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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1/8/2013 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ    ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 16798 

         

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

(ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟ 11 ΤΟΥ Π.Δ. 28/1980) 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ  

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ» 

 

Ο Δήμαρχος Φιλοθέης - Ψυχικού προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με 

σφραγισμένες προσφορές για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες εξέτασης επάρκειας 

δημοτικών κτιρίων με σύγχρονες μεθόδους», οι οποίες αφορούν στην ενόργανη μέτρηση και 

αξιολόγηση περιβαλλοντικών μηχανικών ταλαντώσεων 14 κτιρίων συνολικής επιφάνειας 18.197,5 m
2
 

του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού και διατύπωση τεκμηριωμένων συναφών προτάσεων βελτίωσης 

αυτών, προϋπολογισμού 73.800,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23).  

Η εργασία αφορά στην εκτίμηση της σεισμικής τρωτότητας 14 κτιρίων (συνολικής επιφάνειας 

18.197,5 m
2
) του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού, στις περιοχές Παλαιού & Νέου Ψυχικού, μέσω 

μετρήσεων και αξιολόγησης περιβαλλοντικών ταλαντώσεων του κτιρίου και του εδάφους θεμελίωσής 

του και στη διατύπωση προτάσεων αποκατάστασης, με εκτίμηση του κόστους αυτών. Η εργασία αυτή 

εκτελείται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση γίνεται βασική εκτίμηση της σεισμικής διακινδύνευσης του 

κτιρίου με υποβολή της σχετικής έκθεσης διαπιστευμένης από διεθνείς Οίκους Διαπίστευσης. Στη 

δεύτερη φάση ολοκληρώνονται οι μη καταστροφικοί έλεγχοι, εξετάζεται ενδελεχώς το κάθε κτίριο, 

συντάσσεται η αντίστοιχη τεχνική έκθεση που στηρίζεται στα συμπεράσματα της Α’ φάσης και 

υποβάλλονται προτάσεις για ενδεχόμενες επεμβάσεις με εκτίμηση κόστους αυτών. 

Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο 

δημοτικό κατάστημα Φιλοθέης - Ψυχικού, που βρίσκεται στην οδό Μαραθωνοδρόμου με αριθμό 95 και 

ενώπιον της επιτροπής του διαγωνισμού την Δευτέρα 26/08/2013 και ώρα 10:00πμ μέχρι 10:30πμ. 

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι 

θα περιέρχονται στο δήμο μέχρι την προηγούμενη ημέρα από τη διενέργεια του πρόχειρου 

διαγωνισμού. 

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που 

ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εργασίας. 

Η εργασία θα κατακυρωθεί σε συμμετέχοντα, που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον 

η προσφορά του πληροί τις προδιαγραφές της εργασίας και τους όρους του πρόχειρου διαγωνισμού. 

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ.213 

2014622 Αρμόδιος υπάλληλος Π. Αργυρόπουλος (Πολιτικός Μηχανικός). 

 

Ο Δήμαρχος 

Φιλοθέης – Ψυχικού 

 

 

Π. ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 


