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1 Αναγράθεηαι ο κωδικός ηασηοποίηζης ηης διαηιθέμενης πίζηωζης (π.τ. κωδικός ενάριθμοσ έργοσ ζηο 

ΠΔΕ ή κωδικός πίζηωζης ηοσ ηακηικού προϋπολογιζμού ηοσ θορέα σλοποίηζης). Σε περίπηωζη 
ζσγτρημαηοδοηούμενων έργων από πόροσς ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης, αναγράθεηαι και ο ηίηλος ηοσ 
Επιτειρηζιακού Προγράμμαηος ηοσ ΕΣΠΑ ή άλλοσ ζσγτρημαηοδοηούμενοσ από πόροσς ΕΕ 

προγράμμαηος ζηο πλαίζιο ηοσ οποίοσ είναι ενηαγμένη η σπό ανάθεζη σπηρεζία. 



 

 
Ο Σερληθόο ύκβνπινο ζα ππνζηεξίμεη ηελ Τπεξεζία πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξώζεη ηηο κειέηεο  ηνπ 

έξγνπ «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΣΗΡΗΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ ΤΓΔΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ» πξνϋπνινγηζκνύ 

πεξίπνπ 6 εθ. € ην νπνίν πεξηιακβάλεη θαη ηελ αλαβάζκηζε ππνδνκώλ θαη εμνπιηζκνύ ηεο πξσηνβάζκηαο 

πεξίζαιςεο ηεο Π.Δ. Εαθύλζνπ. Σα Κέληξα Τγείαο ηα νπνία ζα αλαβαζκηζηνύλ ζηελ Π.Δ. Εαθύλζνπ είλαη ην 

Κέληξν Τγείαο Εαθύλζνπ θαη ην Κέληξν Τγείαο Καηαζηαξίνπ.  

 

 

ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ ΚΟΠΗΜΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ 

 

Σα θηίξηα ζηα νπνία ζηεγάδνληαη ηα θέληξα πγείαο δελ έρνπλ ζπληεξεζεί γηα κεγάια ρξνληθά 

δηαζηήκαηα κε απνηέιεζκα λα παξνπζηάδνπλ πιένλ πξνβιήκαηα πέξαλ ηεο απιήο ζπληήξεζεο.  

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηνύλ ιεηηνπξγηθά θαη αζθαιή ρξήδνπλ ζεκαληηθώλ παξεκβάζεσλ απνθαηάζηαζεο 

ιεηηνπξγηθόηεηαο (αλαδηαξξπζκίζεηο, αληηθαηαζηάζεηο δηθηύσλ πξνζζήθε ππνδνκώλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

ζύγρξνλνπ εμνπιηζκνύ, αιιαγή δηακεξηζκάησζεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνύ)  θαη 

ειέγρνπ ή θαη παξεκβάζεσλ επαλαθνξάο ηεο ζηαηηθήο επάξθεηαο.  Σν πξνηεηλόκελν έξγν πεξηιακβάλεη όιεο 

ηηο αλαγθαίεο παξεκβάζεηο ώζηε λα απνθαηαζηαζεί ε ζηαηηθόηεηα, ε ιεηηνπξγηθόηεηα θαη ε πγηεηλή  ησλ 

Κέληξσλ Τγείαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Εαθύλζνπ.  

Τπό ηηο παξνύζεο ζπλζήθεο ε αλάγθε ησλ παξεκβάζεσλ είλαη επηηαθηηθή θαη ην ζηειερηαθό 

δπλακηθό ηνπ ηκήκαηνο Κηηξηαθώλ & Τδξαπιηθώλ Έξγσλ δελ δηαζέηεη ηελ  εμεηδηθεπκέλε ηερλνγλσζία όζνλ 

αθνξά ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ππνδνκήο ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ησλ ρώξσλ παξνρήο 

εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηώλ (ππεξεζίεο πγείαο). Δπίζεο ζηελ Τπεξεζία δελ ππάξρεη ν αλαγθαίνο 

εξγαζηεξηαθόο θαη ηερλνινγηθόο εμνπιηζκόο γηα ηνπο απαηηνύκελνπο ειέγρνπο ζηαηηθήο επάξθεηαο.  

Γηα ηνπο αλσηέξσ ιόγνπο απαηηείηαη ε πξόζιεςε εμεηδηθεπκέλνπ ηερληθνύ ζπκβνύινπ ν νπνίνο ζα 

ππνβνεζήζεη ηελ Τπεξεζία ζηελ ζύληαμε ησλ κειεηώλ ησλ έξγσλ απνθαηάζηαζεο. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΩΝ ΜΔΛΔΣΩΝ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

 

 Ζ ηερληθή ππνζηήξημε ζα πεξηιάβεη ηελ ιεπηνκεξή απνηύπσζε ησλ θηηξίσλ θαη επηζήκαλζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ηόζν ζηαηηθώλ όζν θαη ιεηηνπξγηθώλ. Θα πεξηιάβεη ηνλ έιεγρν ηεο ζηαηηθήο επάξθεηαο, ηηο 

ζηαηηθέο επηιύζεηο, θαη ηελ δηακόξθσζε πξνηεηλόκελσλ παξεκβάζεσλ απνθαηάζηαζεο ηεο ζηαηηθήο 

επάξθεηαο. Δπίζεο ζα ππνζηεξίμεη ηελ ππεξεζία κε έξεπλα αγνξάο θαη  κε ζπγθεθξηκέλεο  πξνηάζεηο γηα ηελ 

αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκώλ θαη  ησλ δηθηύσλ ώζηε λα είλαη ζε ζέζε ηα Κέληξα Τγείαο λα δερζνύλ  ζύγρξνλν 

εμνπιηζκό θαη λα είλαη πεξηζζόηεξν ιεηηνπξγηθά θαη θηιηθά πξνο ην πξνζσπηθό θαη ην θνηλό.  

Σν πεδίν δξάζεο ηεο ηερληθήο βνήζεηαο ζα πεξηιάβεη αξρηηεθηνληθέο, ζηαηηθέο, ηνπνγξαθηθέο, Ζ/Μ 

εξγαζίεο θαζώο θαη ππνβνήζεζε ηεο ππεξεζίαο ζηε ζύληαμε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη ησλ ηεπρώλ 

δεκνπξάηεζεο. 

 

Οη  ππεξεζίεο πνπ ζα παξέρεη ν ύκβνπινο πεξηιακβάλνπλ δύν θαηεγνξίεο δξαζηεξηνηήησλ: 

 



 
 
 

1. Τπεξεζίεο νη νπνίεο αθνξνύλ δεηήκαηα πνπ απαηηνύλ ζπγθεθξηκέλε ηερλνγλσζία θαη πιηθνηερληθό 

εμνπιηζκό πνπ ε ΓΣΔ δελ δηαζέηεη. ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη: 

 

 Κάζε είδνπο γεσινγηθέο – γεσηερληθέο έξεπλεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζεκειίσζεο ησλ θηηξίσλ (εθόζνλ 

απαηηείηαη), επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ θαη ππνβνιή πξνηάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ κεζνδνινγία 

ησλ πηζαλώλ ιύζεσλ. 

 ηαηηθή επίιπζε θνξέσλ γηα ηελ δηεξεύλεζεο ηεο ζηαηηθήο επάξθεηαο θαη ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ 

γηα ηελ κεζνδνινγία πηζαλώλ εληζρύζεσλ κε ηελ ρξήζε εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνύ ην νπνίν δελ 

δηαζέηεη ε ΓΣΔ. 

 Απνηύπσζε πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, πξόηαζε θηηξηνινγηθώλ πξνγξακκάησλ, πξόηαζε 

δηακεξηζκάησζεο ώζηε λα βειηησζεί ε ιεηηνπξγηθόηεηα  ησλ ρώξσλ.   

 Έξεπλα αγνξάο, αλαδήηεζε πξνδηαγξαθώλ θαη πξόηαζε βειηίσζεο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ώζηε 

λα κπνξνύλ ηα ππνζηεξίμνπλ ζύγρξνλν πγεηνλνκηθό εμνπιηζκό.    

 Οπνηεζδήπνηε πεξαηηέξσ εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο πνπ ζα θξηζνύλ αλαγθαίεο γηα ηελ ζύληαμε ησλ 

κειεηώλ θαη νη νπνίεο απαηηνύλ εμνπιηζκό ή/θαη ηερλνγλσζία πνπ δελ δηαζέηεη ε ΓΣΔ. 

 Τπνζηήξημε ηεο Τπεξεζίαο ζηελ ζύληαμε ησλ ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο. 

 

2. Τπεξεζίεο ππνβνήζεζεο ηεο ΓΣΔ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζην εύξνο ησλ απαηηνύκελσλ 

ελεξγεηώλ ζύληαμεο ηεο κειέηεο 

 (αλαπαξαγσγή, ζάξσζε  αληηγξάθσλ, πξνκεηξήζεηο, δηνηθεηηθή ππνζηήξημε, ηαθηνπνίεζε 

επεμεξγαζία θσηνγξαθηθνύ αξρεηαθνύ πιηθνύ, νξγάλσζε βάζεσλ δεδνκέλσλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηε εθπόλεζε ηνπ θαθέινπ ησλ κειεηώλ). 

 Αλαδήηεζε ησλ πθηζηακέλσλ νηθνδνκηθώλ αδεηώλ ησλ θηηξίσλ θαζώο θαη ηελ ζύληαμε θαθέισλ γηα 

ηελ έθδνζε λέσλ νηθνδνκηθώλ αδεηώλ εάλ ηπρόλ απαηηεζνύλ.  

 

 

ΠΡΟΘΔΜΗΔ – ΑΜΟΗΒΖ 

 

Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία γηα ηελ πεξαίσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη ζε ηέζζεξηο (4) κήλεο.  

Οη ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο έρνπλ σο εμήο: 

 Γπν (2) κήλεο γηα ηελ δηεξεύλεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ηηο απαξαίηεηεο απνηππώζεηο,  ηελ 

επηζήκαλζε ησλ πξνβιεκάησλ, ηηο ζηαηηθέο επηιύζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ησλ ζηαηηθώλ 

παξεκβάζεσλ, ηελ έξεπλα αγνξάο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ παξεκβάζεσλ ησλ  Ζ/Μ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνύ. 

 Γπν (2) κήλεο γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο Τπεξεζίαο ζηελ ζύληαμε πξνκεηξήζεσλ θαη ηεπρώλ 

δεκνπξάηεζεο. 

Ο αλάδνρνο ακείβεηαη ζύκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηεο ακνηβήο ηνπ, θαη ζύκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπ 

πξνζθνξά θαη ζύκθσλα κε ηελ πξόνδν ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο. Πεξαηηέξσ ε ζηαδηαθή 

θαηαβνιή ηεο ακνηβήο ξπζκίδεηαη από ην άξζξν 187 ηνπ Ν. 4412/2016.  



 
 
 
Ζ ακνηβή ηνπ αλαδόρνπ ζα θαηαβάιιεηαη ζηαδηαθά/αλαινγηθά, βάζεη ηεο πνξείαο/εμέιημεο πινπνίεζεο  θαη 

εηδηθόηεξα έπεηηα από ηελ παξαιαβή θαη πηζηνπνίεζε από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή ησλ επηκέξνπο 

παξαδνηέσλ θαη ινηπώλ ππνρξεώζεσλ ηνπ αλαδόρνπ θαηά ηελ δηάξθεηα θαη σο ην ηέινο ηεο ζύκβαζεο. 

 

Εάθπλζνο   14/05/2021 

 

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ 

 

 

Διέλε Λαδαξίδνπ 

Αγξ. &  Σνπνγξάθνο   
Μεραληθόο 

 

ΔΓΚΡΗΘΖΚΔ 

O  Πξ/λνο Σ.Κ. & Τ.Δ 

 

   Γεκήηξεο Βαξδαθαζηάλεο 

Αξρηηέθησλ Μεραληθόο 

                       ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 

O  Πξ/λνο  Γ.Σ.Δ. 

 

Γεκήηξεο Γηαλλνύιεο  

Μεραλνιόγνο  Μεραληθόο 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την σπ' αριθμ. 516-22/19-05-2021 (ΑΔΑ: 627Κ7ΛΕ-Κ9Ο)  

απόυαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. 
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