ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
τον άρθρου 100 τον ν. 3852/2818

Μεταξύ
Τον Ελληνικού ∆ηµοσίού - Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού,
Του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Χανίων (Ε.Α.Κ. Χανίων)
και
Του ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Για την Πράξη µε τίτλο:
«ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
ι

"`7Ρ-

«ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»
**********

Στην ΑΘήνα , σήµερα, την 30ή-8-2021, οι παρακάτω φορείς
καλούµενοι στο εξής «Συµβαλλόµενοι», ήτοι :
Το Ελληνικό ∆ηµόσιο - Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, νόµιµα
εκπροσωπούµενο από τον Υφυπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού,
κ. Ελευθέριο Αυγενάκη
Το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «ΕΟΝΙΚΟ ΑΟΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΧΑΝΙΩΝ», που εδρεύει στα Χανιά, οδός Ανδρέα Παπανδρέού,
αριθµός 59 και εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο της
επιτροπής διοίκησής τον, κ. Παναγιώτη Σβονράκη και
Το Α.Ε.Ι. Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΚΡΗΤΗΣ», που εδρεύει στην Πολυτεχνειούπολη, Κοννονπιδιανά
∆ήµού Χανίων και εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρύτανη,
καθηγητή κ. Ευάγγελο Ο. ∆ιαµαντόπουλο
έχοντας νπ' όψιν :
-Το π.δ. 81/2019 (Α'119), «Σύσταση, συγχώνεύση, µετονοµασία και
κατάργηση Υπουργείων και καθορισµός των αρµοδιοτήτων τούς Μεταφορά υπηρεσιών και αρµοδιοτήτων µεταξύ Υπουργείων».
- Το π.δ. 83/2019 (Α'121), «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
- Το π.δ. 70/2015 (Α' 114), «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισµού και
Αθλητισµού, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων. Ανασύσταση τον Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίον και
µετονοµασία τον σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Μετονοµασία του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων
σε Υπουργείο Παιδείας, 'Ερευνας και Θρησκευµάτων, του Υπουρ γείου
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Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού σε Υπουργείο
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και τον Υπουργείου Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραµµατείας
Βιοµηχανίας στο Υπουργείο Οικονοµίας Ανάπτυξης και Τουρισµού».
- Το π.δ. 4/2018 (Α' 7) «Οργανισµός Υπουργείού Πολιτισµού και
Αθλητισµού».
- Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291 (Β'3099) Κοινή
Απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού
περί ανάθεσης αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισµού και
Αθλητισµού, Ελευθέριο Ανγενάκη.
- Τις διατάξεις τον ν. 545/1977 (ΦΕΚ Α 46/17-2-1977) «Περί ιδρύσεως
Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου υπό την επωνυµίαν Πολ υτεχνείον Κρήτης κατ
άλλων ττνών διατάξεων»
- Το ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/6-9-2011) «∆οµή, λειτουργία, διασφάλιση
της ποιότητας των σπονδών κατ διεθνοποίηση των ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων», όπως ισχύει σήµερα
- Το ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α 114/4-8-2017) «Οργάνωση κατ λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδεύσης, ρυθµίσεις για την έρεύνα κατ άλλες διατάξεις», όπως
ισχύει σήµερα
- Την υπ' αριθµό πρωτ. 201647/Ζ1/21-11-2017 ∆ιαπιστωτική πράξη του
Υπουργού Παιδείας, 'Ερευνας και Θρησκευµάτων περί της εκλογής
Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΦΕΚ
627/28-11-2017 τεύχος Υ.Ο.∆.∆.)
-Τις διατάξεις του Π.∆. 54/18-2-2000 (Α'43) περί ιδρύσεως του ν.π.δ.δ. µε
την επωνυµία «Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Χανίων»
- Την υπ' αριθ. 377047/6-8-2021 (Υ.Ο.∆.∆. 650) απόφαση τον
Υφυπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού περί συγκρότησης επιτροπής
∆ιοίκησης τον ν.π.δ.δ. µε την επωνυµία «Εθνικό Αθλητικό Κέντρο
Χανίων»
3

λ

- Τις διατάξεις τον άρθρον 100 τον ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/7-6-2010),
όπως αυτό ισχύει σήµερα µετά την τροποποίησή τον από τις διατάξεις τον
άρθρου 8 τον ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α 85/11-04-2012), τον άρθρον 36 του
ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α 93/14-7-2014), τον άρθρον 179 του ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α 133/19-7-2018), του άρθρον 8 τον ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α 53/113-2020), τον άρθρον 21 του ν. 4690/2020 (ΦΕΚ Α 104/30-5-2020) και του
άρθρον 6 τον ν. 4711/2020 (ΦΕΚ Α 145/29-7-2020)
- Τις διατάξεις τον άρθρον 12 τον ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016)
«∆ηµόσιες Συµβάσεις Εργων, Προµηθειών κατ Υπηρεσιών (προσαρµογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ κατ 2014/25/ΕΕ)»
- Την µε αριθµό πρωτ. ΥΠΠΟΑ 15407/14-1-2021 επιστολή του
Υφυπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, κ. Ελευθέριού Αυγενάκη, προς
τον Πρύτανη τον Πολυτεχνείού Κρήτης, καθηγητή κ. Ευάγγελο
∆ιαµαντόπουλο, αναφορικά µε το κλειστό Κολυµβητήριο Ακρωτηρίου
Χανίων
- Την οµόφωνη απόφαση της 546/29-1-2021 συνεδρίασης της Συγκλήτου
τον Πολυτεχνείού Κρήτης επί της πρότασης τον Υφυπουργού Πολιτισµού
και Αθλητισµού, κ. Ελευθέριού Ανγενάκη
-

Την απόφαση της 568/30-8-2021 συνεδρίασης της Συγκλήτου τον

Πολυτεχνείού Κρήτης, µε την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας
προγραµµατικής σύµβασης
- Την απόφαση της 04/27-8-2021 συνεδρίασης της Επιτροπής ∆ιοίκησης
τον ν.π.δ.δ. µε την επωνυµία «Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Χανίων», µε την
οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης
συµφωνούν, συνοµολογούν και συναποδέχονται τα παρακάτω :

ΠΡΟΟΙΜΙΟ - ΣΚΟΠΟΣ
Η σύµβαση αυτή, που αφορά στις υφιστάµενες κτιριακές αθλητικές
εγκαταστάσεις τον Κλειστού Κολυµβητηρίού Ακρωτηρίου Χανίων, το
οποίο κατασκευάστηκε από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού (στο εξής
ΓΓΑ) για τον καποδιστριακό δήµο Ακρωτηρίου, ενταχθέντα µε την

εφαρµογή τον προγράµµατος «Καλλικράτης» στο δήµο Χανίων, στα
Κοννονπιδιανά Ακρωτηρίου, σε έκταση της αποκλειστικής κυριότητας
τον Πολυτεχνείού Κρήτης, υπογράφεται στο πλαίσιο της κυβερνητικής
πολιτικής για την ενίσχυση και αναβάθµιση του αθλητισµού και
συγκεκριµένα στο πλαίσιο της πολιτικής της ΓΓΑ και σκοπό έχει να
βοηθήσει την αθλητική, πολιτιστική και κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη
της ευρύτερης περιοχής των Χανίων.
Ειδικότερα, µε την παρούσα σύµβαση καθορίζεται το βασικό
πλαίσιο συµφωνίας και δηµιουργικής συνεργασίας των συµβαλλοµένων
µερών και προσδιορίζονται τα µέσα, οι τρόποι και οι διαδικασίες
υλοποίησης αυτής της συµφωνίας για την επικαιροποίηση της µελέτης
αποκατάστασης, αναβάθµισης και ανακαίνισης τον Κλειστού
Κολυµβητηρίού Ακρωτηρίού Χανίων και τον περιβάλλοντος χώρού τον.
Μέσω της επιτυχούς εκπλήρωσης της παρούσας συµφωνίας τα
συµβαλλόµενα µέρη αποσκοπούν στη δηµιουργία και λειτουργία ενός
σύγχρονου αθλητικού κέντρού, µε ανοιχτό Στάδιο Στίβού, γήπεδα
Αθληπαιδιών και χώρους εναλλακτικού αθλητισµού, τόσο για την
εξυπηρέτηση των αναγκών άθλησης ολόκληρης της πολυτεχνικής
κοινότητας, τον κοινού, αλλά και των αθλητικών σωµατείων που
δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων, όσο και για τη
φιλοξενία µεγάλων αθλητικών διοργανώσεων ευρωπαϊκής

ή/και

παγκόσµιας εµβέλειας. Αυτός, άλλωστε, ο τελευταίος σκοπός αποτελεί και
τον λόγο για τον οποίον συµβάλλεται στην παρούσα το ν.π.δ.δ. µε την
επωνυµία «Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Χανίων» (στο εξής ΕΑΚ Χανίων).
Προς τον σκοπό αυτόν η ΓΓΑ, το ΕΑΚ Χανίων και το Πολυτεχνείο
Κρήτης αναλαµβάνούν από κοινού τις παρακάτω δεσµεύσεις µε τούς
ακόλουθους όρούς και συµφωνίες :
ΑΡΘΡΟ 1°

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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Η παρούσα σύµβαση είναι προγραµµατική και στηρίζεται στις
διατάξεις τον άρθρον 100 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/7-6-2010), όπως
αυτό ισχύει σήµερα µετά την τροποποίησή τον από τις διατάξεις του
άρθρον 8 τον ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α 85/11-04-2012), του άρθρου 36 του
ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α 93/14-7-2014), του άρθρον 179 τον ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α 133/19-7-2018), τον άρθρον 8 τον ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α 53/113-2020), του άρθρου 21 του ν. 4690/2020 (ΦΕΚ Α 104/30-5-2020) και τον
άρθρον 6 του ν. 4711/2020 (ΦΕΚ Α 145/29-7-2020).
Επίσης, πληρούνται σωρεντικώς οι προϋποθέσεις των παρ. 4 και 5
τον άρθρου 12 τον ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016), λαµβανοµένου
υπ' όψιν ότι η παρούσα εγκαθιδρύει συνεργασία µεταξύ των
συµβαλλοµένων φορέων, η οποία αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι οι
δηµόσιες υπηρεσίες που οφείλουν να εκτελούν οι εν λόγω αρχές
παρέχονται για την επίτεύξη των κοινών τους στόχων, β) η υλοποίηση της
συνεργασίας αυτής εξυπηρετεί αποκλειστικά σκοπούς δηµοσίού
συµφέροντος και γ) οι συµµετέχοντες φορείς εκτελούν στην ελεύθερη

αγορά λιγότερο από το 20°/ο των δραστηριοτήτων που αφορά η
συνεργασία. Για τον λόγο αυτόν, η σύναψη της παρούσης εξαιρείται των
διατάξεων τον ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016).
Στη σύµβαση αυτή περιέχονται τα ακόλουθα άρθρα :
- Αντικείµενο της σύµβασης & Παραδοτέα
- ∆ικαιώµατα και Υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων
- Πόροι - Προϋπολογισµός & Τρόποι χρηµατοδότησης
- ∆ιάρκεια - Χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης
- Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
- Ρήτρες - Αντισυµβατική συµπεριφορά
- Τροποποίηση όρων της σύµβασης
- Τελικές διατάξεις
ΑΡΘΡΟ 2°

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ & ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ
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Το Πολυτεχνείο Κρήτης διαθέτει κλειστό κολυµβητήριο που κείται
εντός της ιδιοκτησίας τον στα Κοννονπιδιανά Ακρωτηρίού µε ΚΑΕΚ
500742802001, το οποίο χρηµατοδοτήθηκε από πόρούς της ΓΓΑ, αλλά δεν
έχει µέχρι και σήµερα λειτουργήσει. Το Κλειστό Κολυµβητήριο
Ακρωτηρίου Χανίων χρήζει άµεσης αποκατάστασης, αναβάθµισης και
ανακαινίσεως, ώστε να καταστεί ακολούθως εφικτή η αξιοποίηση και η
εποικοδοµητική λειτουργία τον µέσω της ορθολογικής διαχείρισής τον.
Αποβλέποντας στον σκοπό αυτό, τα συµβαλλόµενα µέρη
συνοµολογούν καταρχήν ως αναγκαία την επικαιροποίηση της µελέτης
αποκατάστασης των φθορών των κτιριακών εγκαταστάσεων που έχει ήδη
εκπονηθεί από εξειδικευµένο προσωπικό της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών τον Πολυτεχνείού Κρήτης κατά το έτος 2016, προς
εναρµόνιση µε τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές της νοµοθεσίας για
τα κτίρια και τις αθλητικές εγκαταστάσεις και προς άµεση εφαρµογή της
στην πράξη.
Η επικαιροποίηση της µελέτης αποκατάστασης Θα πραγµατοποιηθεί
από το εξειδικευµένο προσωπικό της θεσµοθετηµένης µε το π.δ. 54/2004
∆ιεύθύνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης µε τη
συµβολή µελών τον Ιδρύµατος και εφόσον χρειασθεί και µε τη συµβολή
εξωτερικών συνεργατών, µε τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα υπό
την εποπτεία και τη συνεργασία των αρµοδίων υπηρεσιών της ΓΓΑ και
τον ΕΑΚ Χανίων. Ως Επιστηµονικός Υπεύθυνος ορίζεται ο καθηγητής της
Σχολής Χηµικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, κ. Ιωάννης
Τσοµπανάκης. Ειδικότερα, η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του
Πολυτεχνείου Κρήτης στελεχώνεται από προσωπικό µε µεγάλη εµπειρία
και ο ρόλος της συνίσταται πέραν των υπολοίπων, στη σχεδίαση, στην
υλοποίηση και στη λειτουργία και συντήρηση των κτιριακών και
ηλεκτροµηχανολογικών υποδοµών τον Ιδρύµατος, το οποίο σήµερα
διαθέτει δοµηµένες επιφάνειες της τάξεως των 70.000 m2, µε την
προοπτική εντός τον 2021 να ανέλθουν σε 90.000 m2 περίπου. Το

προσωπικό της ∆ιεύθύνσης Τεχνικών Υπηρεσιών τον Πολυτεχνείού
Κρήτης δύναται να ανταποκριθεί σε έργα υψηλών απαιτήσεων και κατά
συνέπεια, µπορεί να φέρει σε πέρας µε αρτιότητα και τη διεργασία της
επικαιροποίησης της υφιστάµενης µελέτης αποκατάστασης, που είχε,
άλλωστε, εκπονηθεί από το ίδιο το προσωπικό της.
Ειδικότερα, το αντικείµενο της παρούσας συµφωνίας περιλαµβάνει
την υλοποίηση των κάτωθι δράσεων / εργασιών:
Επικαιροποίηση Μελέτης Αποκατάστασης τον Κτιρίού τον
Κολυµβητηρίού Ακρωτηρίού και τον Περιβάλλοντος Χώρού αυτού :
Οργάνωση και Συντονισµός της Επικαιροποίησης της Υφιστάµενης
Μελέτης
Ανάθεση των επί µέρους Μελετών και εποπτεία της εκπόνησης της
επικαιροποίησής τους - Παραλαβή και"Ελεγχος
Σύνταξη Τευχών ∆ηµοπράτησης τον "Εργου
Παράδοση Φακέλού της Επικαιροποιηµένης Μελέτης στην ΓΓΑ και
στο ΕΑΚ Χανίων
Ενηµέρωση Οικοδοµικής Άδειας για τυχόν µεταβολές πού
ενδέχεται να προκύψούν από την επικαιροποίηση της µελέτης και
ολοκλήρωση της διαδικασίας υπαγωγής στον ν. 4178/2013
Ως παραδοτέα ορίζονται οι ακόλούθες επικαιροποιηµένες
µελέτες/αξιολογήσεις στις ενότητες πού αναφέρονται στη συνέχεια και
καθορίζονται από την ισχύούσα νοµοθεσία (ΦΕΚ Β 1047/29-3-2019):
Αρχιτεκτονικά
Στατικά
Ηλεκτροµηχανολογικά
Τοπογραφικά / ∆ιαµορφώσεις Ανάγλυφου
-

Η συγγραφή των τευχών δηµοπράτησης, όπως περιγράφεται
εκτενώς στο συνηµµένο στην παρούσα Παράρτηµα µε τίτλο
«Αναλυτικός Προϋπολογισµός»,

περίπτωση ε) ∆ιοίκηση

Συντονισµός - Τεύχη ∆ηµοπράτησης.
α

Τα παραδοτέα αυτά Θα παραδοθούν σε ψηφιακή µορφή στην
αρµόδια ∆ιεύθύνση Τεχνικών Αθλητικών'Εργων και Υποδοµών της ΓΓΑ,

µε αποστολή στο ema il dtaey@gga.gov.gr, ώστε να επακολουθήσούν οι
περαιτέρω ενέργειες της ΓΓΑ για τη µεταγενέστερη εφαρµογή και
αξιοποίησή τούς.
ΑΡΘΡΟ 3°
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Η ΓΓΑ δια των αρµοδίων υπηρεσιών της αναλαµβάνει :
Την παράδοση των εγκαταστάσεων του Κλειστού Κολυµβητηρίού
Ακρωτηρίού Χανίων στο Πολυτεχνείο Κρήτης µε την υπογραφή σχετικού
πρωτοκόλλού παράδοσης — παραλαβής.
Την ανάληψη δράσεων για την εξεύρεση της αναγκαίας
χρηµατοδότησης για την αξιοποίηση και εφαρµογή των µελετών στην
πράξη και την αποκατάσταση των φθορών, την αναβάθµιση και την
ανακαίνιση των κτιριακών εγκαταστάσεων και τον περιβάλλοντος χώρου
τον Κλειστού Κολυµβητηρίού Ακρωτηρίού Χανίων.
Την ανάληψη των αναγκαίων δράσεων και πρωτοβουλιών για τη
σύσταση του φορέα της διαχείρισης και της λειτουργίας τον Κλειστού
Κολυµβητηρίού Ακρωτηρίού Χανίων.
Την παροχή υποστήριξης και τη συνεργασία καθ' όλη τη διάρκεια της
σύµβασης µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του Πολυτεχνείού Κρήτης, καθώς και
την παροχή κάθε αναγκαίας βοήθειας προς αυτές στο πλαίσιο του ρόλου
και των δυνατοτήτων της για την ολοκλήρωση των προβλεπόµενων στη
σύµβαση.
Τη συµµετοχή µε δύο (2) εκπροσώπούς της στην Κοινή Επιτροπή τον
άρθρον 6 για την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης της σύµβασης.
Το ΕΑΚ Χανίων, ως εποπτευόµενος από τη ΓΓΑ φορέας, αναλαµβάνει:
1) Τη χρηµατοδότηση της υλοποίησης των δράσεων/εργασιών και των
παραδοτέων πού εκτίθενται στο άρθρο 2 της παρούσας, σύµφωνα µε τις

9

διαδικασίες που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία και σύµφωνα
µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 4 της παρούσας.
2) Τη συµµετοχή µε δύο (2) εκπροσώπους της στην Κοινή Επιτροπή του
άρθρον 6 για την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης της σύµβασης.
Το Πολυτεχνείο Κρήτης δια των αρµοδίων υπηρεσιών τον

αναλαµβάνει:
Την ενηµέρωση της Οικοδοµικής Άδειας για τυχόν µεταβολές που
ενδέχεται να προκύψουν από την επικαιροποίηση της µελέτης και την
ολοκλήρωση της διαδικασίας υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4178/2013
των κτιριακών εγκαταστάσεων του Κλειστού Κολυµβητηρίου
Ακρωτηρίου Χανίων.
Την απασχόληση και διάθεση εξειδικευµένου προσωπικού µε τα
απαραίτητα και ανάλογα προσόντα για την επικαιροποίηση της µελέτης
αποκατάστασης των φθορών των κτιριακών εγκαταστάσεων και την
υποβολή των παραδοτέων τον άρθρου 2 της παρούσας προς τις αρµόδιες
υπηρεσίες της ΓΓΑ.
Τη συνεργασία σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης µε τις αρµόδιες
υπηρεσίες της ΓΓΑ και τον ΕΑΚ Χανίων προς υλοποίηση των εργασιών
που προβλέπονται στη σύµβαση.
Τη συµµετοχή µε δύο (2) εκπροσώπούς τον στην Κοινή Επιτροπή τον
άρθρον 6 για την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης της παρούσας.
Την τακτική ενηµέρωση των µελών της Κοινής Επιτροπής του άρθρον
6 καθ' όλη τη διάρκεια της υλοποίησης τον αντικειµένού και των
παραδοτέων τον άρθρου 2 της σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 4°

ΠΟΡΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Ο προϋπολογισµός της παρούσας σύµβασης ανέρχεται στο ποσό
των πενήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων εξήντα ευρώ και σαράντα εννέα
λεπτών (Ε 55.260,49), πλέον τον αναλογούντος Φ.Π.Α., ήτοι στο συνολικό
ιο

4,
ι■
ι

ποσό των εξήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι τριών ευρώ (Ε
68.523,00) ως προς την επικαιροποίηση της µελέτης αποκατάστασης τον
κτιρίού τον Κολυµβητηρίού Ακρωτηρίού και τον περιβάλλοντος χώρου,
όπως προκύπτει από το συνηµµένο στην παρούσα Παράρτηµα µε τίτλο
«Αναλυτικός Προϋπολογισµός», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα
της παρούσας.
Το Πρόγραµµα Θα χρηµατοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από πόρούς του
ΕΑΚ Χανίων σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Ο προϋπολογισµός
αυτός καλύπτει δαπάνες,

όπως αµοιβές προσωπικού, εξοπλισµό,

µετακινήσεις, αναλώσιµα, λοιπά έξοδα και όποια άλλη δαπάνη θεωρηθεί
απαραίτητη για την υλοποίηση της παρούσας.
Ρητά συµφωνείται ότι το Πολυτεχνείο Κρήτης δεν µπορεί να
αναλάβει συµβατικές δεσµεύσεις έναντι τρίτων πού υπερβαίνούν το
παραπάνω συνολικό ποσό των εξήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι
τριών εύρώ (Ε 68.523,00).
Ειδικότερα, η καταβολή της χρηµατοδότησης για την από µέρους
της Τεχνικής Υπηρεσίας τον Ιδρύµατος επικαιροποίηση της µελέτης
αποκατάστασης του κτιρίου του Κολυµβητηρίου και του περιβάλλοντος
χώρού Θα γίνει προς το Πολυτεχνείο Κρήτης δια τον Ειδικού Λογαριασµού
Κονδυλίων "Ερευνας (ΕΛΚΕ) τον Πολυτεχνείού Κρήτης τµηµατικά,
ανάλογα µε την πρόοδο υλοποίησης της παρούσας, σύµφωνα µε τις
διαδικασίες των πληρωµών πού προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία,
ως ορίζεται αναλυτικά στο Παράρτηµα και στο κεφάλαιο υπό τον τίτλο
«ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ».
Η προβλεπόµενη χρηµατοδότηση και έως τον ποσού των εξήντα
οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι τριών εύρώ (Ε 68.523,00) Θα

καταβληθούν σε τραπεζικό λογαριασµό πού τηρεί ο Ε.Λ.Κ.Ε.
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, ο οποίος Θα εισπράξει και Θα διαχειρισθεί
το κονδύλι της χρηµατοδότησης του Πολυτεχνείού Κρήτης σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων 50 έως και 68 τον ν. 4485/2017
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(ΦΕΚ Α 114/4-8-2017) και σύµφωνα και µε τον Οδηγό Χρηµατοδότησης
και ∆ιαχείρισης της Επιτροπής Ερευνών τον Ειδικού Λογαριασµού
Κονδυλίων 'Ερευνας τον Πολυτεχνείου Κρήτης. Τα στοιχεία τον Ειδικού
Λογαριασµού Κονδυλίων 'Ερευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης προς τον
οποίο Θα εκδοθούν τα νόµιµα παραστατικά πληρωµής είναι τα παρακάτω:
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
'Εδρα: ΧΑΝΙΑ ∆ιεύθυνση: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ - ΚΤΙΡΙΟ Ε4 ΚΟΥΝΟΥΓΠ∆ΙΑΝΑ Τ.Κ.73100
Α.Φ.Μ.: 090087411 - ∆.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ
Για τη διενέργεια των πληρωµών Θα προσκοµισθούν από το
Πολυτεχνείο Κρήτης (ΕΛΚΕ) στο ΕΑΚ Χανίων τα νόµιµα παραστατικά
στοιχεία συνοδευόµενα από όλα τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά και
αφού Θα έχει προηγηθεί η έκδοση πρακτικού της Κοινής Επιτροπής του
άρθρον 6 της παρούσας που θα πιστοποιεί ότι η εκτέλεση της σύµβασης
και τα επιµέρούς παραδοτέα ανταποκρίνονται πλήρως στις τεθείσες
προδιαγραφές και απαιτήσεις της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 5°

∆ΙΑΡΚΕΙΑ - ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Η διάρκεια της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης ορίζεται σε
έξι (6) µήνες. Ως χρόνος έναρξης Θεωρείται η ηµεροµηνία υπογραφής της
παρούσας.
Η ισχύς της παρούσας σύµβασης -και ακολούθως κάθε υποχρέωση
των συµβαλλοµένων µερών - λήγει µε τη συµπλήρωση δώδεκα (12)
µηνών από την υπογραφή της, οπότε και Θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί το
συµβατικό αντικείµενο και η οριστική παραλαβή τον µε την υπογραφή του
σχετικού πρωτοκόλλού, καθώς και η συνολική εκταµίευση των πιστώσεων
του άρθρον 4 της παρούσας σύµβασης.
Το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης των εργασιών που αναλαµβάνονται
σύµφωνα µε το άρθρο 2 από το Πολυτεχνείο Κρήτης προκύπτει
λεπτοµερώς στο συνηµµένο στην παρούσα Παράρτηµα.
ι2

Η διάρκεια της σύµβασης µπορεί να παραταθεί για έξι (6) µήνες µε
κοινή έγγραφη συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών για λόγους που
αφορούν αποκλειστικά την ολοκλήρωση του αντικειµένού της σύµβασης,
κατόπιν αιτιολογηµένης εισήγησης της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης και σχετικής απόφασης των αρµοδίων οργάνων των
συµβαλλοµένων µερών, όπού προβλέπεται. Οµοίως, σε περίπτωση που
απαιτηθεί τροποποίηση τον χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης της
παρούσας, δύναται αυτή να τροποποιηθεί µε τη σύµφωνη γνώµη της
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
ΑΡΘΡΟ 6°

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Για την παρακολούθηση υλοποίησης της σύµβασης αυτής
συστήνεται Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. Η Επιτροπή είναι
εξαµελής και αποτελείται από εκπροσώπούς των συµβαλλοµένων (µε τους
νόµιµούς αναπληρωτές τούς) ως ακολούθως :
∆ύο (2) εκπροσώπους της ∆ιεύθύνσης Τεχνικών "Εργων της ΓΓΑ, ένας
εκ των οποίων ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής, µε τούς αναπληρωτές
τους, οι οποίοι Θα οριστούν µε απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισµού και
Αθλητισµού.
∆ύο (2) εκπροσώπούς τον, ΕΑΚ Χανίων, ήτοι :
- τον κ. Παναγιώτη Σβουράκη µε αναπληρώτρια την κ. Ελευθερία
Αρχοντάκη
- την κ. Ελένη Σκονλά µε αναπληρωτή τον Παναγιώτη Παρυωτάκη
∆ύο (2) εκπροσώπους τον Πολυτεχνείού Κρήτης, ήτοι :
- τον καθηγητή κ. Ευάγγελο ∆ιαµαντόπουλο µε αναπληρωτή τον καθηγητή
κ. Γεώργιο Καρατζά
- τον αναπληρωτή καθηγητή κ. Ευτύχιο Κουτρούλη µε αναπληρωτή τον
επίκούρο καθηγητή κ. Γεώργιο Αραµπατζή
Η Θητεία των µελών της Επιτροπής Θα διαρκέσει όσο χρόνο και η
παρούσα Σύµβαση.
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'Εργο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι η
παρακολούθηση της εφαρµογής των όρων της παρούσας, η εποπτεία της
εκτέλεσης των προβλεπόµενων εργασιών, η λήψη αποφάσεων για κάθε
ζήτηµα που τυχόν δεν ρυθµίζεται µε την παρούσα, η εν γένει επίλυση των
όποιων προβληµάτων παρουσιάζονται, η έγκριση ειδικότερων ρυθµίσεων
στο πλαίσιο της παρούσας και η υποβολή ειδικά αιτιολογηµένης
εισήγησης προς τούς συµβαλλόµενους για τυχόν παράταση της σύµβασης.
'Εργο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι, επίσης, η
πιστοποίηση της προόδου υλοποίησης τον φυσικού αντικειµένού της
σύµβασης.

Η Επιτροπή συγκαλείται µε πράξη του προέδρού της και
συνεδριάζει σε τακτικές συνεδριάσεις, καθώς και όποτε το απαιτούν οι
όροι της παρούσας ή όποτε κρίνει ο Πρόεδρός της. Η Επιτροπή βρίσκεται
σε απαρτία όταν είναι παρόντα όλα τα µέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει
να είναι αιτιολογηµένες και λαµβάνονται µε απόλύτη πλειοψηφία των
µελών της. Η Επιτροπή δύναται να συνεδριάζει µε τη χρήση µέσων
τηλεδιάσκεψης. Οι λοιπές λεπτοµέρειες για τη λειτουργία της Κοινής
Επιτροπής Παρακολούθησης καθορίζονται µε αποφάσεις της.
ΑΡΘΡΟ 7°

ΡΗΤΡΕΣ - ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρούς της παρούσας

σύµβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των
διατάξεων του νόµου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα
συµβαλλόµενα µέρη παρέχει στο άλλο µέρος το δικαίωµα να καταγγείλει
τη σύµβαση σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, αξιώνοντας κάθε Θετική
ή αποθετική ζηµία.
Σε περίπτωση µη πιστής εφαρµογής της παρούσας σύµβασης µε
υπαιτιότητα τον Πολυτεχνείου Κρήτης, το ΕΑΚ Χανίων αποκτά
µονοµερώς το δικαίωµα της διακοπής της χρηµατοδότησης (άρθρο 4) και
της επιστροφής ποσού που αντιστοιχεί σε µη νλοποιηθείσες εργασίες.
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Στην περίπτωση της µη πιστής εφαρµογής της παρούσας σύµβασης
µε υπαιτιότητα της ΓΓΑ ή/και τον ΕΑΚ Χανίων, το Πολυτεχνείο Κρήτης
δύναται µονοµερώς να διακόψει τις εργασίες τον αντικειµένού (άρθρο 2),
δικαιούται δε το µέρος της χρηµατοδότησης (άρθρο 4) πού Θα
ανταποκρίνεται στις µέχρι τότε παρασχεθείσες υπηρεσίες κατ' αναλογία
των εκτελεσθεισών εργασιών.
ΑΡΘΡΟ 8°

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα προγραµµατική σύµβαση µπορεί να τροποποιείται ή να
συµπληρώνεται ως προς το φυσικό αντικείµενο, τον προϋπολογισµό, τα
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των µερών και τη διάρκεια χρονοδιάγραµµα µετά από κοινή συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών.
Καµία τροποποίηση της προγραµµατικής σύµβασης δεν
αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο που υπογράφεται από τους νοµίµούς
εκπροσώπούς των συµβαλλοµένων µερών, εξουσιοδοτηµένους σύµφωνα
µε το νόµο.
ΑΡΘΡΟ 9°

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΒΕΙΣ
Η µη άσκηση δικαιωµάτων ή παράλειψη υποχρεώσεων από
οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων
προς την προγραµµατική σύµβαση ή η καθυστέρηση στη λήψη µέτρων που
προβλέπει η σύµβαση αυτή από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος δεν
µπορεί να Θεωρηθεί ως παραίτηση των συµβαλλοµένων µερών από
δικαίωµα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τούς ή αναγνώριση δικαιωµάτων
στα συµβαλλόµενα µέρη, πού δεν αναγνωρίζονται ρητά από την
προγραµµατική σύµβαση.
Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών πού αφορά στην
εκτέλεση και την ερµηνεία των όρων της παρούσας σύµβασης και πού δεν
Θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 6,
δύναται να επιλύεται από τα αρµόδια δικαστήρια των Αθηνών, αφού όµως
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εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες εξωδικαστικής επίλύσης της διαφοράς
από τούς συµβαλλόµενους.
Η παρούσα σύµβαση, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για το
περιεχόµενό της, υπογράφεται ως ακολούθως σε τρία (3) όµοια αντίτυπα,
από τα οποία έκαστος εκ των συµβαλλοµένων έλαβε από ένα (1).
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗ ΓΓΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΚ
ΧΑΝΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ _._1 Ί ΡΥΤΑΝΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
λ1 £ 4r
/
ΙΟΣΚΙ~ΣΗΣ

Ελε

. Ι ενάκης

r

*4/
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ηγητης Ενάγγ.
∆ιαµαντόπουλος

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Η ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΜΕΛΕΤΗ
Η υπάρχουσα µελέτη αποκατάστασης τον κτιρίού τον Κλειστού Κολυµβητηρίού Ακρωτηρίού και
διαµόρφωσης τον περιβάλλοντος χώρού, έχει εκπονηθεί από την ∆νση Τεχνικών Υπηρεσιών τον
Πολυτεχνείού Κρήτης και ολοκληρώθηκε τον Μάιο 2016.
Η αρχική µελέτη τον έργού είχε εκπονηθεί το 2003 και η κατασκευή τον έργού ολοκληρώθηκε γύρω
στο τέλος τον 2006 µε αρχές του 2007. Έκτοτε, έχούν αλλάξει οι κανονισµοί και οι υποχρεώσεις πού
αφορούν τις οικοδοµικές και τις ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις.
Η υπάρχουσα µελέτη τον 2016 χρειάζεται επικαιροποίηση προκειµένού να προχωρήσει η αποκατάσταση
τον κτιρίού τον Κολυµβητηρίού Ακρωτηρίού, βελτιώνοντας και εκσυγχρονίζοντας τις υποδοµές και
βελτιστοποιώντας τις συνθήκες και τις παραµέτρούς λειτουργίας τούς στη συνέχεια.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Το έργο έχει τρεις βασικούς πυλώνες, όσον αφορά την αποκατάσταση τον κτιρίού τον Κολυµβητηρίού:
Αποκατάσταση των κτιριακών και των Η/Μ εγκαταστάσεων τον κτιρίού τον Κολυµβητηρίού.
Επισκευή και ανάκτηση των χώρων της πισίνας
Εκσυγχρονισµός των συστηµάτων παροχής και διαχείρισης ενέργειας και εκτεταµένη χρήση των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
Οι τρεις αυτοί βασικοί πυλώνες, έχούν τούς εξής σκοπούς :
Πλήρη λειτουργικότητα τον κτιρίού και των υποδοµών τον.
Εναρµόνιση τον εξοπλισµού καθώς και τον ενεργειακού αποτυπώµατος τον κτιρίου µε τα σύγχρονα
ενεργειακά πρότυπα
Βλλτιστοποίηση τον τρόπον λειτουργίας µε σύγχρονες τεχνικές και επιλογές
Μείωση τον κόστους λειτουργίας και της ενεργειακής συµπεριφοράς τον κτιρίου µέσα από την
ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας, µε τη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ηλιακή και
φωτοβολταϊκή) και σύγχρονων τεχνικών διαχείρισης ενέργειας.

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Το έργο περιλαµβάνει την αποκατάσταση τον υπάρχοντος κτιρίού µε πισίνα (Οικοδοµική Άδεια
ΟΑ967 / 2003).
ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
Κατηγορία Κτιρίου
Αριθµός Ορόφων
Ύψος Οικοδοµής
Κάλυψη

Ειδικό Κτίριο
2
14,37 µ.
5.61,82 τµ.

∆όµηση

7.037,36 τµ.

Η αποκατάσταση τον κλειστού κολυµβητηρίού Ακρωτηρίου περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες
οικοδοµικές εργασίες και τις εργασίες στις ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις ώστε να καταστεί
δυνατή η απρόσκοπτη λειτουργία τον.
Λόγω τον ότι η υφιστάµενη µελέτη υπάρχει από το 2016, απαιτείται να προχωρήσει η διαδικασία
επικαιροποίησης / τροποποίησης της, προκειµένού αφενός να εναρµονιστεί µε τους τελευταίους
κανονισµούς πού διέπουν τις κτιριακές εγκαταστάσεις (κανονισµός σκυροδέµατος, προσβασιµότητα και
φιλοξενία ΑΜΕΑ, ενεργειακή απόδοση τον κτιρίού κλπ.), και αφετέρού να καλύψει καλύτερα
µελλοντικές ανάγκες.
Για τον σκοπό αυτό, οι κύριες κατηγορίες ενεργειών αποκατάστασης πού πρέπει να µελετηθούν για την
επικαιροποίηση της υφιστάµενης µελέτης τον 2016, συνοψίζονται στις εξής οµάδες:
Αρχιτεκτονικά
Ηλεκτροµηχανολογικά
Στατικά
Πέραν τούτων υπάρχει και κάποιες κατηγορίες δευτερευουσών ενεργειών, απαραίτητων όµως για την
ολοκλήρωση της επικαιροποίησης της υφιστάµενης µελέτης:
Υποστηρικτικές
∆ιοίκηση, Συντονισµός - Τεύχη ∆ηµοπράτησης
Όσον αφορά την επικαιροποίηση της υπάρχουσας µελέτης, αναπτύσσεται στην συνέχεια εκτίµηση του
κόστούς της επικαιροποίησης αυτής, βάσει τον κανονισµού προεκτίµησης αµοιβών και προσαρµόζοντας
το κόστος αυτό, στηριζόµενοι σε µειωτικούς συντελεστές αναλόγως των τροποποιήσεων πού
απαιτούνται σε κάθε οµάδα εργασιών.
(α) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ
Όσον αφορά στην επικαιροποίηση της ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ,
Η αρχική αρχιτεκτονική µελέτη εκπονήθηκε από το Αρχιτεκτονικό Γραφείο Χάρρύ
Μπονγαδέλλη κατά το έτος 2003.
Η σχετική Οικοδοµική Άδεια βάσει της οποίας οικοδοµήθηκε το Κολυµβητήριο είναι η
967/2003. Έγινε υπαγωγή στον ν.4178/13 µε Α/Α ∆ήλωσης 2963650 και η διαδικασία βρίσκεται
σε εξέλιξη.
ενηµερώθηκε µε Υπαγωγή στον ν.4178/13 µε Α/Α ∆ήλωσης 2963650 από την Τεχνική
Υπηρεσία του Πολυτεχνείού Κρήτης.
Πρόκειται για κτηριακό συγκρότηµα µε δύο κολυµβητικές δεξαµενές, µία ολυµπιακών
προδιαγραφών µε κερκίδες και µία εκµάθησης κολύµβησης καθώς και ικανού αριθµού
βοηθητικών χώρων εξυπηρέτησης της λειτουργίας των παραπάνω χρήσεων ήτοι: χώρούς
αποδυτηρίων, χώρούς γραφείων, χώρούς γραφείων συλλόγων, εµπορικών χρήσεων προς
ενοικίαση όπως κυλικείο & εστιατόριο, θεωρεία δηµοσιογράφων µεταφραστών κλπ., χώρων
αναµονής και υποδοχής, κλπ.
Η µελέτη Θα ενηµερωθεί ως προς κάποιες προσαρµογές εσωτερικών διαρρυθµίσεων πού
αφορούν σε χώρο διηµέρεύσης νυχτοφύλακα και µικροπροσαρµογές στον χώρο κυλικείού
εστιατορίού. Ο βασικός σκελετός της αρχιτεκτονικής µελέτης θα παραµείνει ως έχει και δοθεί

ιδιαίτερο βάρος µαζί µε µηχανικούς επίσης ειδικευµένων στα οικοδοµικά στην πιο
αποτελεσµατική επίλύση οικοδοµικών λεπτοµερειών που έχούν αστοχήσει είτε λόγω
διαβρώσεων είτε λόγω παλαιότητας είτε επειδή έχούν καταστεί παρωχηµένα µε τα σύγχρονα
οικοδοµικά υλικά.
Η µελέτη εφαρµογής που Θα προκύψει, Θα περιλαµβάνει πλήρη κατασκευαστικά σχέδια σε
εναρµόνιση µε την εφαρµοσµένη αρχική αρχιτεκτονική µελέτη τον γραφείού Χ. Μπονγαδέλλη
και την µελέτη κοστολόγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας.
(Q) ΣΤΑ ΤΙΚΑ
Όσον αφορά στην ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ,
Οικοδοµική Άδεια 967/2003 και Υπαγωγή στον ν.4178/13 µε Α/Α ∆ήλωσης 2963650.
Η υπάρχούσα Στατική Μελέτη διατίθεται στο αρχείο της αρµόδιας Πολεοδοµίας και έχει
εφαρµοστεί από τον αρχικό ανάδοχο τον έργου υπό την επίβλεψη Μηχανικών της τότε
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας (Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού).
Το παρόν έργο αποκατάστασης δεν περιλαµβάνει µεταβολές των στατικών χαρακτηριστικών
της κατασκευής. ∆εν προβλέπονται αλλαγές στα φορτία και τις καταπονήσεις σε σχέση µε τις
παραδοχές της µελέτης.
Θα γίνει έλεγχος και εκτίµηση της κατάστασης τον φέροντος οργανισµού ως έχει σήµερα. Θα
εξεταστούν µε κάθε δυνατό και εφικτό τρόπο η κατάσταση των φερόντων στοιχείων από άποψη
διάβρωσης και τυχόν φθοράς.
Όπου παρουσιαστεί ανάγκη ο έλεγχος Θα λάβει σχολαστικότερη διάσταση και όπου
εντοπιστούν προβλήµατα Θα πραγµατοποιηθούν οι κατάλληλες ενέργειες αποκατάστασης.
Θα γίνει συνολική εκτίµηση της κατάστασης τον υλοποιηµένού φέροντος οργανισµού τόσο από
άποψης εφαρµογής της µελέτης όσο και από άποψη τυχόν φθορών ή διαβρώσεων.
Στο σύνολο τον φέροντος οργανισµού θα γίνει συντήρηση και αποκατάσταση των µονώσεων,
των χρωµατισµών κτλ.
Οι προβλεπόµενες ενέργειες περιλαµβάνούν:
Ι.

Εκτίµηση και Αποτίµηση των εδαφικών χαρακτηριστικών πέριξ τον κτηρίου.
Πλήρης αναγνώριση και επισκόπηση των µεµονωµένων στοιχείων του υπάρχοντος στατικού
φορέα.
Επισκόπηση τον µεταλλικού φορέα της οροφής.
Πλήρης αποτύπωση των λεπτοµερειών της κατάστασης και δηµιουργία φωτογραφικού αρχείου.
Εκτίµηση και Προτάσεις αποκατάστασης ενδεχόµενων διαβρώσεων και φθορών.
Σύνταξη των τεχνικών εκθέσεων, των τευχών προϋπολογισµών και αναλυτικών τιµολογίων.
Τα παραπάνω θα γίνούν και για το σύνολο τον κτηρίου κολυµβητηρίού και τον
κατασκευασµένου περιβάλλοντα χώρού.

(γ) ΗΑΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΑΟΓΙΚΑ
Το αντικείµενο των Η/Μ εργασιών τον κτιρίού, το οποίο εµπίπτει στην περίπτωση ριζικής ανακαίνισης
υφισταµένου κτιρίού λόγω τον εύρος των επεµβάσεων και αποκαταστάσεων στο κτίριο, είναι:
Πλήρης επικαιροποίηση σχεδίων - υπολογισµών - τεχνικών περιγραφών/προδιαγραφών προϋπολογισµού - τιµολόγιο µελέτης όπού απαιτείται λόγω ριζικής ανακαίνισης ,αλλαγής
νοµοθεσίας και τεχνολογίας υλικών
Νέες µελέτες που απαιτούνται λόγω κείµενης νοµοθεσίας.

Αναλυτικά οι προβλεπόµενες ενέργειες περιλαµβάνούν:
Ι.

Ύδρευση: Η µελέτη Θα επικαιροποιηθεί ως προς την επιλογή και την κοστολόγηση
µηχανηµάτων παραγωγής ζεστού νερού λόγω απαιτήσεων ΚΕΝΑΚ και τεχνολογικής εξέλιξης.
Επίσης Θα εξεταστεί η δυνατότητα και η σκοπιµότητα χρησιµοποίησης και κοστολόγησης
υλικών σύγχρονης τεχνολογίας και κοστολογίού.
Αποχέτεύση: Η µελέτη παραµένει ως έχει. Θα εξεταστεί µόνο η δυνατότητα και η σκοπιµότητα
χρησιµοποίησης και κοστολόγησης µηχανηµάτων κυρίως άντλησης σύγχρονης τεχνολογίας
Πυρασφάλεια (παθητική - ενεργητική): Η µελέτη θα επικαιροποιηΘεί και θα εναρµονιστεί
σύµφωνα µε την τρέχουσα Πυροσβεστική ∆ιάταξη και τις ισχύουσες προδιαγραφές και
πρότυπα.
Μελέτη Ενεργειακής απόδοσης Κτιρίού (ΚΕΝΑΚ) - Οερµοµονωτική επάρκεια: Το κτίριο από
τη στιγµή που ανακαινίζεται ριζικά απαιτεί αντικατάσταση κουφωµάτων, τοποθέτηση
θερµοµονώσεων και έλεγχο της θερµοµονωτικής τον επάρκειας καθώς και της ενεργειακής τον
απόδοσης.
Κλιµατισµός - Αερισµός: Η µελέτη Θα επικαιροποιηθεί ως προς την επιλογή και την
κοστολόγηση µηχανηµάτων λόγω απαιτήσεων ΚΕΝΑΚ και τεχνολογικής εξέλιξης. Επίσης Θα
εξεταστεί η δυνατότητα και η σκοπιµότητα χρησιµοποίησης υλικών ή τεχνικών σύγχρονης
τεχνολογίας.
Ηλεκτρικά ισχυρά: Η µελέτη παραµένει ως έχει. Θα εξεταστεί µόνο η δυνατότητα και η
σκοπιµότητα χρησιµοποίησης υλικών ή µηχανηµάτων σύγχρονης τεχνολογίας και κοστολογίού
µε αντίστοιχες µετατροπές στα πεδία της µελέτης όπού απαιτείται. Απαιτείται επίσης µελέτη
φωτοτεχνίας λόγω ριζικής ανακαίνισης τον κτιρίού.
Ηλεκτρικά ασθενή: Η µελέτη Θα επικαιροποιηθεί ως προς την επιλογή και την κοστολόγηση
µηχανηµάτων σύµφωνα µε τις τρέχουσες υποδείξεις της ∆ιεύθύνσης ∆ικτύων, τον Φορέα
∆ιαχείρισης και της τεχνολογικής εξέλιξης. Επίσης θα εξεταστεί η δυνατότητα και η
σκοπιµότητα χρησιµοποίησης υλικών σύγχρονης τεχνολογίας και κοστολογίού µε αντίστοιχες
µετατροπές στα πεδία της µελέτης όπού απαιτείται.
Λοιπές Η/Μ εργασίες: Θα επικαιροποιηΘούν οι µελέτες πρόσβασης και κεντρικού συστήµατος
ελέγχού σύµφωνα µε τις τρέχουσες τεχνολογίες, προδιαγραφές και τις απαιτήσεις τον Φορέα
∆ιαχείρισης. Επίσης Θα επικαιροποιηθεί το σύστηµα φίλτρανσης της πισίνας.

(δ) ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Το αντικείµενο των Υποστηρικτικών Μελετών αφορά όλες τις υποστηρικτικές µελέτες που απαιτούνται
για να ολοκληρωθεί η επικαιροποίηση της υφιστάµενης µελέτης αποκατάστασης τον Κολυµβητηρίου
Ακρωτηρίού. Συγκεκριµένα:
την Τοπογραφική Μελέτη Αποτύπωσης τον περιβάλλοντος χώρού και των υποδοµών
της Μελέτης Υψοµετρικής ∆ιαµόρφωσης (Μελέτης Χωµατουργικών), προκειµένού να
σχεδιαστούν οι οδοί προσβάσεις στο κτίριο και στις λοιπές εγκαταστάσεις - υποδοµές, καθώς
και οι αναθεώρηση - επέκταση των χώρων στάθµευσης που απαιτούνται.
Αναλυτικά οι προβλεπόµενες ενέργειες περιλαµβάνούν:
Ι. Τοπογραφική Μελέτη: Πλήρη αποτύπωση της κάτοψης τον κτιρίου και του περιβάλλοντος
χώρου, οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά.
2. Υψοµετρική ∆ιαµόρφωση: Υψοµετρική Μελέτη τον περιβάλλοντα χρου προκειµένού να
διαµορφωθεί η κατάλληλη τελική επιφάνεια επί της οποίας θα σχεδιασ ύν οι οδοί πρόσβασης

και οι χώροι στάθµεύσης πού απαιτούνται. Η υψοµετρική Μελέτη Θα υπολογίσει τις ποσότητες
χωµατισµών πού Θα µετακινηθούν, καθώς και το ισοζύγιο χωµατισµών. Θα υπολογιστούν και
σχεδιαστούν διαµήκεις και εγκάρσιες διατοµές τον χώρού, παρέχοντας τα τελικά υψόµετρα τον
ανάγλυφού, όπως αυτό Θα διαµορφωθεί.
(ε) ∆ΙΟΙΚΗΣΗ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ - ΤΕΥΧΗ ∆ΗΜΟΠΡΑ ΤΗΣΗ
Το αντικείµενο της οµάδας ∆ιοίκηση - Συντονισµός - Τεύχη ∆ηµοπράτησης αφορά όλες τις ενέργειες
πού απαιτούνται για να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της επικαιροποίησης της υφιστάµενης µελέτης
και να συγγραφούν πλήρη τα απαιτούµενα Τεύχη ∆ηµοπράτησης προκειµένου το έργο της
αποκατάστασης του Κολυµβητηρίού Ακρωτηρίού να ολοκληρωθεί. Συγκεκριµένα:
Η ∆ιεύθύνση Τεχνικών Υπηρεσιών τον Πολυτεχνείού Κρήτης αναλαµβάνει την διοίκηση και
τον συντονισµό της οµάδας επικαιροποίησης της υφιστάµενης µελέτης προκειµένού να
προχωρήσει στη συνέχεια η διαδικασία της διαγωνιστικής διαδικασίας από την ΓΓΑ για την
ανάθεση τον έργου της αποκατάστασης τον Κολυµβητηρίου Ακρωτηρίού.
Συγγραφή των Τευχών ∆ηµοπράτησης τον ∆ιαγωνισµού πού Θα προκηρυχθεί στη συνέχεια για
την ανάθεση τον έργου της αποκατάστασης τον Κολυµβητηρίού Ακρωτηρίού.
Αναλυτικά οι προβλεπόµενες ενέργειες περιλαµβάνουν:
∆ιοίκηση. Συντονισµός Συγκρότηση οµάδας επίβλεψης της επικαιροποίησης της µελέτης και
συντονισµού των µελετητών προκειµένού η επικαιροποίηση και το αποτέλεσµα να
ολοκληρωθεί ποιοτικά και στα πλαίσια τον χρονοδιαγράµµατος επικαιροποίησης.
Συγγραφή των Τευχών ∆ηµοπράτησης: Θα συνταχθούν τα προβλεπόµενα τεύχη δηµοπράτησης
(∆ιακήρυξη, Προκήρυξη, Περίληψη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Προϋπολογισµός, Τιµολόγιο
Εργασιών κλπ.), τα οποία µαζί µε τις Τεχνικές Περιγραφές, Τεχνικές Εκθέσεις και Τεχνικές
Προδιαγραφές Θα ετοιµαστεί στη συνέχεια από την ΓΓΑ η διαγωνιστική διαδικασία για την
προκήρύξη τον έργού της αποκατάστασης τον Κολυµβητηρίού Ακρωτηρίού.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ
ΦΕΚ 25Ι9/20-07-2017 ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ
Αριθµ. ∆ΝΣy /32129/ ΦΝ 466 «Σγκριση Κανονισµού Ωροεκττµώµενων Αµοιβών µελετών κατ παροχής
τεχνικών κατ λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ τον άρθρον 53
του ν. 4412/2016 (Α ' 147).

Οι οµάδες εργασιών πού απαιτούνται για την επικαιροποίηση της µελέτης και προεκτιµούνται βάσει τον
κανονισµού, είναι:
(α) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ
(β) ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ
(γ) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ
(δ) ΤΕΥΧΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
Σύµφωνα µε τον κανονισµό προεκτίµησης αµοιβών, µια καινούργια µελέτη για το κτίριο αυτό, µε
εµβαδόν 7.037,36 τµ, Θα προκηρυσσόταν σε διαγωνιστική διαδικασία µε:
1.747.135,51 €

Στη περίπτωση τον Κολυµβητηρίου Ακρωτηρίού, λόγω προϋπάρχονσας µελέτης αποκατάστασης από
το 2016, η οποία χρήζει επικαιροποίησης λόγω αλλαγής των κανονισµών και της νοµοθεσίας, µικρές
παρεµβάσεις για να καταστεί το κτίριο λειτουργικό βάσει των αναγκών, εκτιµάται ότι οι αλλαγές πού Θα
απαιτηθούν να γίνούν στην προϋπάρχουσα µελέτη, Θα έχούν ένα µέσο ποσοστό διαφοροποίησης επί µιας
καινούργιας µελέτης, της τάξεως τον 3,92%ο (προκύπτει από τα επί µέρούς ποσοστά), το οποίο Θα
χρησιµοποιηθεί για την προεκτίµηση της αµοιβής επικαιροποίησης.
Η προεκτιµώµενη αµοιβή της µελέτης είναι της τάξεως των:
68.523,00 €
Αναλύεται στις προαναφερθείσες οµάδες ως εξής:
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΒΟΙΒΩΝ)
ΟΜΑ∆ΕΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΧ

13.147,43

16.302,81

ΗΜ

23.029, 86

28.557, 03

4.573,73

5.671,43

ΣΤΑΤ
ΥΠΟΣΤΗΡ

4.384,80

5.437,15

∆ΙΟΙΚ. ΣΥΝΤΟΝ. ΤΕΥΧΗ

10.124,67

12.554,59

ΣΥΝΟΛΟ

55.260,49

68.523,00

Αναλυτικότερα, η προεκτιµώµενη αµοιβή ανά είδος µελέτης:

ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ (7.037,36 τ.µ.)
Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΠΛΗΡΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ

( %ο)

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΜΕΛΕΤΗΣ

571.926,36

2,00%

11.438,53

2 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒ. ΧΩΡΟΥ

69.052,26

2,00%

1.381,05

3 ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

16.392,82

2,00%

327,86

4 ΣΤΑΤΙΚΗ

169.397,43

1,50%

2.540,96

5 ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

135.517,95

1,50%

2.032,77

27.861,82

7,00%

1.950,33

266.953,40

7,00%

18.686,74

34. 182,77

7,00%

2.392,79

7.308,00

60,00%

6 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
7 Η/Μ
8 ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
9 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ

1.298.592,82
10 ΣΑΥ-ΦΑΥ

1.500,00

1

75,00%

1.300.092,82
11 ΤΕΥΧΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ (∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)
12 ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

13 ∆ΙΟΙΚ. & ΓΡΑΜΜ.ΥΠΟΣΤΗΡΙ -Η ΜΕΛΕΤΗΣ

4.384,80

45.135,82
1. 125,00

46.260,82

103.887,43

3,85%°

3.999,67

3000

100,00%

3000

2000

100,00%ο

2000

Ρ

ΣΥΝΟΛΟ

1.408.980,25

ΦΠΑ 24%ο

3,92%ο

338. 155,26

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ρ
1.747.135,51

55.260,49
13.262,52

3,92%°

68.523,00

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Η αµοιβή της σύ µβασης Θα καταβάλλεται τµηµατικά ανά δίµηνο, µε βάσει την εξέλιξη
ολοκλήρωσης των τµηµάτων των επιµέρους οµάδων εργασιών, όπως αυτά περιγράφονται
στο τεύχος ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ
ΧΩΡΟΥ.
Σε περίπτωση παράτασης τµή µατος οµάδας εργασιών για οποιονδήποτε λόγο, η καταβολή
του τµή µατος της αµοιβής Θα µετατίθεται χρονικά, αντίστοιχα.
Αναλυτικά, ανά δίµηνο οι τµηµατικές αµοιβές που θα καταβάλλονται είναι οι κάτωθι:

Α' ∆ίµηνο
Υποστηρικτικές Μελέτες

3.288,60 € 75% της αµοιβής οµάδας

∆ιοίκηση, Συντονισµός

1.250,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΙΜΗΝΟΥ

4.538,60 €

Ποσοστό αµοιβής που αντιστοιχεί στο 75%ο
του 1/3 της συνολικής αµοιβής της οµάδας

Β' ∆ίµηνο
Αρχιτεκτονική Μελέτη

9.860,57 € 75% της αµοιβής οµάδας

∆ιοίκηση, Συντονισµός

1.250,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΙΜΗΝΟΥ

Ποσοστό αµοιβής που αντιστοιχεί στο 75%ο
του 1/3 της συνολικής αµοιβής της οµάδας

11.110,58 €

Γ' ∆ίµηνο (πέρας σύµβασης)
Στατικά
Ηλεκτροµηχανολογικά
Συγγραφή των Τευχών ∆ηµοπράτησης
ΣΑΥ-ΦΑΥ
∆ιοίκηση, Συντονισµός
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΙΜΗΝΟΥ

3.430,30 € 75% της αµοιβ ής οµάδας
17.272,40 € 75% της αµοιβής οµάδας
2.999,75 € 75% της αµοιβής οµάδας
843,75 € 75% της αµοιβής οµάδας
1.250,00 €

Ποσοστό αµοιβής που αντιστοιχεί στο 75%ο
του 1/3 της συνολικής αµοιβής της οµάδας

25.796,20 €

Παραλαβή Μελέτης
Υποστηρικτικές Μελέτες
Αρχιτεκτονική Μελέτη
Στατικά

1.096,20 € 25% της αµοιβής οµάδας
3.286,86 € 25% της αµοιβής οµάδας
1.143,43 € 25% της αµοιβής οµάδας

ΣΑΥ-ΦΑΥ

5.757,47 € 25%της αµοιβ ής οµάδας
999,92 € 25% της αµοιβ ής οµάδας
281,25 € 25%της αµοιβ ής οµάδας

∆ιοίκηση, Συντονισµός

1.250,00 € 25% της αµοιβής οµάδας

Ηλεκτροµηχανολογικά
Συγγραφή των Τευχών ∆ηµοπράτησης

ΣΥΝΟΛΟ

13.815,13 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ

55.260,49 €

ΦΠΑ 24% ΑΜΟΙΒΩΝ

13.262,52 €

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ

68.523,00 €

1

ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
Η εκτίµηση τον χρόνον πού απαιτείται για την επικαιροποίηση της µελέτης του κτιρίου του
Κολυµβητηρίού Ακρωτηρίού είναι της τάξεως των 6 µηνών.
Αναλυτικά:
4 µήνες για την ολοκλήρωση των εργασιών της οµάδας των Αρχιτεκτονικών Μελετών (έναρξη
µε την υπογραφή της προγραµµατικής σύµβασης)
4 µήνες για την ολοκλήρωση της οµάδας των Στατικών Μελετών (έναρξη µε το πέρας των
βασικών σχεδίων - κατόψεων των Αρχιτεκτονικών Μελετών πού εκτιµάται στούς 2 µήνες από
την υπογραφή της προγραµµατικής σύµβασης)
4 µήνες για την ολοκλήρωση της οµάδας των Ηλεκτροµηχανολογικών Μελετών (έναρξη µε το
πέρας των βασικών σχεδίων - κατόψεων των Αρχιτεκτονικών Μελετών πού εκτιµάται στούς 2
µήνες από την υπογραφή της προγραµµατικής σύµβασης)
2 µήνες για τις νποστηρικτικές µελέτες και ενέργειες (έναρξη µε την υπογραφή της
προγραµµατικής σύµβασης)
∆ιοίκηση, Συντονισµός - Τεύχη ∆ηµοπράτησης (έναρξη µε την υπογραφή της προγραµµατικής
σύµβασης και διάρκεια καθ' όλη την συνολική διάρκεια της προγραµµατικής σύµβασης)
Το χρονοδιάγραµµα έχει ως εξής:
Επικαφοποήση Μελέτης Κτιρίου Κολυµβητηρίου Ακρωτηρίου
ΜΗΝΕΣ

ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1

2

3

4

5

6

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ
ΣΤΑΤΙΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ

η.

∆ΙΟΙΚ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜ. - ΤΕΥΧΗ

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ
Τα παραδοτέα της επικαιροποίησης της Μελέτης Αποκατάστασης τον Κολυµβητηρίου Ακρωτηρίου,
καθορίζονται από το ΦΕΚ υπ' αρ. 1047 / 29-3-2019.

ΟΜΑ∆Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Ο σχεδιασµός, η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών τον Κτιρίού τον Κολυµβητηρίού Ακρωτηρίού πού
Εργου, Θα υλοποιηθεί από την θεσµοθετηµένη µε το Προεδρικό
Θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο τον '
∆ιάταγµα 54 τον 2004, ∆ιεύθύνση Τεχνικών Υπηρεσιών τον Πολυτεχνείού Κρήτης.
Η ∆ιεύθύνση Τεχνικών Υπηρεσιών στελεχώνεται από προσωπικό µε µεγάλη εµπειρία και ο ρόλος της
είναι πέραν των υπολοίπων, η σχεδίαση, η υλοποίηση και η λειτουργία και συντήρηση των κτιριακών
και ηλεκτροµηχανολογικών υποδοµών τον Ιδρύµατος. Αυτή τη στιγµή το 'Ιδρυµα διαθέτει στην
Πολυτεχνειούπολη δοµηµένες επιφάνειες της τάξεως των 70.000 m2 οι οποίες και αυξάνονται συνεχώς
(εντός τον 2021 Θα ανέλθούν σε 90.000 m2 περίπού).

