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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Η προτεινόμενη πράξη αφορά στην επανάχρηση του κτιρίου του παλαιού Γυμνασίου της Πύλου και 

τη μετατροπή του σε χώρο πολιτισμού. Το κτίριο θα στεγάσει τις παρακάτω χρήσεις: 

• Στέγαση Δημοτικής Φιλαρμονικής για τις πρόβες και συναυλίες. 

• Μαθήματα της Δημοτικής Φιλαρμονικής και χώρο εκπαίδευσης. 

• Δημιουργία μικρού συνεδριακού πολλαπλών χρήσεων (στο ισόγειο). 

• Δημοτική βιβλιοθήκη. 

• Χώρο πολιτιστικών εκθέσεων κτλ. (πολιτιστικό κέντρο). 

• Βοηθητικό χώρο εστίασης για τις ανάγκες λειτουργίας. 

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Πύλου – Νέστορος, η στήριξη της 

Πολιτιστικής Ανάπτυξης του Δήμου αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους του Στρατηγικού 

Σχεδιασμού. Ο Δήμος στοχεύει στην ανάδειξη του Δημοτικού αυτού κτιρίου μέσω της λειτουργίας 

του ως χώρο πολιτιστικής δραστηριότητας. 

Το Παλαιό Γυμνάσιο της Πύλου αποτελεί ένα ιδιαίτερο κτιριακό συγκρότημα, εξαιτίας της 

κατασκευής του αλλά και της ιστορίας του. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Πύλου δίπλα στο 

Δημαρχείο. 

Με την κατάλληλη διαμόρφωση στον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο, το κτίριο αυτό θα 

επανενταχθεί στον αστικό ιστό της πόλης και θα μετατραπεί σε ζωντανό κύτταρο. 

 

2. Η ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Η Δημοτική Φιλαρμονική Ορχήστρα Πύλου (Δ.Φ.Ο.Π) ιδρύθηκε το 1960 και από τότε προσφέρει 

πολιτισμό και παρέχει μουσική παιδεία στους πολίτες και ειδικότερα στους νέους του τόπου, 

καλύπτοντας συγχρόνως τις εθιμοτυπικές εκδηλώσεις. Η Δ.Φ.Ο.Π απαριθμεί περίπου 65 μέλη και 

διεξάγει περίπου 40 εμφανίσεις ετησίως. Στεγάζεται στο ισόγειο της διατηρητέας οικίας του Κωστή 

Τσικλητήρα, χώρος ιδιαίτερα μικρός, που δεν μπορεί να στεγάσει όλες τις δραστηριότητες της. 

Η αγάπη των μελών και των εκάστοτε αρχιμουσικών για τη μουσική είναι πολύ μεγάλη γεγονός που 

κατέστησε τη Φιλαρμονική θεσμό για την Πύλο. Όραμα και σκοπός της Δημοτικής Φιλαρμονικής 

Ορχήστρας Πύλου είναι να ΄΄διαμορφώσει γενιές νέων που θα ευαισθητοποιηθούν μέσα από την 

τέχνη της μουσικής και θα δημιουργήσουν παράδοση και πολιτισμό στον τόπο μας΄΄. 

Στο Παλιό Γυμνάσιο, το οποίο προτείνεται για να στεγάσει τις δραστηριότητές της, θα 

πραγματοποιούνται μαθήματα για τα μέλη της Φιλαρμονικής, καθώς και πρόβες για το πλήθος των 

συναυλιών που διοργανώνει. 

Αυτή τη στιγμή στην Πύλο δεν υπάρχει συνεδριακό κέντρο και οι ανάγκες για τέτοιες εκδηλώσεις 

καλύπτονται από την Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου, είτε αναζητείται αίθουσα σε άλλη πόλη. 

Αυτό το κενό θα καλύψει η δημιουργία του Συνεδριακού Κέντρου στο Ισόγειο του Κτιρίου του 
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Παλαιού Γυμνασίου. 

Στον Δήμο Πύλου – Νέστορος δεν υπάρχει Δημοτική Βιβλιοθήκη, παρόλο που υπάρχει μεγάλος 

αριθμός τίτλων βιβλίων. Τα βιβλία αυτά βρίσκονται αποθηκευμένα σε αποθήκη και δεν μπορούν να 

αξιοποιηθούν από τους εν δυνάμει χρήστες. Η δημιουργία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης θα παρέχει 

τη δυνατότητα στους πολίτες του Δήμου να δανείζονται βιβλία. Στη διάθεση των χρηστών θα 

υπάρχει αναγνωστήριο με πολλούς τίτλους βιβλίων. 

Επιπλέον, στο κτίριο θα δημιουργηθεί Πολιτιστικό Κέντρο, το οποίο θα φιλοξενεί εκθέσεις, 

παραστάσεις, συνέδρια κλπ. Προς το παρόν τέτοιου είδους Κέντρο δεν υπάρχει στο Δήμο και τις 

ανάγκες των γεγονότων αυτών τις καλύπτει το κτίριο της διατηρητέας οικίας του Κωστή 

Τσικλητήρα. 

Επιπρόσθετα, σε ένα χώρο του κτιρίου θα δημιουργηθεί βοηθητικός χώρος εστίασης για τις 

ανάγκες λειτουργίας του (κυλικείο). 

Τέλος, η προτεινόμενη πράξη αποτελεί ευκαιρία επανάχρησης του Παλαιού Γυμνασίου Πύλου, ενός 

κτιρίου με αρχιτεκτονική και ιστορική αξία για την πόλη της Πύλου. 

Έτσι, κρίνεται απαραίτητη η επανάχρηση του Παλαιού Κτιρίου του Γυμνασίου Πύλου, προκειμένου 

να επιτευχθούν οι εξής στόχοι: 

 Προώθηση και Ανάπτυξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς του τόπου. 

 Προώθηση του τομέα του Τουρισμού. 

 Αύξηση του αριθμού των επισκεπτών στην περιοχή. 

 Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς. 

 

3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

3.1 Γενικά 

 

Το κτίριο ιδιοκτησίας «Δήμου Πύλου – Νέστορος» που προτείνεται για επανάχρηση, είναι το 

Παλαιό Γυμνάσιο Πύλου. Βρίσκεται επί του παραλιακού μετώπου της Πύλου, στα δυτικά όρια της 

πόλης, αποτελώντας την κατάληξη της περιπατητικής διαδρομής της παραλίας. Στα δυτικά του 

κτιρίου αρχίζει το δάσος το οποίο περιβάλλει το «Νιόκαστρο» και ανατολικά υπάρχουν ιδιωτικές 

κατοικίες. Η οδική πρόσβαση πραγματοποιείται μέσω της παραλιακής οδού Τσαμαδού, ενώ δια 

θαλάσσης το κτίριο είναι προσβάσιμο μέσω του Εμπορικού Λιμένα και της Μαρίνας της Πύλου.  

Το κτίριο κτίστηκε το 1925 για να στεγάσει το Γυμνάσιο Πύλου και λειτούργησε με αυτή τη χρήση 

ως το 1990, όταν το Γυμνάσιο μεταστεγάστηκε σε νέο κτίριο. Στη συνέχεια στέγασε το Iνστιτούτο 

Aστροσωματιδιακής Φυσικής «Nέστωρ», του Εθνικού Αστεροσκοπείου, το οποίο είναι υπεύθυνο 

για το Υποβρύχιο Τηλεσκόπιο Νετρίνων του Προγράμματος Νέστωρ ‐ NESTOR Project (Neutrino 

Extended Submarine Telescope with Oceanographic Research Project). Αυτή τη στιγμή και τα 

τελευταία δύο χρόνια το κτίριο είναι χωρίς χρήση. Λόγω της θέσης του στην παραλία της πόλης, της 

επιβλητικής αρχιτεκτονικής του και της ιστορικής του σημασίας, αποτελεί τοπόσημο της Πύλου. 

Το κτίριο είναι εμβαδού 967 τ.μ., υπερυψωμένο από το έδαφος, με ύψος δύο ορόφων και στέγη. 

Περιλαμβάνει 6 αίθουσες των 55 τ.μ. εκάστη ανά 3 σε κάθε όροφο και άλλες αίθουσες γραφείων 
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και βοηθητικών χώρων κατανεμημένες και στους δύο ορόφους. Στον β’ όροφο έχει βεράντα η 

οποία βλέπει προς τον λιμένα. 

Το κτίριο είναι μικτής τεχνοτροπίας με φέρουσα τοιχοποϊία, λιθόκτιστη και πλάκα οπλισμένου 

σκυροδέματος στον όροφο, όπου οδηγεί κλίμακα επίσης οπλισμένου σκυροδέματος. Υπάρχουν 

ενδείξεις ότι τα στοιχεία του οπλισμένου σκυροδέματος έχουν προστεθεί σε μεταγενέστερη 

επισκευή του κτηρίου. Η στέγη είναι ξύλινη. Η στερεότητα του οικοδομήματος μπορεί να 

χαρακτηρισθεί άριστη. Φθορές εξωτερικά έχουν υποστεί τα επιχρίσματα, οι ποδιές και τα πρέκια 

των ανοιγμάτων, τα κουφώματα τα κιγκλιδώματα οι κλίμακες και η κεραμοσκεπή. Τα εσωτερικά 

κουφώματα είναι και αυτά κατεστραμμένα μαζί και η μεγάλη αναδιπλούμενη πόρτα που ενώνει 

δύο αίθουσες του ισογείου προς δημιουργία χώρου συναθροίσεως κοινού. Η οροφή του Α’ ορόφου 

έχει υποστεί παραμορφώσεις. 

Στην πίσω πλευρά του κτηρίου υπάρχει υπαίθριος ελεύθερος χώρος και πέραν αυτού επικλινής 

έκταση στη στέψη της οποίας ευρίσκεται ο δρόμος προς Μεθώνη. Στα δυτικά του κτηρίου αρχίζει το 

δάσος το οποίο περιβάλλει το «Νιόκαστρο» και ανατολικά υπάρχουν ιδιωτικές κατοικίες. 

 

3.2 Οι Λειτουργίες που θα ενταχθούν στο Υφιστάμενο Κτίριο 

 

Όπως είναι εμφανές και από τη φωτογραφική τεκμηρίωση, η γενική κατάσταση του κτιρίου είναι 

καλή, χωρίς εμφανείς βλάβες στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου. Οι φθορές που παρουσιάζονται 

αφορούν κυρίως σε δευτερεύοντα στοιχεία του κτιρίου, δηλαδή επενδύσεις, επιχρίσματα κτλ. 

Οι κατασκευαστικές εργασίες θα προσδιοριστούν μετά την εκπόνηση των σχετικών μελετών. Σε 

γενικές γραμμές, οι παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν είναι εστιασμένες στην 

αποκατάσταση των φθορών, τη διαμόρφωση του εσωτερικού χώρου ώστε να εξυπηρετεί τη νέα 

χρήση (καθαιρέσεις, νέα εσωτερικά χωρίσματα) και την προσβασιμότητα του χώρου από ΑΜΕΑ 

(ράμπες εισόδου κ.α). Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν εργασίες βελτίωσης της ενεργειακής 

συμπεριφοράς του κτιρίου, με την αντικατάσταση κουφωμάτων, την προσθήκη μονώσεων και ό,τι 

άλλο προβλέπει η σχετική μελέτη που θα πραγματοποιηθεί. Εκτεταμένες εργασίες προβλέπονται 

για τα δίκτυα ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Ο περιβάλλον χώρος θα υποστεί απλές 

διαμορφώσεις, φυτεύσεις και εγκατάσταση βοηθητικού εξοπλισμού (καθιστικά, κάδοι  

απορριμμάτων, κτλ). 

Το κτίριο πρόκειται να αξιοποιηθεί ως χώρος πολιτισμού με μικτές χρήσεις.  

Το κτίριο σύμφωνα με την πρόταση διαμόρφωσής του πρόκειται να στεγάσει τις παρακάτω 

χρήσεις: 

 Στέγαση Δημοτικής Φιλαρμονικής. 

 Δημοτική βιβλιοθήκη. 

 Δημιουργία μικρού συνεδριακού πολλαπλών χρήσεων. 

 Χώρο πολιτιστικών εκθέσεων. 

 Βοηθητικό χώρο εστίασης για τις ανάγκες λειτουργίας. 
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Δίδονται οι πιο κάτω διευκρινίσεις για τους χώρους και τις επιμέρους λειτουργίες των πιο πάνω 

Λειτουργικών Ενοτήτων: 

 Στέγαση Δημοτικής Φιλαρμονικής 

Το κτίριο πρόκειται να στεγάσει τη Δημοτική Φιλαρμονική, καλύπτοντας το σύνολο των αναγκών 

της. Συγκεκριμένα, προβλέπονται αίθουσες για πρόβες και συναυλίες, καθώς και χώρος 

εκπαίδευσης για τα μαθήματα της Φιλαρμονικής. 

 Δημοτική βιβλιοθήκη 

Στον Δήμο Πύλου ‐ Νέστορος υπάρχει πλήθος βιβλίων, αλλά ως τώρα δεν υπάρχει οργανωμένη 

δημοτική βιβλιοθήκη λόγω έλλειψης χώρου και υποδομών. Με την επανάχρηση του Γυμνασίου, 

δημιουργούνται οι συνθήκες για τη λειτουργία οργανωμένης και εξοπλισμένης δημοτικής 

βιβλιοθήκης. 

 Δημιουργία μικρού συνεδριακού πολλαπλών χρήσεων 

Η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων θα μπορεί να λειτουργήσει ως αίθουσα εκδηλώσεων και μικρό 

συνεδριακό, καλύπτοντας τις αντίστοιχες ανάγκες του Δήμου, εφόσον προς το παρόν απουσιάζει 

τέτοιου είδους υποδομή. 

 Χώρος πολιτιστικών εκθέσεων 

Θα υπάρχει δυνατότητα φιλοξενίας εκθέσεων κάθε είδους (τέχνης, κτλ.) συνοδευτικά ως προς τις 

υπόλοιπες λειτουργίες του χώρου. 

 Βοηθητικός χώρος εστίασης για τις ανάγκες λειτουργίας 

Ο βοηθητικός χώρος εστίασης αφορά στη λειτουργία μικρού κυλικείου‐ αναψυκτηρίου για την 

κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του χώρου. 

 Θα προβλεφθούν οι απαραίτητες (ΥΔΡ – Η/Μ) εγκαταστάσεις: 

o στους χώρους υγιεινής (με πρόσβαση για ΑΜΕΑ) 

o στον ανελκυστήρα για μετακίνηση όλων των επισκεπτών σε όλα τα επίπεδα 

 

Για την πλήρη διαμόρφωση του οικοπέδου-κτιρίου απαιτούνται μια σειρά από εργασίες όπως 

παρουσιάζονται παρακάτω: 

 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ‐ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

- Καθαιρέσεις και αποξηλώσεις όπου απαιτείται (εσωτερικά χωρίσματα, δάπεδα, 

κεραμίδια, κτλ). 

 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 

- Στατικές εργασίες επιδιόρθωσης του φορέα και των υλικών πλήρωσής του. Δηλαδή 

όλες οι απαραίτητες εργασίες (σκυροδέματα, οπλισμοί, τοιχοπληρώσεις, 

τσιμεντοενέσεις, αρμολογήματα, λιθοδομές, λοιπές ενισχύσεις φορέα και τοιχοδομών) 

για την ενίσχυση και αποκατάσταση του κτιρίου. 

 ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ‐ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 

- Εσωτερικά χωρίσματα, διαμόρφωση χώρου. 
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- Σοβατίσματα. 

 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ‐ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 

- Δάπεδα, επενδύσεις, ειδικές καλύψεις, μαρμαρικά, κλπ 

- Οι απαραίτητες μονώσεις έναντι ήχου ‐ υγρασίας και θερμότητας. 

 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ‐ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

- Αντικατάσταση ανοιγμάτων και κουφωμάτων, πόρτες, παράθυρα, υαλοστάσια. 

- Κατασκευή όλων των απαραίτητων προσβάσεων και εξοπλισμού για τη διευκόλυνση 

ΑΜΕΑ. 

- Αντικατάσταση ή επισκευή στέγης , κιγκλιδωμάτων , κλιμάκων και λοιπών στοιχείων 

του κτιρίου. 

 ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 

- Χρωματισμοί. 

- Ο απαραίτητος εξοπλισμός για τη λειτουργία του κτιρίου (είδη υγιεινής, πάγκοι, 

ερμάρια, νεροχύτες, κλπ). 

 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

- Προετοιμασία, διαμόρφωση και επιστρώσεις για τις απαραίτητες φυτεύσεις 

(χωματουργικά, εκσκαφές, πληρώσεις εδάφους, κλπ). 

- Εξοπλισμός περιβάλλοντος χώρου (πέργκολες, καθιστικά, κάδοι απορριμμάτων). 

- Φυτεύσεις δέντρων θάμνων και λοιπών. 

 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

- Όλες οι απαραίτητες καλωδιώσεις και ο εξοπλισμός ασφαλείας για τη λειτουργία του 

κτιρίου καθώς και οι απαραίτητες γειώσεις και όπου είναι αναγκαία η αντικεραυνική 

προστασία. 

- Συστήματα ενεργητικής πυροπροστασίας. 

- Συστήματα φωτισμού (ενδεικτικά: λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας με λάμπες χαμηλής 

ενεργειακής στάθμης και συστήματα αυτοματισμού). 

- Συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού (επιδότηση σύγχρονων συστημάτων με 

αιτιολόγηση στη συνεισφορά της εξοικονόμησης ενέργειας στην Τ.Ε.). 

- Όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός ύδρευσης και αποχέτευσης του κτιρίου. 

 

3.2.7 Περιβάλλοντας χώρος 

Ο  Περιβάλλων  χώρος  θα  εξυπηρετηθεί  από  τις  απαραίτητες  Η/Μ  Εγκαταστάσεις ύδρευσης – 

άρδευσης, φωτισμού και αποχέτευσης ομβρίων, καθώς και Φυτεύσεις υψηλού και χαμηλού 

πρασίνου και παρτεριών, καθιστικά-παγκάκια και λοιπές διαμορφώσεις 
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4. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Οι μελέτες της προηγούμενης παραγράφου, θα εκπονηθούν με βάση τις προδιαγραφές 

μελετών του Π.Δ. 696/74. 

Η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης, θα συνταχθεί σύμφωνα με τον ισχύοντα ΚΕΝΑΚ. 

Η μελέτη Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ., θα εκπονηθεί σύμφωνα με το Π.Δ.305/96, όπως ισχύει σήμερα. 

 

Τα Τεύχη Δημοπράτησης των οικοδομικών και Η/Μ εργασιών, θα συνταχθούν σύμφωνα με τα 

ενιαία τιμολόγια του ΥΠΕΧΩΔΕ (απόφαση υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ17α/08/136ΦΝ/437/23-12-04 ΦΕΚ 

1939 Β΄/29-12-04, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα) και θα περιλαμβάνουν : 

o Τεχνική Περιγραφή 

o Τεχνικές Προδιαγραφές 

o Διακήρυξη Δημοπρασίας  

o Συγγραφή Υποχρεώσεων  

o Τιμολόγιο Μελέτης 

o Προϋπολογισμό Μελέτης 

o Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

o Προμέτρηση Οικοδομικών Εργασιών και Η/Μ εργασιών 

 

Στη Μελέτη θα ληφθούν υπόψη οι 440 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.), 

σύμφωνα με την Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης υπ’ αρ. 

ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 (ΦΕΚ 2221/Β/30.07.2012), όπως ισχύει μέχρι σήμερα. 

 

Οι  στατικές  μελέτες  που  θα  εκπονηθούν,  θα  στηριχτούν  στους παρακάτω κανονισμούς: 

 Ευρωκώδικας 0 :  "Βασεις σχεδιασμου" (2002) 

 Ευρωκώδικας 1 : "Δρασεις" 

Μέρος 1-1 : Γενικές δράσεις - Πυκνότητες, ίδια βάρη και φορτία εκμετάλλευσης  κτιριων (2002) 

Μέρος 1-3 : Φορτία χιονιού (2003) 

Μέρος 1-4 : Γενικές Δράσεις - Δράσεις ανέμου (2005) 

 Ευρωκώδικας 2 : "Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα" 

Μέρος 1-1 : Γενικοι κανονες και κανονες για κτιρια  (2004) 

 Ευρωκώδικας 3 : "Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα" 

Μέρος 1-1 : Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια (2005)) 

 Ευρωκώδικας 7 : “Γεωτεχνικός σχεδιασμός” 

Μέρος 1: Γενικοί κανόνες 

 Ευρωκώδικας 8 : "Αντισεισμικός  σχεδιασμός των κατασκευών" 

Μέρος 1 : Γενικοι κανονες και κανονες  για κτιρια (2004) 

Μέρος 5 : Θεμελιώσεις, φορείς αντιστήριξης και γεωτεχνικά θέματα 

 Κανονισμός Επεμβάσεων, ΟΑΣΠ, 2η Αναθεώρηση 2017 

 Ο Νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος 

(ΦΕΚ1416/Β΄/17.07.2008). 

 Ο ισχύων Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 
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Για τη σύνταξη της μελέτης, ο Μελετητής θα πρέπει να λάβει υπόψη του, τους πιο κάτω 

ειδικούς κανονισμούς και αποφάσεις για κτιριακά έργα: 

 Τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (ΝΟΚ), τους Κανονισμούς Ειδικών Κτιρίων. 

 Τις Προδιαγραφές Οικοδομικών, Κτιριακών Μελετών του Π.Δ. 696/1974. 

 Τον Κανονισμό ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 

 Τις Διατάξεις της Δ.Ε.Η. 

 Τους Κανονισμούς εγκαταστάσεων και λειτουργίας ανελκυστήρων. 

 Τους Κανονισμούς Υδραυλικών Εγκαταστάσεων. 

 Τους Κανονισμούς διαθέσεως λυμάτων ακαθάρτων, ομβρίων. 

 Τους Κανονισμούς Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων. 

 Τους Κανονισμούς Κλιματισμού-αερισμού και κεντρικής θέρμανσης. 

 Τον Κανονισμό μελέτης, κατασκευής, ελέγχου και συντήρησης τηλεπικοινωνιακών 

δικτύων οικοδομών κλπ. 

 Τον Κ.Ε.Ν.Α.Κ. 

 Τις τοπικές δεσμεύσεις λόγω Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, γειτνίασης με αγωγούς 

υψηλής τάσεως ΔΕΗ κλπ. 

 Όλες τις ΤΟΤΕΕ τις σχετικές με τις Η/Μ Εγκαταστάσεις. 

 Τις οδηγίες για την άρση αρχιτεκτονικών εμποδίων για ΑμεΑ. 

Για όλους τους ανωτέρω κανονισμούς, θα ληφθούν υπόψη οι τελευταίες ισχύουσες εκδόσεις 

κατά τη χρονική περίοδο εκπόνησης των μελετών, καθώς και οι εγκύκλιοι και αποφάσεις που 

τους συμπληρώνουν. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στους ανωτέρω 

Ελληνικούς Κανονισμούς, θα ισχύουν οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί. 

 

5. ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

Η Μελέτη, θα εγκριθεί από το Δ.Σ. του Δήμου Πύλου. Επιπλέον θα εγκριθεί και από την αρμόδια 

Αρχαιολογική Υπηρεσία και από το ΚΑΣ, δεδομένου ότι το κτίριο είναι διατηρητέο βάσει του ΦΕΚ 

546/B’/1992. Ο Μελετητής, θα οφείλει να παρέχει διευκρινίσεις σε όλες τις αρμόδιες για την 

έγκριση Υπηρεσίες και να συμμορφώνει τη Μελέτη του, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις των 

Υπηρεσιών αυτών. 

 

6. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου θα είναι και η ετοιμασία και υποβολή του φακέλου για τη 

γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής και την έκδοση της Άδειας Δόμησης για το Κτίριο 

από την αρμόδια Πολεοδομική Αρχή, καθώς και η παρακολούθηση της διαδικασίας έκδοσης της 

οικοδομικής αδείας. Όποιες τροποποιήσεις ζητηθούν από τις αρμόδιες Αρχές κατά την έκδοση 

αδειών θα είναι υποχρέωση του αναδόχου να τις υλοποιήσει μέχρι τη θετική ολοκλήρωση των 

διαδικασιών αδειοδότησης. 
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7. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ  ΜΕΛΕΤΩΝ  ΚΑΙ  ΠΑΡΟΧΗΣ  ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Στη σύμβαση θα ορίζεται χρονοδιάγραμμα 6 μηνών και συγκεκριμένα. 

1. 4 μήνες για την παράδοση όλων των μελετών   

2. 2 μήνες μετά την παράδοση των μελετών, για την παράδοση των Τευχών 
Δημοπράτησης, των ΣΑΥ-ΦΑΥ και όλων των αδειοδοτήσεων 

 

 

Πύλος  …../……/2020 

Συντάχθηκε 

 

 

ΒΕΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

Πύλος  …../……/2020 

Θεωρήθηκε,  

Η Δ/ΝΤΡΙΑ Π.-Δ. & Π.Ζ. 

 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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