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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Περιγραφή :     

 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας επιμήκυνσης της περιόδου λειτουργίας του 

Πηλοθεραπευτηρίου Κρηνίδων, η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας 

«ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» εκπόνησε διάφορες μελέτες αρχιτεκτονικές, ηλεκτρομηχανολογικές 

κ.λ.π. εξωραϊσμού υφιστάμενων χώρων, αλλαγής χρήσης άλλων αλλά και δημιουργίας 

νέων καθώς και μελέτες ενεργειακής απόδοσης για τα νέα ή τα προς ριζική ανακαίνιση 

κτίρια.  

 

Ως εκ τούτου, για να προχωρήσει η ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ στην υλοποίηση του έργου 

απαιτείται η σύνταξη τευχών δημοπράτησης για το σύνολο των Η/Μ μελετών των 

εγκαταστάσεων του συνολικού έργου εκσυγχρονισμού των υποδομών του θερμαλιστικού 

κέντρου Κρηνίδων Καβάλας. 

 

            Επίσης, σήμερα στο χώρο του Πηλοθεραπευτηρίου Δ.Δ. Κρηνίδωντου Δήμου 

Καβάλας υφίσταται κτίσμα 138,85 τ.μ. προορισμένο για χρήση εστιατορίου και ένας 

ημιυπαίθριος (στεγασμένος) χώρος 105,27 τ.μ.. Έως σήμερα το εστιατόριο δεν 

εξοπλίστηκε και δεν έχει λειτουργήσει. Στόχος της επιχείρησης είναι να λειτουργήσει 

όλο το έτος για τους λουόμενους, αλλά και τους επισκέπτες του χώρου.  

 

Για τον παραπάνω λόγο μελετήθηκε αρχιτεκτονικά ο χώρος εκ νέου ως προς τον 

εξοπλισμό και τη διακόσμησή του, όπως ορίζει η υγειονομική υπηρεσία για τις 

επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος.Για να 

προχωρήσει όμως η επιχείρηση στην έγκριση άδειας δόμησης από την οικεία ΥΔΟΜ, 

είναι απαραίτητη η εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης του συγκεκριμένου 

θέματος. 

 

Έτσι το περιεχόμενο της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης θα πρέπει να 

περιλαμβάνει  τη διερεύνηση της υφιστάμενης κατάστασης και των παραμέτρων αυτής, 

την εγκατάσταση ύδρευσης, την εγκατάσταση αποχέτευσης, την εγκατάσταση 

κλιματισμού, τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων, τις ηλεκτρικές 

εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων, καθώς και τη μελέτη πυροπροστασίας και την 
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τεχνική περιγραφή όλων συνολικά των Η/Μ εγκαταστάσεων του εστιατορίου του 

Πηλοθεραπευτηρίου. 

 

Επίσης, απαιτείται η επικαιροποίηση των Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ) 

οικίσκων και χώρων ατομικής πηλοθεραπείας – υδροθεραπείας που συντάχθηκαν με το 

νομικό καθεστώς πριν από την έκδοση του νέου Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης 

Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) που δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ 2367Β/12.07.2017  (ΔΕΠΕΑ/οικ. 

178581 - Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

“Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων”), σύμφωνα με τον νέο ΚΕΝΑΚ 

και με βάση τιςυφιστάμενες εγκεκριμένες μελέτες ενεργειακής απόδοσης. 

 

Σύμφωνα με το ΠΔ 138/2009 περί των Μητρώων Μελετητών και Εταιρειών 

Μελετών και την Εγκύκλιο 5/2017 του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. (Αρ.Πρωτ. ΔΝΣγ/ 12298/ΦΝ 439.6), 

που καθορίζει τα όρια πτυχίων μελετών για την περίοδο 21-03-2017 έως 20-03-2018, η 

μελέτη δύναται να ανατεθεί σε μελετητή, κάτοχο μελετητικού πτυχίου τάξης Α’και άνω 

στην κατηγορία 6 (Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών 'Εργων και Έργων Διαμόρφωσης 

Ελευθέρων Χώρων)και σε κάτοχο μελετητικού πτυχίου τάξης Γ’και άνω στην κατηγορία 

9 (Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές), σύμφωνα με το άρθρο 59 

του Ν 4278/2014, οι οποίοι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη της εκπόνησης 

της μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

Οι μελέτες θα εκπονηθούν σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης μεταξύ 

Εργοδότη και Αναδόχου, τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, καθώς επίσης και με 

τον Ν. 4412/2016, τα άρθρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 και 40 του Ν. 3316/2005 όπως ισχύουν, 

καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές του Π.Δ. 696/1974 (όπως αυτό τροποποιήθηκε και 

ισχύει σήμερα). Για τον υπολογισμό των αμοιβών ελήφθησαν υπ' όψιν οι Υπουργικές 

Αποφάσεις:  

α)ΔΜΕΟ/α/ο/1257/22-08-2005,  

β)ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 και  

γ) ΔΜΕΟ/α/ο/2229/04-07-2006. 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή μελετητή μη συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του 

Φ.Π.Α. 24%, ανέρχεται στο ποσό των 43.165,12 και αναλύεται σε: 

• 8.931,98€ για το μέρος της ΜΕΑ που αφορά στην αρχιτεκτονική μελέτη  

• 6.317,11€ για το μέρος της ΜΕΑ που αφορά στην ηλεκτρομηχανολογική μελέτη  

• 13.752,74 € όσον αφορά την ηλεκτρομηχανολογική μελέτη εστιατορίου,  

• 8.533,30 € όσον αφορά τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης των Η/Μ μελετών 

του συνολικού έργου εκσυγχρονισμού των υποδομών του θερμαλιστικού 

κέντρου,  

• 5.630,23€ για απρόβλεπτες δαπάνες 15%*(8.931,98 + 6.317,11 + 13.752,74+ 

8.533,30 = 37.534,88 €) 

 

Και 10.359,63€ για ΦΠΑ, δηλαδή σύνολο με ΦΠΑ 53.524,740€. 

 

Η δαπάνη για την εκπόνηση της μελέτης χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους. Η 

μελέτη είναι ενταγμένη στον προϋπολογισμό της ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ με τον 

Κ.Α.15.06.02.28 και με πίστωση 54.000,00 € για το έτος 2017. 

http://segm.gr/wp-content/uploads/2017/07/178581-30.6.2017_2367.pdf


Η ανάθεση της παρούσας μελέτης θα γίνει με τη διαδικασία του Συνοπτικού 

Διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 ("Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών”), διότι σύμφωνα με το άρθρο, η εκτιμώμενη αξία της 

σύμβασης (ποσού 43.165,12 €) είναι κατώτερη από το ποσό των εξήντα χιλιάδων Ευρώ 

(60.000,00€), χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

Επισημαίνεται η δυνατότητα προσφυγής από την αναθέτουσα αρχή, εντός τριετίας 

από τη σύναψη της αρχικής σύμβασης, στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) όπως αυτή 

περιγράφεται στο άρθρο 32 του Ν.4412/2016, δεδομένου ότι το συνολικό 

προβλεπόμενο ποσό συμπεριλαμβανομένων των πιθανών συμπληρωματικών έργων ή 

υπηρεσιών με την επέκταση της σύμβασης δεν ξεπερνά το παραπάνω όριο των εξήντα 

χιλιάδων Ευρώ (60.000,00€), χωρίς ΦΠΑ και έως ποσοστού επί της αρχικής σύμβασης 

σύμφωνα με τις περιπτώσεις των παρ. 1 & 2 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 

("Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών”) περί “Τροποποίησης 

συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους”.   

 

 

 

 
Καβάλα 

Οκτώβριος 2017 

 

 

 

               ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

                                                                                            Καβάλα, 30/10/2017 

               Καρασάββας Κλήμης 

               Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός                                     Η Πρ/νη ΤΜΕ             

 

 

 

 

                    

                Σωτηρέλης Νίκος                                              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

                Αρχιτέκτων Μηχ/κός                                        Ο Δ/ντής Τ/Υ 

 

 

  

 

 

  

 


