμένου προσωπικού του 
Παρόχου, το οποίο έχει υποβληθεί στα πλαίσιο της ζητούμενης τεχνικής και επαγγελματικής 
ικανότητας της διακήρυξης. Για τα εν λόγω στελέχη του Παρόχου, εάν προκύψει αξεπέραστο 
θέμα αντικατάστασής τους (θάνατος, συνταξιοδότηση, απώλεια ιδιότητας κλπ.), με 
πρωτοβουλία του Παρόχου, θα ακολουθούνται οι κείμενες διατάξεις, ώστε να εξασφαλίζεται η 
πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό. 
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Β. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 
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1. ΓΕΝΙΚΑ  

Το αντικείμενο των υπηρεσιών του Παρόχου είναι σύνθετο και απαιτούνται πτυχία στις εξής 
κατηγορίες: 

 Στατικές Μελέτες (κατ. 8) 

 Αρχιτεκτονικές Μελέτες (κατ. 6) 

 
2. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ  

 

Η προεκτίμηση της αμοιβής διενεργείται βάσει της Αριθμ. ΔΝΣγ /32129/ΦΝ 466 Απόφασης του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, που αναφέρεται στην «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)» (ΦΕΚ 
2519Β/ 20-7-2017).  

Η παραπάνω προεκτίμηση της αμοιβής προσαυξάνεται κατά 15% για απρόβλεπτες δαπάνες, 
όπως ορίζεται στην παρ. 8.α. του άρθρου 53 του Ν.4412/16. 

Ειδικότερα, η προεκτίμηση της αμοιβής γίνεται σύμφωνα με το Άρθρο ΓΕΝ.4Β «Αμοιβή 
Μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης», βάσει του οποίου: 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού, ή άλλου 
επιστήμονα, που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης, αμειβόμενης βάσει ειδικών 
προβλέψεων του παρόντος (Κανονισμού), υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά 
ημέρα ως εξής:  

Για επιστήμονα εμπειρίας 10 έως 20 έτη: 450*τκ, όπου τκ = 1,211 η τιμή του συντελεστή 
Κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών, βάσει της Εγκυκλίου 4/2018 με 
Αριθ. πρωτ. ΔΝΣβ/οικ. 21613/Φ.Ν.439.6/16-3-2018 (ΑΔΑ:7ΤΡΦ465ΧΘΞ-Π16) του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών, περί «Αναπροσαρμογής της τιμής του συντελεστή (τκ) του 
Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2018».  

Η αποζημίωση ανθρωπομήνα νοείται ως αποζημίωση 22 ανθρωποημερών. 

 
2.1 Υπολογισμός τιμής μονάδας ανθρωποημέρας  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ τκ 
(2017) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΑΣ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΑΝΘΩΠΟΗΜΕΡΑΣ 
(αναθεωρημένη 

2017) 

Απασχόληση Επιστημόνων εμπειρίας 
από 10 έως 20 έτη 

1,211 450,00 € 544,95 € 
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2.2 Προεκτιμώμενη αμοιβή Παρόχου Υπηρεσίας Επίβλεψης 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ  

Ελάχιστη 

εμπειρία 

(Έτη) 

Πλήθος 

Απασχόληση 

(Ανθρωποη-

μέρες) 

Τιμή μονάδας 

Ανθρωπο-

ημέρας (2017) 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΑΜΟΙΒΗ (σε ευρώ) 

Διπλωματούχος 

Πολιτικός Μηχανικός  
10 1 374 544,95  203.811,3 

Διπλωματούχος 

Αρχιτέκτων Μηχανικός    
10 1 374 541,35 203.811,3  

Συνολική Προεκτιμώμενη Αμοιβή χωρίς Φ.Π.Α.  407.622,60 

Απρόβλεπτα (15%)   61.143,39 

Συνολική Αμοιβή με Απρόβλεπτα  468.765,99 

Φ.Π.Α. 24%  112.503,84 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ   581.269,83 

 
Στην παραπάνω αμοιβή νοείται ότι περιλαμβάνεται το σύνολο των άμεσων και έμμεσων, 
γενικών και ειδικών υποστηρικτικών και λειτουργικών δαπανών του  παρόχου. 
 
Η χρηματοδότηση της σύμβασης θα γίνει από τον κωδικό 2017ΣΕ04620012 του  Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων του Ιδρύματος  
 
3. ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ  

Οι κατηγορίες μελετητικών πτυχίων καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 του 
Ν.4412/16.   
   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ /ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ  ΑΜΟΙΒΗ 

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός -  Επίβλεψη Π.Μ εργασιών του έργου, 
Καθήκοντα ευθύνης στατικού φορέα, συντονιστή μέτρων  ασφαλείας και 
γενικού επιβλέποντα της άδειας δόμησης του έργου / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (8): ΣΤΑΤΙΚΕΣ 
ΜΕΛΕΤΕΣ 

 203.811,30 

Διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός  - Επίβλεψη αρχιτεκτονικών εργασιών 
του έργου, Καθήκοντα επίβλεψης αρχιτεκτονικών και παθητικής 
πυροπροστασίας της άδειας δόμησης του έργου / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (6): 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

203.811,30  

 
Μυτιλήνη - Νοέμβριος 2018 

 
 

Ο Συντάξας 
 

Ιγνάτιος Κοτζαγκιόζης  
Μηχανολόγος Μηχανικός 

 

Θεωρήθηκε 
Ο Αν. Προϊστάμενος της ΚΔΤΥ 

 
Γεώργιος Μάτσος 

Μηχανολόγος Μηχανικός 
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