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Τν ΤΔΔ Πεινπνλλήζνπ θαιεί ηνπο ζπλάδειθνπο δηπι. Πνιηηηθνύο Μεραληθνύο πνπ έρνπλ 

επαγγεικαηηθή έδξα ζην Ννκό Μεζζελίαο θαη επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε ακεηβόκελε 

νκάδα εξγαζίαο, λα εθδειώζνπλ ελδηαθέξνλ ζπκπιεξώλνληαο ηελ επηζπλαπηόκελε αίηεζε. 

 

Η νκάδα εξγαζίαο ζπγθξνηείηαη ζην πιαίζην πινπνίεζεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο κε ην 

Γήκν Καιακάηαο κε ζέκα ηελ “Ολοκλήρωζη /Εκπόνηζη Προγράμμαηος Πρωηοβάθμιοσ 

Προζειζμικού Ελέγτοσ Κρίζιμων Υποδομών ιδιοκηηζίας ηοσ Δήμοσ Καλαμάηας”   

 

 

Αληηθείκελν κειέηεο  

Ο Ταρύο Οπηηθόο Έιεγρνο (ΤΟΔ) ζηα θηίξηα Γεκόζηαο ή θνηλσθεινύο ρξήζεο  

Η Καηαγξαθή ησλ θηηξίσλ θαη ε απνηίκεζε ηεο ζεηζκηθήο ηνπο ηθαλόηεηαο 

Η εμεύξεζε θαη ρξήζε ηεο κειέηεο ηνπ θηηξίνπ από ηηο αξκόδηεο Υπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ 

(εθόζνλ απηή ππάξρεη). 

Γηα θάζε θηίξην πνπ ειέγρεηαη, ζπκπιεξώλεηαη έλα Γειηίν Πξνζεηζκηθνύ Διέγρνπ Κηηξίσλ.  

 

Τν Δεληίο Πρωηοβάθμιου Προζειζμικού Ελέγχου (5η έκδοζη 2020) πεξηιακβάλεη ηηο 

εμήο ελόηεηεο : 

Α. Ταπηόηεηα Κηηξίνπ 

Β. Τερληθά Σηνηρεία Κηηξίνπ 

Γ. Σεηζκνινγηθά & Γεσηερληθά Σηνηρεία Πεξηνρήο 

Γ. Γνκηθόο Τύπνο Κηηξίνπ 

Δ. Σηνηρεία Τξσηόηεηαο 

 

Τν Γειηίν ζα ζπκπιεξώλεηαη ζύκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ Οξγαληζκνύ 

Αληηζεηζκηθνύ Σρεδηαζκνύ θαη Πξνζηαζίαο [ΟΑΣΠ]. 

 

Δθηόο από ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Γειηίνπ Διέγρνπ, νη Μεραληθνί πνπ δηελεξγνύλ ηνλ έιεγρν 

ζπληζηάηαη λα ζρεδηάδνπλ ηελ θάηνςε ηνπ θηηξίνπ θαη κία ραξαθηεξηζηηθή ηνκή ζε ιεπθά 

θύιια κεγέζνπο Α4. 

Θα πξέπεη  επίζεο λα θσηνγξαθίδεηαη ην θηίξην (όςεηο) θαη λα επηθνιιάηαη ε θσηνγξαθία  

ζε θύιιν Α4. 

 

Σπγθξόηεζε Οκάδαο  

Η νκάδα εξγαζίαο ζπγθξνηείηαη κε απόθαζε ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΤΔΔ 

Πεινπνλλήζνπ    

 

Γηάξθεηα ηνπ έξγνπ  

Η δηάξθεηα νινθιήξσζεο θαη παξάδνζεο ηνπ έξγνπ θαζνξίδεηαη ζε 45 εκεξνινγηαθέο 

εκέξεο από ηε ζπγθξόηεζε ηεο νκάδαο εξγαζίαο.      

  



Γηθαίσκα Σπκκεηνρήο   

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ νκάδα εξγαζίαο έρνπλ ηα κέιε ηνπ ΤΔΔ Πεινπνλλήζνπ κε 

επαγγεικαηηθή έδξα ζην Ννκό Μεζζελίαο θαη εηδηθόηεηα δηπι. Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ. 

  

Υπνβνιή αηηήζεσλ  

Κάζε ελδηαθεξόκελνο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ζην ΤΔΔ Πεινπνλλήζνπ ζε έληππε ή 

ειεθηξνληθή κνξθή αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο (ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν έληππν) 

θαζώο θαη ζύληνκν βηνγξαθηθό ζεκείσκα. Οη αηηήζεηο ζα πξέπεη λα απνζηαινύλ ζην ΤΔΔ 

Πεινπνλλήζνπ έσο ηηο 10.12.2021. 

  

Γηαδηθαζία επηινγήο  

Η αμηνιόγεζε θαη επηινγή ησλ αηηήζεσλ ζα γίλεη από ηελ Γηνηθνύζα Δπηηξνπή ηνπ ΤΔΔ 

Πεινπνλλήζνπ. 

Η Γηνηθνύζα Δπηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θαζνξίζεη ηνλ αξηζκό ησλ κειώλ πνπ ζα 

ζπγθξνηνύλ ηελ νκάδα εξγαζίαο, θαζώο θαη ην πνζό ηεο απνδεκίσζεο πνπ ζα ιάβεη ην θάζε 

κέινο.         

 

Παξαιαβή ηνπ έξγνπ  

Η παξαθνινύζεζε πινπνίεζεο θαζώο θαη ε παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα γίλεη από ηε Γηνηθνύζα 

Δπηηξνπή ηνπ ΤΔΔ Πεινπνλλήζνπ. 
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