
 

 

      

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

           ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΟΛ/ΜΙΆΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

     ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 

 

 

   ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

«Οριστικές μελέτες & Μελέτη εφαρμογής  
   Για την Δημιουργική Επανάχρηση του      

   κτιρίου Βασιλά του Δήμου Πάργας» 

 
Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ) * 2019ΣΕ15510021 

 
     ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

                    ΑΜΟΙΒΗ:  
59.520,00 € (με ΦΠΑ 24%) 

 

 

 

Α. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

(ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ) 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ  ΠΑΡΓΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 



  

Α. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

(ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ) 

 

1.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

        Στο ιστορικό κέντρο της πόλης της Πάργας βρίσκεται το αρχοντικό της επιφανούς 

οικογένειας Βασιλά, που κατασκευάστηκε το 1874.  

Έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο με την αριθμ. 

ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/478/10822/6-2-1996 Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, ΦΕΚ153/Β/1996, 

και ανήκει σήμερα στο Δήμο Πάργας μετά από δωρεά της οικογένειας Βασιλά.  

Το κτίριο αποτελείται από δυο κύριους όγκους και έναν αύλειο ημιστεγασμένο χώρο.  

Ο πρώτος κύριος όγκος είναι τετραώροφος ορθογωνικής περίπου διατομής ενώ ο δεύτερος 

κύριος όγκος είναι διώροφος και ουσιαστικά αποτελεί προέκταση του αύλειου χώρου, ο 

οποίος περιβάλλεται από υψηλό πέτρινο τοίχο και είναι κατά το ήμισυ στεγασμένος από 

διαδοχικές καμάρες.  

Το κτίριο Βασιλά αποτελεί αξιόλογο δείγμα πέτρινου κτιρίου με στοιχεία λαϊκής 

αρχιτεκτονικής, σημαντικό για την μελέτη της ιστορίας της Αρχιτεκτονικής.  

 

Το κτίριο έχει τις εξής επιμέρους καλύψεις - δομήσεις: 

· ισόγειο κτιρίου: 219,99 μ2 

· Α’ όροφος κτιρίου: 158,83 μ2 

· Β’ όροφος κτιρίου: 119,18 μ2 

· Γ’ όροφος κτιρίου: 119,18 μ2 

Το σύνολο του οικοπέδου είναι 219,99 μ2 και της δόμησης του 617,18 μ2.  

 

 
2.   ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ-ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Σκοπός της μελέτης είναι η ανακατασκευή του κτιρίου Βασιλά και η επανάχρηση του ως 

Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο.  

Το σχέδιο αξιοποίησης του κτιρίου ως πολιτιστικού κέντρο προβλέπει μεταξύ άλλων τη 

διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, εκθέσεων και συνεδρίων περιφερειακού / εθνικού 

αλλά και διεθνούς ενδιαφέροντος στην Πάργα η οποία σε συνδυασμό με την έλλειψη 

επαρκούς αντίστοιχης υποδομής στην περιοχή θα οδηγήσει στην αναβάθμιση του ρόλου 

του Δήμου σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, στην εντονότερη προβολή της 

πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής αλλά και στην άμβλυνση των περιφερειακών 

ανισοτήτων στον τομέα του Πολιτισμού.  

 

 



  

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 3.α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 

 Αντικείμενο της σύμβασης είναι: 

- Η εκπόνηση Ειδικής Αρχιτεκτονικής μελέτης. 

- Η εκπόνηση  Στατικής  μελέτης  για τον έλεγχο της στατικής επάρκειας του Κτιρίου, 

συμπεριλαμβανομένων των προτάσεων επισκευής ή ενίσχυσης του κτιρίου  (εφόσον 

αυτό κριθεί απαραίτητο από την ανάλυση).  

- Η εκπόνηση των μελετών εγκαταστάσεων (Ηλεκτρομηχανολογικά).  

- Η  σύνταξη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), σύνταξη  Φακέλου Ασφάλειας και 

Υγείας (ΦΑΥ) και η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του έργου 

(υποέργο3:Τεχνικές εργασίες της ενταγμένης πράξης  Δημιουργική Επανάχρηση του 

κτιρίου Βασιλά του Δήμου Πάργας). 

- Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου. 

Οι επιμέρους μελέτες που θα συνταχθούν θα αποτελούν εν το σύνολο τους την 
μελέτη εφαρμογής για την υλοποίηση του τρίτου υποέργου-Τεχνικές Εργασίες της 
πράξης-Δημιουργική Επανάχρηση του κτιρίου Βασιλά του Δήμου Πάργας. 
  

 3.β. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΜΕΛΕΤΗΣ  

3.β.1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  

           Η ειδική Αρχιτεκτονική μελέτη θα εκπονηθεί σε ένα στάδιο (σε επίπεδο οριστικής 

μελέτης )  

           σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς και θα περιλαμβάνει  

1. Την σύνταξη πλήρων σχεδίων εκτέλεσης των οικοδομικών ή άλλων συναφών 

εργασιών των απαιτουμένων διά την πραγματοποίηση  του έργου και συγκεκριμένα 

όλα τα σχέδια κατόψεων και όψεων μετά των απαραιτήτων τομών, υπό κλίμακα 1:50  

επί των οποίων  σημειώνονται όλες οι βασικές διαστάσεις των οικοδομικών στοιχείων 

και το είδος αυτών σε συσχετισμό προς τα στοιχεία της φέρουσας κατασκευής και τις 

απαιτούμενες από τις προβλεπόμενες εγκαταστάσεις  κατασκευές, καθώς και σχέδια 

λεπτομερειών στα οποία  εμφαίνονται αναλυτικά  οι διαστάσεις, η διάρθρωση και το 

είδος των υλικών των διαφόρων οικοδομικών ή άλλων συναφών στοιχείων του έργου      

Στις παραπάνω  κατόψεις αναγράφονται όλες οι διαστάσεις γενικές  και επί μέρους, 

όλες  οι σχετικές στάθμες  με αφετηρία  σταθερό  εκλεγόμενο σημείο , ο τύπος και οι 

διαστάσεις  όλων  των ανοιγμάτων και κουφωμάτων, σε συνάρτηση  προς τους 

συνυποβαλλομένους, πίνακες κουφωμάτων. Όλες  οι στάθμες ποδιών, κατωφλίων, 

υπερθύρων, σημειώνονται  και περιγράφονται τα τυχόν μη τεμνόμενα (από  την 

κάτοψη) κουφώματα, οι θέσεις με τις  ακριβείς  διαστάσεις  των στοιχείων του 

φέροντος οργανισμού, οι θέσεις υδρορροών, οι ακριβείς και οριστικές  θέσεις των 



  

υδραυλικών υποδοχέων, το είδος κατασκευής των τοίχων, το είδος κατασκευής των 

δαπέδων, όπως και κάθε  απαιτουμένη ειδική λεπτομέρεια. 

2. Τεχνική Περιγραφή  

      Αυτή  πρέπει να δίνει  πλήρη εικόνα των εκτελουμένων εργασιών και να επεξηγεί 

και συμπληρώνει τα σχέδια της μελέτης, ούτως ώστε βάσει αυτής και των σχεδίων να 

είναι δυνατός ο έλεγχος και η απρόσκοπτος εκτέλεση του έργου. Στη παραπάνω  

Τεχνική Περιγραφή  εκτός  της λεπτομερούς ανάλυσης των εκτελουμένων εργασιών, 

των μεθόδων και υλικών κατασκευής κάθε  στοιχείου ξεχωριστά , πρέπει  αναλυτικά 

να  αναφέρεται κάθε  χώρος του κτιρίου με  αντίστοιχη  αρίθμηση, όπως αυτή θα 

γίνει  στα σχέδια κατασκευής από απόψεως κατασκευής δαπέδων, επενδύσεων είδους 

χρωματισμών κλπ. 

 

 

3.β.2. ΣΤΑΤΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  

 Η στατική μελέτη θα εκπονηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αρχιτεκτονικής 

μελέτης  σε ένα στάδιο (σε επίπεδο οριστικής μελέτης ) σύμφωνα με τους ισχύοντες 

Κανονισμούς και θα περιλαμβάνει: 

1.    Σύνταξη αρχικών σχεδίων ξυλοτύπων υφισταμένης κατασκευής του κτιρίου. 

2.  Σύνταξη τελικών σχεδίων ξυλοτύπων της κατασκευής μετά τις επεμβάσεις που θα 

πραγματοποιηθούν. 

 3. Εκτίμηση της ποιότητος σκυροδέματος και χάλυβος όπως και των εδαφικών 

χαρακτηριστικών,  που θα ληφθούν υπόψη για την σύνταξη της στατικής μελέτης.  Κατά το 

χρονικό διάστημα μέχρι την ανάθεση της μελέτης, η Υπηρεσία θα έχει λάβει δοκίμια 

σκυροδέματος για την σχετική αξιολόγησή τους από τον μελετητή,  ώστε να υπάρχει η 

σύμφωνη γνώμη της στην εφαρμογή των προϋποθέσεων ποιότητος υλικών.  

4. Στατική μελέτη  με βάση τις απαιτήσεις χρήσης, τα φορτία που προκύπτουν, τους  

ισχύοντες κανονισμούς (φορτίσεως δομικών έργων, υπολογισμού έργων εξ οπλισμένου 

σκυροδέματος, αντισεισμικό κανονισμό, κανονισμό επεμβάσεων κλπ). Η μελέτη θα συνταχθεί 

με βάση τα τελικά σχέδια ξυλοτύπων.    

5. Συμπεράσματα και προτάσεις για την ανάγκη πιθανών ενισχύσεων  και ελέγχων Φ.Ο. 

και θεμελιώσεως. 

  

3.β.3. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ . 

 

 Η μελέτη θα εκπονηθεί σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη, σύμφωνα με τους 

ισχύοντες Κανονισμούς και σε συμφωνία κατ’ ελάχιστο με τις προδιαγραφές του ΠΔ 696/74 

και θα περιλαμβάνει τις παρακάτω επιμέρους μελέτες: 

• Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων ύδρευσης 

• Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων αποχέτευσης  

• Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων πυρόσβεσης 

• Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων πυρανίχνευσης  

• Μελέτη θέρμανσης 

• Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων κλιματισμού – αερισμού 

• Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων 

• Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων τηλεφώνων και data 

• Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων λοιπών ασθενών ρευμάτων  



  

 

   3.β.4. ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΑΥ- ΦΑΥ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΙΣΗΣ . 

 

Οι μελέτες ΣΑΥ- ΦΑΥ θα συνταχθούν σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς 

Τα τεύχη δημοπράτησης θα περιλαμβάνουν 

     α) Τεχνική περιγραφή.  

      β) Τεχνικές  προδιαγραφές  εκτέλεσης του έργου.  

      γ) Αναλυτικό  τιμολόγιο  (ανάλυση τιμών).  

      δ) Τιμολόγιο μελέτης.  

      ε) Τιμολόγιο  προσφοράς.  

      στ) Προϋπολογισμό μελέτης.  

      ζ) Προϋπολογισμός προσφοράς.  

      η) Συγγραφές  Υποχρεώσεων Γενική  και Ειδική.  

      θ) Διακήρυξη. 

 

               

 3.β.5. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ. 

 Η Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου θα συνταχθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες 

Κανονισμούς. 

 

 3.γ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης του αντικειμένου της σύμβασης που περιλαμβάνει την 

εκπόνηση του συνόλου των μελετών (όπως αυτές αναφέρονται στα ανωτέρω 3.α και 3.β) και 

των απαραίτητων εγκρίσεων τους (εγκρίσεις μελέτης-αδειοδοτήσεις κ.λ.π) ορίζεται σε οχτώ 

(8) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού. 

 

 

Καναλάκι    

 

      ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

Λάζαρος Θεοδοσιάδης 

 

 

                Η Δ/ντρια 

     Τ.Υ-Πολ/μίας &Περ/ντος 

 

        Βασιλική Λαμπρούση 

            

 

 

 

 


