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ύμφωνα με το ΥΕΚ Σεύχοσ Α’ 45/08-03-2002, ιδρύθηκε ςτον Δόμο Μεςςόνησ το Δημοτικό ύδρυμα με το όνομα 
«Μουςεύο Φαρακτικόσ Σϊκη Κατςουλύδη» γνωςτό και ωσ Παλαιό Δημαρχεύο Δόμου Μεςςόνησ. Ο ςκοπόσ τησ 
ύδρυςόσ του ςυνοψύζεται ςτουσ παρακϊτω λόγουσ: 

1. διαφύλαξη και ϋκθεςη του ζωγραφικού και χαρακτικού ϋργου του χαρϊκτη – ζωγρϊφου Σϊκη 
Κατςουλύδη, καθώσ και του πιεςτηρύου του, λιθογραφύασ του 19ου αιώνα, των μητρών – ξυλογραφιών, 
των τςύγκων καιτων λιθογραφικών πλακών, 

2. ϋκδοςη καταλόγου-βιβλύου που θα περιϋχει όλα τα ϋργα του Μουςεύου, 

3. δημιουργύα εργαςτηρύου χαρακτικόσ – ζωγραφικόσ με παρϊδοςη μαθημϊτων και διενϋργεια διαλϋξεων 
ςχετικών με το αντικεύμενο του Μουςεύου. 

Έδρα του ιδρύματοσ «Μουςεύο Φαρακτικόσ Σϊκη Κατςουλύδη»εύναι ο Δόμοσ Μεςςόνησ. Σο ύδρυμα ςτεγϊζεται 
επύ τησ οδού Ι. Καρατζϊ. Αναλυτικότερα, το κτύριο βρύςκεται πληςύον του κϋντρου τησ πόλησ ςτη ςυμβολό των 
οδών Καρατζϊ και Ανδρούςησ (ςε μεςοτοιχύα επύ τησ Καρατζϊ και ελεύθερο επύ τησ Ανδρούςησ) ςε οικόπεδο 
εμβαδού 567,01m2. Εκτεύνεται ςε δύο επύπεδα, ϋνα Ημιυπόγειο και ϋνα υπερυψωμϋνο Ιςόγειο εμβαδού 
366,84m2 ϋκαςτο που καλύπτονται από τρύριχτη κεραμοςκεπό ςτϋγη εμβαδού περύπου 394,00m2. Και τα δύο 
επύπεδα, με δευτερεύοντα και με εξωτερικϊ κλιμακοςτϊςια, επικοινωνούν για λόγουσ αςφαλεύασ αλλϊ και 
μελλοντικϊ λειτουργικούσ, με τον περιβϊλλοντα χώρο (την οδό Καρατζϊ και τον πύςω ακϊλυπτο εμβαδού 
200,17m2 που ϋχει πρόςβαςη ςτην οδό Ανδρούςησ). το Ημιυπόγειο τοποθετούνται οι βοηθητικϋσ χρόςεισ 
(αποθηκευτικού και Η/Μ χώροι) καθώσ και τουαλϋτεσ κοινού, το εργαςτόριο χαρακτικόσ - ζωγραφικόσ και ο 
εκθεςιακόσ χώροσ. το ιςόγειο βρύςκεται ο κυρύωσ εκθεςιακόσ χώροσ και ϋνα γραφεύο του Μουςεύου. 

Σο κτύριο εύναι παλαιό και απαιτεύ μια ςειρϊ επιςκευαςτικών παρεμβϊςεων, αλλϊ και τον εκςυγχρονιςμό των 
δικτύων, τισ μονώςεισ, τοποθϋτηςη κουφωμϊτων νϋασ τεχνολογύασ και μια ςειρϊ ϊλλων μικρότερων 
παρεμβϊςεων, όπωσ και τον  εμπλουτιςμό του λειτουργικού εξοπλιςμού του. 

το παραπϊνω πλαύςιο υποβλόθηκε πρόταςη χρηματοδότηςησ ςτο Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα «Τποδομϋσ 
Μεταφορών, Περιβϊλλον & Αειφόροσ Ανϊπτυξη» με τύτλο: «Δομικό, ενεργειακό και λειτουργικό αποκατϊςταςη 
του παλιού Δημαρχεύου του Δόμου Μεςςόνησ». Ο ςκοπόσ των εν λόγω παρεμβϊςεων ϋγκειται ςτην ουςιαςτικό 
αξιοπούηςη του κτιρύου και ςτην περαιτϋρω ανϊδειξό του, ωσ τουριςτικού κεφαλαύου και ειδικότερα ωσ 
πολιτιςτικό/πνευματικό και ςυνεδριακό κϋντρο τησ περιοχόσ.  

Η Πρϊξη με τύτλο «Δομικό, ενεργειακό και λειτουργικό αποκατϊςταςη του παλιού Δημαρχεύου του Δόμου 
Μεςςόνησ» υλοποιεύται ςτο πλαύςιο του Ε.Π. «Τποδομϋσ Μεταφορών, Περιβϊλλον και Αειφόροσ Ανϊπτυξη» με 
κωδικό ΟΠ:  5074806. Σο υποϋργο 1 τησ Πρϊξησ ςτισ Τπηρεςύεσ Σεχνικού υμβούλου με προεκτιμώμενη 
αμοιβό: 105.400,00 € ςυμπεριλαμβανομϋνου του Υ.Π.Α 24%. 

Η υπηρεςύα θα εκτελεςθεύ ςύμφωνα με: 

1. το ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόςιεσ υμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ 
Οδηγύεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. Σισ ςε εκτϋλεςη των ανωτϋρω διατϊξεων εκδοθεύςεσ αποφϊςεισ, καθώσ και τισ λοιπϋσ διατϊξεισ που 
αναφϋρονται ρητϊ ό απορρϋουν από τα οριζόμενα ςτα ςυμβατικϊ τεύχη τησ παρούςασ και γενικότερα 
κϊθε διϊταξη (Νόμοσ, Διϊταγμα, Απόφαςη κ.λπ.) που διϋπει την εκτϋλεςη τησ εργαςύασ, ϋςτω και αν δεν 
αναφϋρονται ρητϊ παραπϊνω. 

3. Σην υπ.αρ. 289/2020 Απόφαςη τησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ του Δόμου Μεςςόνησ για ϋγκριςη υποβολόσ 
πρόταςησ χρηματοδότηςησ ςτο Πρόγραμμα του ΤΜΕΠΕΡΑΑ «Τποδομϋσ Μεταφορών, Περιβϊλλον και 
Αειφόροσ Ανϊπτυξη» με τύτλο Πρόταςησ «Δομικό, ενεργειακό και λειτουργικό αποκατϊςταςη του 
παλιού Δημαρχεύου του Δόμου Μεςςόνησ». 

4. Σην υπ’ αριθ. πρωτ. 4669/11-05-2021 Απόφαςη τησ Ειδικόσ Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ Επιχειρηςιακού 
Προγρϊμματοσ «Τποδομϋσ Μεταφορών, Περιβϊλλον & Αειφόροσ Ανϊπτυξη» περύ εντϊξεωσ τησ Πρϊξησ: 
«Δομικό, ενεργειακό και λειτουργικό αποκατϊςταςη του παλιού Δημαρχεύου του Δόμου Μεςςόνησ» με 
Κωδικό ΟΠ 5074806 ςτο Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα «Τποδομϋσ Μεταφορών, Περιβϊλλον και 
Αειφόροσ Ανϊπτυξη 2014 - 2020». 

Η Πρϊξη ςυγχρηματοδοτεύται από το Σαμεύο υνοχόσ. 

 
ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΣΟΦΟΙ  
 
Σο «Μουςεύο Φαρακτικόσ Σϊκη Κατςουλύδη» αποτελεύ πολιτιςτικό κληρονομιϊ για την ευρύτερη περιοχό τησ 
Μεςςόνησ, βρύςκεται ςτον κεντρικό αςτικό ιςτό τησ πόλησ τησ Μεςςόνησ και οι δυνατότητϋσ του να 
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εξυπηρετόςει πολιτιςτικϊ και κοινωνικϊ δρώμενα, πολλαπλαςιϊζονται ουςιαςτικϊ με τισ προτεινόμενεσ 
επιςκευϋσ και παρεμβϊςεισ. 

Η ουςιαςτικό του ανϊπλαςη και λειτουργύα δεν αποτελεύ απλϊ μια διορθωτικό παρϋμβαςη, αλλϊ την 
πολιτιςτικό αναβϊθμιςη ολόκληρησ τησ πόλησ τησ Μεςςόνησ, επιτυγχϊνοντασ την Αςτικό Αναζωογόνηςη, που 
αποτελεύ και Ειδικό τόχο του Προγρϊμματοσ «Τποδομϋσ Μεταφορών, Περιβϊλλον & Αειφόροσ Ανϊπτυξη». 

κοπόσ τησ παρούςασ ςύμβαςησ εύναι η παροχό ςυμβουλευτικών υπηρεςιών υποςτόριξησ για την υλοπούηςη 
τησ πρϊξησ. Ειδικότερα, οι Τπηρεςύεσ Σεχνικού υμβούλου εντϊςςονται ςε μύα γενικότερη προςπϊθεια 
διαςφϊλιςησ τησ υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ, ςύμφωνα με τισ απαιτόςεισ τησ πρόςκληςησ του ΤΜΕΠΕΡΑΑ.  

Ο Ανϊδοχοσ του υποϋργου 1 «Τπηρεςύεσ Σεχνικού υμβούλου»  θα πρϋπει να μεριμνόςει ώςτε οι δρϊςεισ που θα 
υλοποιηθούν ςτο πλαύςιο του υποϋργου 2 τησ πρϊξησ  να επιτύχουν τουσ ςτόχουσ όπωσ αυτού διαμορφώθηκαν 
κατϊ την υποβολό τησ πρόταςησ για ϋνταξη ςτο Ε.Π. ΤΜΕΠΕΡΑ. υγκεκριμϋνα, οι ςτόχοι τησ Πρόταςησ εύναι οι 
κϊτωθι: 

1. Τλοπούηςη παρεμβϊςεων αναβϊθμιςησ και εκςυγχρονιςμού ςε κτύρια τα οπούα αποτελούν ιδιοκτηςύα 
του Δόμου Μεςςόνησ, 

2. Δημιουργύα νϋων πολιτιςτικών χώρων ςτον αςτικό ιςτό τησ πόλησ του Μεςςόνησ και τησ ευρύτερησ 
περιοχόσ τησ Μεςςηνύασ 

3. Αναβϊθμιςη τησ εικόνασ του ιςτορικού κτιρύου. 

4. Σόνωςη τησ πολιτιςτικόσ, αλλϊ και τησ περιβαλλοντικόσ ςυνιςτώςασ μϋςω παρεμβϊςεων 
εξοικονόμηςησ ενϋργειασ. 

Η αναβϊθμιςη του εν λόγω ακινότου ςτην καρδιϊ τησ πόλησ ςυνεπϊγεται την αςτικό αναζωογόνηςη που 
αποτελεύ και Ειδικό τόχο του Προγρϊμματοσ. 

Η προτεινόμενη πρϊξη θα ωφελόςει τουσ Δημότεσ, αλλϊ και τουσ επιςκϋπτεσ τησ περιοχόσ. Οι προτεινόμενεσ 
παρεμβϊςεισ εύτε ςτο πλαύςιο των επιςκευών, εύτε ςτο πλαύςιο των αναβαθμύςεων, θα οδηγόςουν ςτην 
ουςιαςτικό αξιοπούηςό του κτιρύου και ςτην περαιτϋρω ανϊδειξό του ωσ τουριςτικού κεφαλαύου τησ περιοχόσ. 
Επύςησ, το κτύριο θα αξιοποιηθεύ ωσ πολιτιςτικό / πνευματικό και ςυνεδριακό κϋντρο τησ περιοχόσ και θα 
αναδεύξει τουσ πολιτιςτικούσ πόρουσ του Δόμου Μεςςόνησ. 

 
 
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ  
 
Απαιτήςεισ και Σεχνικέσ Προδιαγραφέσ ανά τμήμα αντικειμένου 
Οι «Τπηρεςύεσ Σεχνικού υμβούλου» αποτελούν το Τποϋργο 1 τησ πρϊξησ «Δομικό, ενεργειακό και λειτουργικό 
αποκατϊςταςη του παλιού Δημαρχεύου Δόμοσ Μεςςόνησ», με κωδικό ΟΠ 5074806, του Επιχειρηςιακού 
Προγρϊμματοσ «Τποδομϋσ Μεταφορών, Περιβϊλλον & Αειφόροσ Ανϊπτυξη 2014-2020».  

Σο ςυγκεκριμϋνο υποϋργο αποτελεύ προτεραιότητα ωσ προσ τη δημοπρϊτηςό του,προκειμϋνου να υποςτηριχτεύ 
ο Δόμοσ Μεςςόνησ ςτη ςύνταξη των Σευχών Δημοπρϊτηςησ και ςτην επικαιροπούηςη των μελετών για το 
υποϋργο 2. Η προβλεπόμενη δαπϊνη εύναι 84.997,83 € (105.397,31 €, ςυμπεριλαμβανομένου του ΥΠΑ). 

 
Σο κύριο αντικεύμενο του ϋργου αφορϊ ςτα κϊτωθι:   

 Τποβοόθηςη τησ Σεχνικόσ Τπηρεςύασ για τη ςύνταξη των ευχών Δημοπρϊτηςησ. 
 Τποβοόθηςη τησ Σεχνικόσ Τπηρεςύασ ςτην επικαιροπούηςη τησ Μελϋτησ λόγω τησ παλαιότητασ τησ  και 

τησ  τροποπούηςησ του Ν. 4412/16. 
 Τποςτόριξη κατϊ τη διαδικαςύα ανϊθεςησ του ϋργου. 
 Μεταφορϊ τεχνογνωςύασ όπου και όποτε απαιτεύται. 
 Παρακολούθηςη τησ εξϋλιξησ τησ εργολαβύασ (Τποϋργο 1). 

 
ε όλη τη διϊρκεια υλοπούηςησ του ϋργου οποιαδόποτε προβλόματα προκύψουν και απαιτούν τροποποιόςεισ, 
διαδικαςύεσ ϋγκριςησ ό αδειοδότηςησ ό απαιτούν παρουςύα ό διαδικαςύεσ με το υπουργεύο, θα πρϋπει να 
επιλύονται με μϋριμνα του αναδόχου, μετϊ από ςυνεννόηςη με το Δόμο Μεςςόνησ. 
Ο ανϊδοχοσ θα πρϋπει να παρουςιϊζεται ςτο Δόμο μετϊ από πρόςκληςη για διευκρινόςεισ, επεξηγόςεισ ό 
οτιδόποτε προκύψει. Κατϊ την παρουςύαςη θα πρϋπει να υποςτηρύζεται από το αρμόδιο επιςτημονικό 
προςωπικό, ανϊλογα με το θϋμα. Εφόςον ζητούνται ϋγγραφεσ εξηγόςεισ τότε αυτϋσ θα γύνονται, πϋραν των 
οριζόμενων ςτη ςύμβαςη παραδοτϋων, με ϋκτακτηϋκθεςηπροσ το Δόμο Μεςςόνησ. 
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Μεθοδολογία Τλοποίηςησ 
Για την εκτϋλεςη των εργαςιών ο Ανϊδοχοσ θα πρϋπει: 

 να λαμβϊνει υπόψη τισ υποδεύξεισ των αρμοδύων υπηρεςιών και να τισ ακολουθεύ κατϊ τη διϊρκεια 
παροχόσ των εργαςιών του, 

 να λϊβει τα αρχικϊ ςτοιχεύα που αφορούν ςτην παροχό τησ υπηρεςύασ του, από τισ αρμόδιεσ υπηρεςύεσ 
του Δόμου, ςε ςυνεργαςύα με τισ οπούεσ θα οργανώςει το πλϊνο υλοπούηςησ του ϋργου (καθοριςμό 
προτεραιοτότων, οργϊνωςη επαφών, χρονοδιϊγραμμα επιςκϋψεων κτλ.), 

 να επιςκϋπτεται και να εγκαθύςταται ςτην ϋδρα του Δόμου όταν απαιτεύται μαζύ με τον απαραύτητο 
τεχνολογικό του εξοπλιςμό (όταν απαιτεύται), για την αποτελεςματικότερη τεχνικό υποςτόριξη. 

Ο Ανϊδοχοσ με την υπογραφό τησ ςύμβαςησ θα προετοιμϊςει το ςύςτημα διούκηςησ του ϋργου και τον 
αναλυτικό προγραμματιςμό των ενεργειών και βημϊτων που θα πρϋπει να ακολουθόςει ο Δικαιούχοσ τησ 
Πρϊξησ. Επύςησ, θα προετοιμϊςει το πρωτόκολλο επικοινωνύασ μεταξύ των εμπλεκόμενων φορϋων τησ 
υλοπούηςησ τησ πρϊξησ καθώσ και τη διαδικαςύα ενημϋρωςησ των ωφελούμενων. Σα παραπϊνω θα 
παρουςιαςτούν ςτο Δόμο Μεςςόνησ ςε ειδικό ςυνϊντηςη που θα οργανωθεύ για το ςκοπό αυτό.  
 
Ομάδα Έργου/χήμα Διοίκηςησ τησ ύμβαςησ 
Η Ομϊδα Έργου, θα πλαιςιώνεταιαπό Ομϊδα Μελετητών, η οπούα θα απαρτύζεται από τισ ακόλουθεσ 
κατηγορύεσ: 

 Ένασ μελετητόσ εμπειρύασ ϋωσ 10 ϋτη για κατηγορύα μελϋτησ 09 (Μηχανολογικϋσ, Ηλεκτρολογικϋσ και 
Ηλεκτρονικϋσ Μελϋτεσ) 

 Ένασ μελετητόσ εμπειρύασ ϋωσ 10 ϋτη για κατηγορύα μελϋτησ 08(ςτατικϊ) 

 Ένασ μελετητόσ εμπειρύασ ϋωσ 10 ϋτη για κατηγορύα μελϋτησ 07 (ειδικϋσ αρχιτεκτονικϋσ) 

Ο ςυντονιςτόσ του ϋργου θα εύναι: Διπλωματούχοσ Μηχανικόσ ΑΕΙ, κϊτοχοσ του καλούμενου από την 
προκόρυξη μελετητικού πτυχύου κατηγορύασ 07 τησ προηγούμενησ παραγρϊφου ό αντύςτοιχων προςόντων, με 
τετραετό εμπειρύα και ϊνω. 
 
Επιπλϋον, η ομϊδα θα πλαιςιώνεται από τουλϊχιςτον δύο (2) ςτελϋχη, με τισ παρακϊτω ειδικότητεσ: 

 Μηχανικό Περιβϊλλοντοσ ό Περιβαλλοντολόγο 

 Μηχανικόσ Φωροταξύασ & Πολεοδομύασ ό Σοπογρϊφο Μηχανικό 

 
Παραδοτέα Σεχνικού υμβούλου  
 
Σα παραδοτϋα του Σ, περιγρϊφονται ωσ εξόσ: 
 

 χέδιο Ενεργειών του Σεχνικού υμβούλου - χέδιο ςυςτήματοσ αναφοράσ και πληροφόρηςησ, 

Φρονοδιάγραμμα και Οργανόγραμμα εντόσ ενόσ (1) μόνα από την υπογραφό τησ ςύμβαςησ και την 

παροχό ςτον Σ όλων των ςτοιχεύων του ϋργου. 

 Έκθεςη με αναγκαύα θϋματα ελϋγχου πληρότητασ επύ των οριςτικών μελετών του ϋργου «Δομικό, 

ενεργειακό και λειτουργικό αποκατϊςταςη του παλιού Δημαρχεύου Δόμοσ Μεςςόνησ»,και υποςτόριξη 

ςτη ςύνταξη των Σευχών Δημοπρϊτηςησ για την ανϊθεςη του.   

 Σακτικέσ εκθέςεισ ανϊ εξϊμηνο για τισ δραςτηριότητϋσ του. Οι τακτικϋσ εκθϋςεισ θα περιϋχουν 

περιγραφό των ενεργειών και εργαςιών που εκτελϋςτηκαν και παρατηρόςεισ επ' αυτών, προτϊςεισ για 

τυχόν ενϋργειεσ ό εργαςύεσ και γενικότερα κϊθε ςτοιχεύο που θα ςυμβϊλλει ςτη διαμόρφωςη τησ 

εικόνασ ςχετικϊ με την πρόοδο και τα προβλόματα του ϋργου. Οι εκθϋςεισ αυτϋσ θα αποτυπώνουν την 

εξϋλιξη πορεύασ υλοπούηςησ του ϋργου με αναφορϊ ςτην πρόοδο του φυςικού και οικονομικού 

αντικειμϋνου και τα τυχόν προβλόματα που προκύπτουν κατϊ την εκτϋλεςό του, καθώσ και τισ τυχόν 

καθυςτερόςεισ που ϋχουν ςυντελεςθεύ κατϊ το αντύςτοιχο χρονικό διϊςτημα ό προβλϋπεται να 

υπϊρξουν το αμϋςωσ επόμενο. Επιπλϋον, θα αποτιμούν και την εξϋλιξη των δεικτών ώςτε να μπορεύ να 

ενημερωθεύ κατϊλληλα και η αρμόδια Διαχειριςτικό Αρχό. το τϋλοσ θα επιςυνϊπτουν τισ εκθϋςεισ 
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ελϋγχου και αξιολόγηςησ, τα ςημειώματα και τισ ϋκτακτεσ εκθϋςεισ που ςυντϊχθηκαν κατϊ το διϊςτημα 

που αφορϊ η ϋκθεςη.  

 Έκθεςη ολοκλήρωςησ (τελική), ςτην οπούα θα αποτυπώνεται ςυνοπτικϊ η πορεύα τησ ςύμβαςησ, τα 

παραδοτϋα και τα γενικϊ ςυμπερϊςματα για την πορεύα τησ εργολαβύασ. 

 Έκτακτεσ εκθέςεισ θα υποβϊλλονται για κϊθε θϋμα που εύτε απαιτεύ ϊμεςη ενϋργεια εύτε ζητεύται από 

τον Εργοδότη εύτε, τϋλοσ, αφορϊ εκτεταμϋνο μεμονωμϋνο αντικεύμενο. 

 

Διάρκεια ςύμβαςησ-Φρόνοι παράδοςησ 
H διϊρκεια τησ ςύμβαςησ εύναι δέκα τέςςερισ (14) μήνεσ από την υπογραφό τησ και δύναται να παραταθεύ 

χωρύσ πρόςθετη αμοιβό μϋχρι την ολοκλόρωςη τησ εργολαβύασ, με καταληκτικό ημερομηνύα την λόξη τησ 

πρϊξησ η οπούα ορύζεται ςτισ 31/12/2023. 

 
Σόποσ υλοποίηςησ/ παροχήσ των υπηρεςιών 
Η υπηρεςύα θα υλοποιηθεύ ςτον τόπο του Αναδόχου. Ωςτόςο, θα παρουςιϊζεται ςτο Δόμο Μεςςόνησ ςτισ κατϊ 
τη ύμβαςη οριςμϋνεσ ςυναντόςεισ αλλϊ και εκτϊκτωσ, όποτε ζητηθεύ από την Αναθϋτουςα Αρχό ό κρύνει ο 
ύδιοσ ο Ανϊδοχοσ ότι απαιτεύται ςχετικό επύςκεψη. Πριν τησ επύςκεψησ ςτο Δόμο οφεύλει να ϋχει ενημερώςει την 
Σεχνικό Τπηρεςύα του Δόμου τουλϊχιςτον μια ημϋρα πριν τησ επιςκϋψεωσ. 

 

ΜΕΗΝΗ21/3/2022  ΜΕΗΝΗ…………..2022 
Ο ΤΝΣΑΚΣΗ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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