
 
1 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 

 

     Εργασία: Παροχή Υπηρεσιών για 

την ‘ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΚΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΠΡΑΞΗΣ’ “Ενεργειακή 

Αναβάθμιση και 

Επανάχρηση Δημοτικού 

Σχολείου Πεθελινού Δήμου 

Εμμανουήλ Παππά” 

                                                           

                                cpv: 71621000-7 

        
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

(ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Σκοπός και αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η Παροχή Υπηρεσιών για την 

‘ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “Ενεργειακή Αναβάθμιση και 

Επανάχρηση Δημοτικού Σχολείου Πεθελινού Δήμου Εμμανουήλ Παππά”. 

 Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει από τον Δήμο Εμμανουήλ Παππά και εντάσσεται στο 

πλαίσιο των αναγκών και υποχρεώσεων του Δήμου.  

Η υπηρεσία θα προβλέπει την  υποστήριξη του Δήμου Εμμ. Παππά στην παρακολούθηση 

και υλοποίηση της πράξης “Ενεργειακή Αναβάθμιση και Επανάχρηση Δημοτικού Σχολείου 

Πεθελινού Δήμου Εμμανουήλ Παππά”  

Αναλυτικότερα περιλαμβάνει την υποστήριξη του Δήμου – συμβουλευτικές υπηρεσίες στις 

διαγωνιστικές διαδικασίες των επιμέρους υποέργων της πράξης, την εκπόνηση 

εμπειρογνωμοσυνών και τεχνικών προτάσεων – γνωμοδοτήσεων για την επιτυχή υλοποίηση 

της πράξης., συμβουλευτικές υπηρεσίες για επιστημονική και τεχνική παρακολούθηση και 

Υποστήριξη υλοποίησης της πράξης, παρακολούθηση του συνολικού χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης της  πράξης.  

Η δαπάνη της εργασίας έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 24.800,00 συμ/νου ΦΠΑ 24% και 

θα βαρύνει τον ΚΑ 61.6117.01 του Δήμου Εμμανουήλ Παππά. 

Ο ανάδοχος που θα αναλάβει την εργασία για λογαριασμό του Δήμου, οφείλει να 

ανταποκρίνεται σε όσες υποχρεώσεις απορρέουν από τη σχετική σύμβαση και έχει τη ρητή 

υποχρέωση παροχής των υπηρεσιών που αναφέρονται στις παρακάτω τεχνικές 

προδιαγραφές. 

 

 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε   

Τ.Κ. Χρυσού, 01-10-2019  Τ.Κ. Χρυσού, 01-10-2019 

Ο Προϊστάμενος της  Ο Συντάξας 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας   

   

   

   

Χρήστος Μήτρακας  Βασίλης Πλακαντάρας 

Πολιτικός Μηχανικός  Πολιτικός Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 

 

     Εργασία: Παροχή Υπηρεσιών για 

την ‘ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΚΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΠΡΑΞΗΣ’“Ενεργειακή 

Αναβάθμιση και 

Επανάχρηση Δημοτικού 

Σχολείου Πεθελινού Δήμου 

Εμμανουήλ Παππά”. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Η εργασία : Παροχή Υπηρεσιών για την ‘ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ’ 

“Ενεργειακή Αναβάθμιση και Επανάχρηση Δημοτικού Σχολείου Πεθελινού Δήμου 

Εμμανουήλ Παππά”,  αφορούν στην υλοποίηση παρεμβάσεων αποκατάστασης και 

ανάδειξης του κτιριακού αποθέματος του Δήμου Εμμανουήλ Παππά. Ως τέτοιο κτιριακό 

απόθεμα νοείται ένα εύρος κτιρίων ιστορικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού 

ενδιαφέροντος των οποίων η πρότερη χρήση και δραστηριότητα έχει εγκαταλειφθεί και που - 

στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης-θα επαναχρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς από 

τους αρχικά προβλεπόμενους. Στο συγκεκριμένο κτιριακό δυναμικό, ενδεικτικά, 

εντάσσονται ανενεργά κτίρια.  

Με την κατάλληλη διαμόρφωση εσωτερικά και εξωτερικά και την εφαρμογή της νέας τους 

χρήσης, θα πρέπει να επιτευχθεί η επανάχρησή τους και η λειτουργική επανένταξή τους στον 

αστικό ιστό της πόλης. Οι παρεμβάσεις αποκατάστασης θα πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα 

α) την ανάδειξη των κτιρίων μέσω της λειτουργίας τους ως εστιών τουριστικής, πολιτιστικής 

αλλά και επιχειρηματικής δραστηριότητας ή/και β) την ουσιαστική αναζωογόνηση και την 

αλλαγή προσανατολισμού περιοχών σε πολιτιστικές / τουριστικές περιοχές. 

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις οφείλουν όχι απλώς να διατηρούν το κτίριο αλλά να μην 

αλλοιώνουν τα αρχιτεκτονικά και αισθητικά του χαρακτηριστικά και θα πρέπει να γίνεται 

χρήση εφαρμογών φιλικών προς το περιβάλλον καθώς και υιοθέτηση των αρχών 

βιοκλιματικού σχεδιασμού.  

Η προτεινόμενη πράξη αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση και επανάχρηση του παλαιού 

Δημοτικού σχολείου Πεθελινού του Δήμου Εμμανουήλ Παππά Σερρών από σχολείο σε 

αίθουσα αθλητικών δραστηριοτήτων και αναψυκτήριο. Σκοπός της επανάχρησης είναι να 

υποστηρίξει ως χρήση την λειτουργία του γνωστού κωπηλατοδρομίου Πεθελινού όπου 

διεξάγονται Πανελλήνιοι αγώνες. Σύμφωνα με την γνώμη της Πανελλήνιας Κωπηλατικής 

Ομοσπονδίας αλλά και πολλών αθλητικών συλλόγων η ύπαρξη ενός πλήρως οργανωμένου 

γυμναστηρίου θα βοηθούσε πολύ στην εκγύμναση των κωπηλατοδρόμων που τακτικά 
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επισκέπτονται το κωπηλατοδρόμιο είτε για αγώνες είτε για προπονήσεις .Ο χώρος μπορεί να 

γίνει κέντρο άμεσης υποστήριξης των αθλητών κωπηλασίας αλλά και άθλησης των ιδίων 

των κατοίκων της περιοχής οι οποίοι θα μπορούν και αυτοί να αθλούνται δωρεάν. Επίσης θα 

δημιουργηθεί και ένας χώρος αναψυκτηρίου-καφέ για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Το 

κτίριο θα αναδειχθεί μέσα από την επανάχρησή του, αποκτώντας κίνηση και διάδραση που 

θα το εντάξει ενεργά στην καθημερινή ζωή του χωριού και να φέρει ανάπτυξη στον οικισμό 

και στην ευρύτερη περιοχή. 

Το υποέργο αφορά στην υποστήριξη του Δήμου Εμμ. Παππά στην παρακολούθηση και 

υλοποίηση της πράξης “Ενεργειακή Αναβάθμιση και Επανάχρηση Δημοτικού Σχολείου 

Πεθελινού Δήμου Εμμανουήλ Παππά”  

Αναλυτικότερα περιλαμβάνει την υποστήριξη του Δήμου – συμβουλευτικές υπηρεσίες στις 

διαγωνιστικές διαδικασίες των επιμέρους υποέργων της πράξης, την εκπόνηση 

εμπειρογνωμοσυνών και τεχνικών προτάσεων – γνωμοδοτήσεων για την επιτυχή υλοποίηση 

της πράξης., συμβουλευτικές υπηρεσίες για επιστημονική και τεχνική παρακολούθηση και 

Υποστήριξη υλοποίησης της πράξης, παρακολούθηση του συνολικού χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης της  πράξης. 

Αντικείμενο των υποέργων της σύμβασης – Σκοπιμότητα σύμβασης 

  

Η πράξη αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση και την εξοικονόμηση ενέργειας της πράξης 

“Ενεργειακή Αναβάθμιση και Επανάχρηση Δημοτικού Σχολείου Πεθελινού Δήμου 

Εμμανουήλ Παππά”. Από της αρχικής εντάξεως της Πράξης στο Ε.Σ.Π.Α. 2014- 2020 , έχει 

ήδη ολοκληρωθεί η Ex ante ενεργειακή επιθεώρηση και υπολείπονται να γίνουν οι κάτωθι 

παρεμβάσεις: 

Η προτεινόμενη πρόταση της πράξης “Ενεργειακή Αναβάθμιση και Επανάχρηση Δημοτικού 

Σχολείου Πεθελινού Δήμου Εμμανουήλ Παππά”, αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση και 

επανάχρηση του παλαιού Δημοτικού σχολείου Πεθελινού του Δήμου Εμμανουήλ Παππά από 

σχολείο σε αίθουσα αθλητικών δραστηριοτήτων και αναψυκτήριο (1η κατηγορία 

παρέμβασης). 

Συγκεκριμένα περιλαμβάνει: 

 Διαμόρφωση αιθουσών και κατασκευή νέων W.C και W.C Α.Μ.Ε.Α καθώς και 

αποδυτηρίων. 

 Προσθήκη θερμομόνωσης στην εξωτερική τοιχοποιία και στη στέγη του κτηρίου. 

 Αντικατάσταση στέγης. 

 Κατασκευή νέων εσωτερικών δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης καθώς και 

ηλεκτρικών. 

 Αντικατάσταση των κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα πιστοποιημένα, υψηλής 

ενεργειακής απόδοσης. 

 Αντικατάσταση του υπάρχοντος συστήματος θέρμανσης με αντλία θερμότητας αέρα-

νερού για θέρμανση και ψύξη. 

 Αντικατάσταση των υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων και συμβατικών λαμπτήρων 

με νέα φωτιστικά σώματα με λαμπτήρες LED. 

 Kατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ. 

 Κατασκευή περίφραξης και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου. 

 Προμήθεια εξοπλισμού γυμναστηρίου και αναψυκτηρίου (καφέ). 

Πιο αναλυτικά, με την προσθήκη θερμομόνωσης στο κέλυφος θα επιτευχθεί ελαχιστοποίηση 

των θερμικών απωλειών από τους εξωτερικούς τοίχους του κτηρίου.Το αποτέλεσμα θα είναι 

να μειωθούν οι ανάγκες θέρμανσής του με ταυτόχρονη εξασφάλιση θερμικής άνεσης στο 

εσωτερικό του. Πέραν τούτου αυξάνεται ο χρόνος ζωής του κτηρίου καθώς προστατεύεται 

από διάβρωση και παγοπληξίες. Η θερμομόνωση στη στέγη θα μειώσει επίσης τις θερμικές 

απώλειες και θα την προστατέψει από τη διάβρωση και τις καιρικές μεταβολές που σταδιακά 
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την αποσαρθρώνουν. Επιπρόσθετα, τα υφιστάμενα αλουμινένια κουφώματα πρόκειται να 

αντικατασταθούν με νέα, με θερμοδιακοπή, ενώ οι παλιοί υαλοπίνακες, με διπλά ενεργειακά 

τζάμια χαμηλής εκπομπής μειώνοντας τις θερμικές απώλειες τόσο από μεταφορά όσο και 

από αεροστεγανότητα.Το συμβατικό σύστημα θέρμανσης από πετρέλαιο θα αντικατασταθεί 

από σύστημα αντλίας θερμότητας με την οποία επιτυγχάνουμε εξοικονόμηση ενέργειας. 

Υπολογίζεται ότι, σε συνδυασμό με την προτεινόμενη θερμομονωτική προστασία, μπορούν 

να επιφέρουν μέχρι και 50% εξοικονόμηση χρημάτων σε σχέση με αντίστοιχη εγκατάσταση 

που χρησιμοποιεί λέβητα πετρελαίου. Για να εξασφαλιστεί υψηλότερος βαθμός απόδοσης 

της αντλίας θα εγκατασταθούν σώματα fan coil.Τέλος, προτείνεται η αντικατάσταση των 

υφιστάμενων λαμπτήρων Τ8 με λαμπτήρες τύπου LED υψηλής απόδοσης. 

Οι παρεμβάσεις θα οδηγήσουν στην ενεργειακή αναβάθμιση κατά τον ισχύοντα ΚΕΝΑΚ 

από την κατηγορία Δ στην Β. 

Επισημαίνεται ότι τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν διαθέτουν τα κατάλληλα πιστοποιητικά 

ως προς τη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση αλλά και ως προς την υγιεινή και ασφάλεια των 

χρηστών των εγκαταστάσεων. 

 

 

Περιγραφή αντικειμένου σύμβασης 

Με την παροχή υπηρεσιών τεχνικού - ενεργειακού συμβούλου υποστήριξης της υλοποίησης 

της Πράξης “Ενεργειακή Αναβάθμιση και Επανάχρηση Δημοτικού Σχολείου Πεθελινού 

Δήμου Εμμανουήλ Παππά” θα προβλέπεται η  υποστήριξη του Δήμου Εμμ. Παππά στην 

παρακολούθηση και υλοποίηση της πράξης θα γίνουν όλες εκείνες οι υπηρεσίες ενεργειακού 

συμβούλου κατά την εκτέλεση του κυρίου έργου (εργολαβία), αλλά και σε όλες εκείνες οι 

ενέργειες για την επιτυχή ολοκλήρωση των προπαρασκευαστικων υπηρεσιών και των 

οριστικών μελετών. 

 

Ο  Ενεργειακός Σύμβουλος  θα παρέχει την υποστήριξη του φορέα, λόγω των ιδιαίτερων 

απαιτήσεων του έργου  τόσο στο διαδικαστικό – προπαρασκευαστικό – προσυμβατικό 

τμήμα των προς υλοποίηση υποέργων όλων των Πράξεων, στο διαγωνιστικό τμήμα και έως 

την υπογραφή των εκάστοτε συμβάσεων, όσο και στη συνέχεια στην επίβλεψη και τον 

έλεγχο της υλοποίησης – εφαρμογής των συμβάσεων όλων των υποέργων των Πράξεων 

μέχρι και την οριστική παραλαβή των υποέργων, ειδικά δεδομένου ότι ο κύριος του έργου 

δεν διαθέτει στο προσωπικό που υπηρετεί, τις εξειδικευμένες ειδικότητες των μηχανικών 

που απαιτούνται για την υλοποίηση των Πράξεων. 

Ο Τεχνικός – Ενεργειακός Σύμβουλος (Τ.Ε.Σ) θα γνωμοδοτεί (για τεχνικά και διαδικαστικά 

θέματα) επί των διευκρινιστικών ερωτήσεων - ενστάσεων- προσφυγών – άλλων δικονομικών 

μέσων υποψηφίων αναδόχων ή αναδόχων (κατά περίπτωση), συντάσσοντας σχετική έκθεση 

γνωμοδότησης, η οποία θα παραδίδεται στην Υπηρεσία το πολύ εντός τριών (3) ημερών από 

την κοινοποίηση των ενστάσεων - προσφυγών – διευκρινιστικών  ερωτήσεων, σε αυτόν. 

Ο Τ.Ε.Σ. θα μπορεί επίσης να παρευρίσκεται, μετά από σχετικό αίτημα της Υπηρεσίας, στις 

κρίσιμες συνεδριάσεις των Επιτροπών Διαγωνισμών των έργων – μελετών κ.λ.π., καθώς και 

σε ενδεχόμενες παρουσιάσεις – εισηγήσεις σχετικών με τη διαδικασία ανάθεσης των έργων – 

μελετών – παροχής υπηρεσιών σε συνεδριάσεις των απαφαινόμενων οργάνων του Δήμου, ή 

υπερκειμένων αυτής. Μετά από κάθε στάδιο και παράδοσή του στην Υπηρεσία, ο Τ.Ε.Σ. θα 

ελέγχει τα παραδοτέα στοιχεία και θα συντάσσει σχετική έκθεση ελέγχου και αξιολόγησής 
τους. 
Στα καθήκοντα του Τ.Ε.Σ. περιλαμβάνεται η παρακολούθηση της φυσικής και οικονομικής 

προόδου των υποέργων, η πρόβλεψη για την έγκαιρη και εντός Προϋπολογισμού 

ολοκλήρωση των υποέργων και η πρόβλεψη και πρόληψη τυχόν καθυστερήσεων ή κινδύνων 

υπέρβασης του Προϋπολογισμού τους. 

 

Παραδοτέα Ε.Σ.  

Η ομάδα έργου του Αναδόχου θα απαιτηθεί να υποστηρίξει την Τεχνική Υπηρεσία του 

ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ μέσα από την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, όπως: 
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- Καθορισμός αναλυτικών λειτουργικών απαιτήσεων και προδιαγραφών. 

Ο Τ.Ε.Σ. θα αναλάβει τον επακριβή καθορισμό των αναλυτικών λειτουργικών απαιτήσεων 

και προδιαγραφών των ενεργειακών παρεμβάσεων, όπως θα έχουν πλέον οριστικοποιηθεί, 

με απώτερο στόχο την υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΠΑΠΠΑ κατά την ωρίμανση, δημοπράτηση και επίβλεψη των αναγκαίων μελετών ή 

αδειοδοτήσεων. 

Ο Τ.Ε.Σ. θα πρέπει να προσδιορίσει τις απαραίτητες προκαταρκτικές ενέργειες και να 

υποστηρίξει τις Υπηρεσίες του ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ στη λήψη των 

απαιτούμενων αδειών ή / και εγκρίσεων σε ευθυγράμμιση με τις καθορισμένες ενεργειακές 

παρεμβάσεις και τις υποδείξεις της Αρμόδιας Διαχείρισης του ΕΠΑΝΕΚ. 

- Τεύχη δημοπράτησης των οριστικών μελετών. 

Η ομάδα έργου του Τ.Ε.Σ.  θα αναλάβει την υποστήριξη και συντονισμό για την συγκρότηση 

του τεύχους δημοπράτησης των οριστικών μελετών και της μελέτης εφαρμογής που θα 

δημοπρατηθούν και θα υλοποιηθούν σύμφωνα με την απόφαση ένταξης του έργου. 

Συγκεκριμένα θα συνταχθούν και θα υποβληθούν στο Δήμο τα Τεύχη Δημοπράτησης των 

διαγωνισμών (συνοπτικών ή τακτικών) τόσο για το Υποέργο 1 (έκδοση οικοδομικής άδειας), 

όσο και για το Υποέργο 2 (μελέτες εφαρμογής και Τεύχη Δημοπράτησης) της εγκεκριμένης 

Πράξης. 

Η ομάδα έργου του Τ.Ε.Σ.  θα αναλάβει επίσης την σύνταξη και υποβολή στο Δήμο των 

Τευχών Δημοπράτησης του Υποέργου 5 (Σχέδιο Διακήρυξης, Τεύχος Τεχνικών 

Προδιαγραφών, Τεχνική Περιγραφή, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός, φάκελος τεκμηρίωσης 

τιμών μονάδας, Πίνακες Συμμόρφωσης προτεινόμενου εξοπλισμού).   

 

Λοιπές υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Τεχνικής Υποστήριξης. 

Η ομάδα έργου του Τ.Ε.Σ. θα αναλάβει την παροχή κάθε άλλης απαιτούμενης υπηρεσίας, 

συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης προς την Τεχνική Υπηρεσία του ΔΗΜΟΥ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ για οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ωρίμανσης της Πράξης σε 

ευθυγράμμιση µε τις καθορισμένες ενεργειακές παρεμβάσεις και τις υποδείξεις της , 

Αρμόδιος Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΑΝΕΚ. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 

αναφέρεται η Συγκρότηση και Τήρηση του «Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης», σύμφωνα με 

το Άρθρο 45 του Ν.4412/16, για το Υποέργο 4 της Πράξης. 

 

Τα παραδοτέα του Τ.Ε.Σ. προς τον Εργοδότη, περιγράφονται ως εξής: 

 

- Ότι είναι απαιτητό σε επίπεδο τευχών προκειμένου να 

προκηρυχθούν – ανατεθούν - σύμφωνα με τις αποφάσεις της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας- οι μελέτες που απαιτούνται να εκπονηθούν ή να δημοπρατηθούν τα έργα 

που πρέπει να κατασκευαστούν, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρουμε 

φακέλους έργων  των μελετών των υποέργων, λοιπά τεύχη δημοπράτησης για τις 

μελέτες που θα προκηρυχθούν, τεύχη δημοπράτησης για τα έργα που θα 

κατασκευαστούν κ.λ.π. 

- Τα Τεύχη Δημοπράτησης (Διακήρυξη και τεύχος Τεχνικών προδιαγραφών) υποέργου 

5  

- 2ο ΠΕΑ με το οποίο θα πιστοποιείται η επιτυχής ολοκλήρωση των εργασιών 

ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου , αναφορικά με τους στόχους του 

προγράμματος χρηματοδότησης και τις δεσμεύσεις του Κυρίου του έργου.; 

- Εκθέσεις προόδου των υποέργων ανά 3μήνα, οι οποίες θα αποτυπώνουν την εξέλιξη 

του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου και τις τυχόν προβλεπόμενες 

καθυστερήσεις του. 

- Τακτικές εκθέσεις ανά τρίμηνο για τις δραστηριότητές του. Οι τακτικές εκθέσεις θα 

περιέχουν περιγραφή των ενεργειών και εργασιών που εκτελέστηκαν και 

παρατηρήσεις επ’ αυτών, προτάσεις για τυχόν ενέργειες ή εργασίες και γενικότερα 

κάθε στοιχείο που θα συμβάλλει στη διαμόρφωση της εικόνας σχετικά με την πρόοδο 
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και τα προβλήματα των υποέργων. Οι παραπάνω τριμηνιαίες εκθέσεις θα διαθέτουν 

συνημμένα : τις εκθέσεις ελέγχου και αξιολόγησης και τα σημειώματα και τις 

έκτακτες εκθέσεις που συντάχθηκαν κατά το διάστημα που αφορά η έκθεση. 

- Σχέδιο ενεργειών Τ.Ε.Σ. θα υποβληθεί προς έγκριση εντός δεκαπέντε (15) ημερών 

από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

- Εκθέσεις αξιολόγησης και ελέγχου (μελετών, λοιπών παραδοτέων και αιτημάτων 

Αναδόχου, κ.λπ.) οι οποίες θα υποβάλλονται για κάθε στοιχείο προς έλεγχο και 

αξιολόγηση, εντός δεκαπέντε (15) ημερών, σε περίπτωση που οι προθεσμίες που 

προβλέπεται για να απαντήσει ή να αποφανθεί ή να ελέγξει και θεωρήσει κάποιο 

στοιχείο η Υπηρεσία, είναι ίση ή μεγαλύτερη των 30 ημερών και εντός (3) εργασίμων 

ημερών στις λοιπές περιπτώσεις που είναι μικρότερη των 30 ημερών, από την ημέρα 

παροχής προς τον Τ.Ε.Σ. των στοιχείων αυτών. 

- Έκτακτες εκθέσεις που θα υποβάλλονται για κάθε θέμα που είτε απαιτεί άμεση 

ενέργεια, είτε ζητείται από τον Εργοδότη, είτε τέλος αφορά εκτεταμένο μεμονωμένο 

αντικείμενο. 

- Ηλεκτρονικό Αρχείο με τον «Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης», σύμφωνα με το Άρθρο 

45 του Ν.4412/16, για το Υποέργο 4 της Πράξης.  

- Για τα υπόλοιπα θέματα ο Τ.Ε.Σ. θα συντάσσει και θα παραδίδει στην Υπηρεσία 

απλά σημειώματα. 

- Όλες οι παραπάνω εκθέσεις και τα σημειώματα θα  συντάσσονται και θα 

υποβάλλονται στην Υπηρεσία στην Ελληνική γλώσσα. 

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ  :  20.000 € 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει με τον εξής τρόπο: 

1. Ποσοστό 10% υπογραφή της σύμβασης του Υποέργου 1 

2. Ποσοστό 10% με την δημοσίευση των τευχών δημοπράτησης του Υποέργου 2 

3. Ποσοστό 10 % με την υπογραφή συμβασης του Υποέργου 2 

4. Ποσοστό 20% με την δημοσίευση των τευχών δημοπράτησης του Υποέργου 4 

5. Ποσοστό 10% υπογραφή της σύμβασης του Υποέργου 4 

6. Ποσοστό 10% της σύμβασης με την δημοσίευση των τευχών δημοπράτησης του 

Υποέργου 5 

7. Ποσοστό 10% υπογραφή της σύμβασης του Υποέργου 5 

8. Ποσοστό 20% μετά την ολοκλήρωση του Υποέργου 4 και την έκδοση του τελικού 

ΠΕΑ 

 

 

 

 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε   

Τ.Κ. Χρυσού, 01-10-2019  Τ.Κ. Χρυσού, 01-10-2019 

Ο Προϊστάμενος της  Ο Συντάξας 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας   

   

   

   

Χρήστος Μήτρακας  Βασίλης Πλακαντάρας 

Πολιτικός Μηχανικός  Πολιτικός Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 

 

Εργασία: Παροχή Υπηρεσιών για 

την ‘ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΚΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΠΡΑΞΗΣ’ “Ενεργειακή 

Αναβάθμιση και 

Επανάχρηση Δημοτικού 

Σχολείου Πεθελινού Δήμου 

Εμμανουήλ Παππά” 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Υπολογισμός Αμοιβών  
 

Λαμβάνοντας υπόψη τα μετρικά στοιχεία του έργου υπολογίζονται οι παρακάτω αμοιβές  

σύμφωνα με τον Κανονισμό Προεκτιμωμένων Αμοιβών ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/20-7-2017 

(ΦΕΚ 2519Β) και την ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 19-3-2019, Αρ.Πρωτ. ΔΝΣ/12546/ΦΝ439.6 για την 

αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών 

Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2019 (τιμή τκ=1,218). 

Δεδομένου ότι οι παρεμβάσεις δεν αποτελούν ούτε μελέτη νέου κτηρίου αλλά ούτε και 

πλήρη μελέτη εσωτερικών διαρρυθμίσεων υπάρχοντος κτιρίου, ο υπολογισμός των αμοιβών 

θα γίνει με την εφαρμογή των γενικών διατάξεων του παραπάνω Κανονισμού και πιο 

συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ-4.  

 

Άρθρο ΓΕΝ.4 

Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης 

 

1. Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών 

μηχανικού ή άλλου επιστήμονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει 

ειδικών προβλέψεων του παρόντος υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά 

ημέρα ή κλάσμα ημέρας ως εξής: 

Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300*τκ 

Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ 

Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ, 

όπου τκ είναι ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ 4. 

 

2. Οι αποζημιώσεις της παραγράφου 1 νοούνται για απασχόληση εντός ή εκτός έδρας 

(στο εσωτερικό) περισσότερων της μιας ημερών, ή, σε περίπτωση μίας μόνο ημέρας για 

απασχόληση πέντε (5) τουλάχιστον ωρών. Για απασχόληση μικρότερη των 5 ωρών, η ωριαία 

απασχόληση ορίζεται ίση προς το 0,20 των παραπάνω ημερήσιων αποζημιώσεων με 

ελάχιστη αμοιβή όχι μικρότερη των 150*τκ. 

Στην ανωτέρω αμοιβή νοείται ότι περιλαμβάνεται το σύνολο των άμεσων και έμμεσων, 

γενικών και ειδικών υποστηρικτικών και λειτουργικών δαπανών του. 

 

3. Η αποζημίωση ανθρωπομήνα νοείται ως αποζημίωση  ανθρωποημερών.  

Με βάση τα ανωτέρω, η προεκτιμώμενη αμοιβή Α της εν λόγω υπηρεσίας σε €, υπολογίζεται 

από τη σχέση  Α = τκ·Σ(φ) € 

 

Όπου για τον υπολογισμό του Σ(φ) θεωρείται η απασχόληση του κάτωθι επιστημονικού 

προσωπικού : 

Με βάση το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης και με την ιδιαιτερότητα 

του έργου απαιτείται Μηχανολόγος Μηχανικός με εμπειρία σε ενεργειακά έργα. 
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ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ μεγαλύτερη των 20 έτη:  

            1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ (Μηχανολόγος Μηχανικός) 

   Με εκτιμώμενο χρόνο καθαρής απασχόλησης :  27,36  ημέρες 

 

Για την παροχή της υπηρεσίας, η αμοιβή υπολογίσθηκε με βάση την ημερήσια απασχόληση 

ενός  ειδικού τεχνικού επιστήμονα με εμπειρία άνω των 20 ετών  

Η  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε : 

Με βάση τα παραπάνω προκύπτει:  
 

Για επιστήμονα εμπειρίας άνω των 20 έτη  730,80 

Ημέρες απασχόλησης Η= 27.36 

Αμοιβή υπηρεσίας Α2 = 20.000,00 

ΦΠΑ 24%  4.800,00 

ΣΥΝΟΛΟ  24.800,00 

 

ΕΙΔΟΣ Μονάδα 

Μέτρησης 

ΠΟΣΟ- 

ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΠΡΑΞΗΣ’ 

Ημέρες 27.36  20.000,00 

     

 

 

    

     

   ΦΠΑ 24% 4.800,00 

ΣΥΝΟΛΟ    24.800,00 

Συνολική Αξία με ΦΠΑ     24.800,00 

 

Ο υπολογισμός αυτός της αμοιβής χρησιμεύει για την προεκτίμηση της συνολικής αμοιβής 

της  σύμβασης, η οποία όμως θεωρείται ότι αμείβεται κατ’ αποκοπή με το ποσό που 

προέκυψε από τον  παραπάνω υπολογισμό.  Εφόσον προκύψουν διαφορές, στις 

απαιτούμενες ανθρωποημέρες, η συμβατική αμοιβή δεν τροποποιείται, δεδομένου ότι η 

προσφορά του αναδόχου περιλαμβάνει την κατ ́ αποκοπή αμοιβή  του για το σύνολο της 

παροχής της υπηρεσίας, και συνεπώς δεν εφαρμόζεται το άρθρο 186 του ν.  4412/2016.  

 

 

 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε   

Τ.Κ. Χρυσού, 01-10-2019  Τ.Κ. Χρυσού, 01-10-2019 

Ο Προϊστάμενος της  Ο Συντάξας 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας   

   

   

   

Χρήστος Μήτρακας  Βασίλης Πλακαντάρας 

Πολιτικός Μηχανικός  Πολιτικός Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 

 

 Εργασία: Παροχή Υπηρεσιών για 

την ‘ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΚΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΠΡΑΞΗΣ’ “Ενεργειακή 

Αναβάθμιση και 

Επανάχρηση Δημοτικού 

Σχολείου Πεθελινού Δήμου 

Εμμανουήλ Παππά” 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο :     Αντικείμενο συγγραφής 

Η  Σ. Υ. περιλαμβάνει: 

α. Τους συμβατικούς όρους, 

β. Τους όρους τις παρούσας Σ.Υ. και  

γ. Τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και τις διατάξεις που διέπουν τη σύμβαση βάσει των 

οποίων θα εκτελεστεί η εργασία: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» 

“Ενεργειακή Αναβάθμιση και Επανάχρηση Δημοτικού Σχολείου Πεθελινού Δήμου 

Εμμανουήλ Παππά” προϋπολογισμού  24.800 ευρώ  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). 

 

Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 

 Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων) και ειδικότερα 

το Άρθρο 209 όπως αυτά τροποποιήθηκαν με το Άρθρο 20 του Ν. 3731/2008  

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ειδικότερα το Ββλίο Ι που 

αφορά η παρούσα σύμβαση 

 Τη με αριθμό 7505/2534/Α3 19/11/2018 απόφαση ένταξης της πράξης “Ενεργειακή 

Αναβάθμιση και Επανάχρηση Δημοτικού Σχολείου Πεθελινού Δήμου Εμμανουήλ 

Παππά “με  MIS 5021514. 

 

Άρθρο 3ο :     Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Προϋπολογισμός μελέτης  

β. Η συγγραφή υποχρεώσεων  

γ. Τεχνική περιγραφή –μελέτη  

 

Άρθρο 4ο  Διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας – Ποινικές ρήτρες 
Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας, ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως 

την ολοκλήρωση της εργολαβίας. 
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Ειδικά για την ολοκλήρωση και υποβολή των Τευχών Δημοπράτησης των υποέργων 1, 

2 και 5 της εγκεκριμένης Πράξης, τίθεται αποκλειστική τμηματική Προθεσμία 1 μηνός 

από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

Άρθρο  5ο  Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου 

1.  Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί με ακρίβεια τους όρους εκτέλεσης της 

εργασίας     και να διαθέτει τον αναγκαίο εξοπλισμό σύμφωνα με τις απαιτήσεις τις 

μελέτης. 

2.  Τον ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τέλη κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες 

επιβαρύνσεις όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής 

τους. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον εργοδότη. 

 

Άρθρο  6ο   Έλεγχος Ποιότητας - Ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές 

Για την ανωτέρω εργασία ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές που μνημονεύονται στο Τεύχος: 

«Τεχνική Περιγραφή (Προδιαγραφές)». 

 

Άρθρο  7ο  Ποιότητα – Προμήθεια υλικών 

Για κάθε υλικό που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος, πρέπει να φροντίσει για την προμήθεια, 

φύλαξη – αποθήκευσή του. Τα έξοδα βαρύνουν τον ίδιο καθώς και η φροντίδα ελέγχου της 

ποιότητας, για να διαπιστώσει εάν τα υλικά είναι κατάλληλα και σύμφωνα με τις αντίστοιχες 

τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Άρθρο  8ο   Προκαταβολές 

Προκαταβολές δεν χορηγούνται. 

 

Άρθρο  9οΗλεκτρονικός εξοπλισμός 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να βρει και να διαθέσει όλα τα πιστοποιημένα 

προγράμματα, εργαλεία, μέσα και προσωπικό, που χρειάζονται για την εμπρόθεσμη 

εκτέλεση των εργασιών κ.λ.π., όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη και τις σχετικές 

διατάξεις. 

 

Άρθρο  10ο  Ποιότητα εργασιών - Αποτελέσματα 

Όλες οι εργασίες, θα είναι κάτω από το συνεχή έλεγχο του εργοδότη, σε όλη τη διάρκεια των 

εργασιών, και η Δ/νουσα υπηρεσία θα έχει το δικαίωμα να προτείνει αλλαγή η τροποποίηση 

των αποτελεσμάτων, εάν αυτά δεν τεκμηριώνονται επαρκώς. 

 

Άρθρο 11ο   Επιδόσεις εγγράφων κλπ 

1. Κάθε έγγραφο πρόσκλησης ή Διαταγής του Δήμου προς τον ανάδοχο, θεωρείται νόμιμα 

επιδιδόμενο, εάν επιδοθεί με απόδειξη, ή σε απουσία του στον εκπρόσωπό του σε άρνησή 

του, ή απουσία τους στο Αστυνομικό Τμήμα στο οποίο υπάγεται η περιοχή στην οποία 

εκτελείται το έργο, ή  με φαξ, για την λειτουργία του οποίου ευθύνεται αποκλειστικά ο 

ανάδοχος. 

2. Κάθε αναφορά η αίτηση του αναδόχου πρέπει να κατατίθεται στα γραφεία του Δήμου. 

 

Άρθρο 12ο :     Αναθεώρηση τιμών  

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  

παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.   

 

Άρθρο 13ο :     Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους 

φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων, ή τρίτων 

που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 

Άρθρο 14ο :     Επίλυση διαφορών 
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Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με 

τις ισχύουσες διατάξεις.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε   

Τ.Κ. Χρυσού, 01-10-2019  Τ.Κ. Χρυσού, 01-10-2019 

Ο Προϊστάμενος της  Ο Συντάξας 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας   

   

   

   

Χρήστος Μήτρακας  Βασίλης Πλακαντάρας 

Πολιτικός Μηχανικός  Πολιτικός Μηχανικός 

  


