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ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Ι.Ν. ΑΓΙΟΤ 

ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΟΝΑ ΜΔΘΤΓΡΙΟΤ  

ΑΡΚΑΓΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ 
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Υρημαηοδόηηζη :            

      

  

 Προϋπολογιζμός : 

 

2018ΔΠ02600013 

 

 

500.000,00 €  

 
 
 
 

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η   Π Δ Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  
 
 

Α. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΟΤ 
 

Με ηελ παξνχζα κειέηε πξνβιέπεηαη λα γίλνπλ εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ηνπ Ιεξνχ Νανχ Αγίνπ 
Παληειεήκνλα πνπ βξίζθεηαη ζηηο παξπθέο ηνπ Μεζπδξίνπ. 

 
 

Β. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ 
 

Πξφθεηηαη γηα εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο νη νπνίεο δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θχξηεο 
νκάδεο : 
 
ΘΔΜΔΛΙΧΗ  

 Καηάιιειε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ζεκειίσζεο, ζχκθσλα κε ηελ ζηαηηθή κειέηε. 
 
 
ΣΟΙΥΟΠΟΙΙΔ  

 Δμπγίαλζε ηνηρνπνηίαο  
 Καζαίξεζε επηρξηζκάησλ.  
 Καζαξηζκφο ησλ αξκψλ ζε βάζνο θαη εθαξκνγή πδξακνβνιήο.  
 Aξκνιφγεκα - κίζηξηζκα κε ηζηβίθηα φπνπ απαηηείηαη.  
 Δθαξκνγή ελεκάησλ νκνγελνπνίεζεο.  
 Τνπηθή θαζαίξεζε εμσηεξηθήο παξεηάο ηνηρνπνηίαο θαη απνθαηάζηαζή ηεο.  
 Γηαηήξεζε ησλ ζθαιφηξππσλ σο έρνπλ.  
 Λεπηφ επίρξηζκα-κχζηξηζκα  
 Φξσκαηηζκφο κε θαηάιιεια ζηιηθνλνχρα δηαπλένληα ρξψκαηα αλφξγαλεο βάζεο (ηχπνπ Keim). 

 
 
ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΦΔΧΝ  

 Αληηθαηάζηαζε ιίζσλ ηνπ πεξηκεηξηθνχ γείζνπ φπνπ είλαη απαξαίηεην.  
 Αληηθαηάζηαζε ιίζσλ ησλ πεξηζπξσκάησλ φπνπ είλαη απαξαίηεην. 
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ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ ΓΔΙΟΤ ΣΗ ΒΟΡΔΙΑ ΟΦΗ   
 

 Γηαηήξεζε ηνπ ίρλνπο ησλ θξαγκέλσλ αλνηγκάησλ κε απνθάιπςε ησλ νξίσλ ηνπ πεξηζπξψκαηνο  
 Καζαίξεζε ηεο πνδηάο απφ ηζηκεληνθνλία θαη ζπκπιήξσζε ηεο ιίζηλεο ηαηλίαο ζχκθσλα κε ηα 

ζσδφκελα ζηνηρεία πεξηκεηξηθά ζηνλ λαφ.  
 Απνθαηάζηαζε ζπξψκαηνο βφξεηαο φςεο, απφ εζσηεξηθά  
 Καζαίξεζε μχιηλνπ ζηεγάζηξνπ θαη θαηαζθεπή λένπ απφ ζίδεξν θαη πνιπθαξβνληθή δηαθαλή 

κεκβξάλε ψζηε λα ππάξρεη πξνζηαζία απφ ηελ βξνρή θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπλέρεηα ηεο φςεσο 
κε εκθαλή ηελ πξνβνιή ηεο παιαηάο επηγξαθήο.  

 Γηάλνημε θιεηζηνχ πθηζηάκελνπ θεγγίηε 
 
 
ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ-ΚΟΤΦΧΜΑΣΑ  

 Σπληήξεζε ησλ πθηζηάκελσλ θνπθσκάησλ θαη αληηθαηάζηαζή ηνπο κε λέα κεηαιιηθά ηδίαο κνξθήο, 
φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην  

 Αληηθαηάζηαζε θηγθιηδσκάησλ αζθαιείαο ζηα παξάζπξα. 
 
 
ΣΔΓΔ  

 Αλαθεξάκσζε κε θεξακίδηα βπδαληηλνχ ηχπνπ ζε δεχηεξε ρξήζε 
 
 
ΓΑΠΔΓΑ  

 Γηεξεχλεζε χπαξμεο ηνπ αξρηθνχ δαπέδνπ. Αληηθαηάζηαζή ηνπ φπνπ είλαη αλαγθαίν κε ιίζηλεο 
πιάθεο παξφκνηνπ κεγέζνπο  

 Δμνκάιπλζε ηνπ εμσηεξηθνχ ρψξνπ κε ηζηκεληνθνλία θαη θαηαζθεπή λένπ δαπέδνπ απφ ιίζνπο 
ηδίνπ ρξσκαηηζκνχ θαη κεγέζνπο κε ην αξρηθφ, αθνχ πξνεγεζνχλ νη εξγαζίεο ζηεγαλνπνίεζεο 
ππνβάζξνπ θαη ε πεξηκεηξηθή παξέκβαζε ηεο ζεκειίσζεο. 
 
 
ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ  

 Γηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε ηεο μχιηλεο θιίκαθαο πξνο ηνλ γπλαηθσλίηε θαη ρξσκαηηζκφο ηεο ζε 
ρξψκα ίδην κε ην ζηεζαίν.  

 Δπαλαηνπνζέηεζε ησλ θαηεζηξακκέλσλ μχιηλσλ ειθπζηήξσλ ζηηο ίδηεο ζέζεηο κε ηηο αξρηθέο 
ζχκθσλα κε ηελ ζηαηηθή κειέηε 

 
 
Τν έξγν ζα εθηειεζζεί ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο 
Γηεπζχλνπζαο Υπεξεζίαο. 
 
 
Γ. ΠΡΟΘΔΜΙΔ  
 

Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ είλαη  ΔΚΑΣΟΝ ΔΙΚΟΙ (120) ημερολογιακές 
ημέρες απφ ηελ ππνγξαθή ηεο Σχκβαζεο.  

 
 

 Γ. ΠΙΣΧΔΙ ΈΡΓΟΤ 
 

Τν έξγν ζα εθηειεζζεί απφ ηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ 
ηζρχνπλ γηα ηα Γεκφζηα Έξγα (Ν. 4412/2016  φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα). Η 
ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ πξνυπνινγηζκνχ 500.000,00 Δπξψ ζα γίλεη  απφ ην Πξφγξακκα 
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (Π.Γ.Δ.) 2018, ΣΑΔΠ-026, κε θσδηθφ έξγνπ: 2018ΔΠ02600013. 
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Δ. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΔΡΓΟΛΑΒΟΤ 
 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνκεζεπηεί θαη λα ηνπνζεηήζεη ζηελ αξρή θαη ην ηέινο ηνπ 

έξγνπ δχν (2) πηλαθίδεο κε ηα ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο ζχκθσλα κε ηελ εγθχθιην Γ6/62453/16-11-
83 ηνπ Υ.ΠΔ.ΦΩ.ΓΔ θαη ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο εγθπθιίνπο. 

Μέζα ζε δηάζηεκα ΓΔΚΑ ΠΔΝΣΔ (15) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
Σχκβαζεο ν αλάδνρνο νθείιεη λα ππνβάιεη πξνο έγθξηζε ην πξφγξακκα ηνπ έξγνπ, κε αλάιπζε 
ηεο αιιεινπρίαο, ηνπ είδνπο ησλ εξγαζηψλ, ηνπ δηαηηζέκελνπ πξνζσπηθνχ θαη κεραλνινγηθνχ 
εμνπιηζκνχ. 

Δπίζεο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα δείγκαηα γηα ηνπο εξγαζηεξηαθνχο ειέγρνπο 
γηα ινγαξηαζκφ ηνπ . 

Τέινο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί ηνλ Φάθειν Αζθαιείαο θαη Υγείαο (Φ.Α.Υ) σο απαξαίηεην 
ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ.(Φ.Δ.Κ 1176/22-9-2000 ηεχρνο Β’ ) 

 
 
 

ΣΡΙΠΟΛΗ , 05-04-2019 
 
 

 
ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΙΥΑΗΛ ΜΤΡΝΙΧΣΗ 

Πνι. Μερ/θφο κε Α΄ β. 

ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ 

Η Αλαπι. Πξντζηακέλε 

 Τκήκαηνο Γνκψλ Πεξηβάιινληνο  

Γ.Τ.Δ. Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ 

 

 

 

 

ΔΤΑΝΘΙΑ ΙΓΔΡΗ 

Πνι. Μερ/θφο κε Α’ β. 

ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ 

Ο Πξντζηάκελνο Γ.Τ.Δ. 

Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ 

 

 

 

 

 

ΓΔΧΡΓΙΟ ΚΧΣΟΓΙΑΝΝΗ 

Πνι. Μερ/θφο κε Α’ β. 

 
ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ 

Με ηελ ππ’ αξ. 1040/2019 Απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ 
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