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ΜΕΛΕΤΗ  

«Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη 

εστιατορίου του 

ΠηλοθεραπευτηρίουΚρηνίδων και 

σύνταξη τευχών δημοπράτησης 

Η/Μ εγκαταστάσεωνγια το έργο 

εκσυγχρονισμού των υποδομών του 

θερμαλιστικού κέντρου Κρηνίδων 

Καβάλας» 

 

ΜΕΛΕΤΗ  

«Μελέτη Η-Μ εγκαταστάσεων εστιατορίου, 

επικαιροποίηση μελέτης ενεργειακής απόδοσης 

οικίσκων και χώρων ατομικής πηλοθεραπείας 

και υδροθεραπείας του πηλοθεραπευτηρίου Δ.Δ. 

Κρηνίδων και σύνταξη τευχών δημοπράτησης 

Η/Μ εγκαταστάσεων για το έργο 

εκσυγχρονισμού των υποδομών του 

θερμαλιστικού κέντρου Κρηνίδων Καβάλας» 

 



ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

 

1. Αντικείμενο της Μελέτης 

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 και συνέταξε μελέτες ενεργειακής απόδοσης για 

τα νέα ή τα προς ριζική ανακαίνιση κτίρια. 

 Επίσης, σήμερα στο χώρο του Πηλοθεραπευτηρίου Δ.Δ. Κρηνίδων του 

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

και ένας ημιυπαίθριος (στεγασμένος) χώρος 105,27 τ.μ.. για το οποίο απαιτείται η 

σύνταξη ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης που θα περιλαμβάνει τη διερεύνηση της 

υφιστάμενης κατάστασης και των παραμέτρων αυτής, την εγκατάσταση ύδρευσης, 

αποχέτευσης, κλιματισμού, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχυρών-ασθενών ρευμάτων, 

καθώς και τη μελέτη πυροπροστασίας και την τεχνική περιγραφή όλων συνολικά των 

Η/Μ εγκαταστάσεων του εστιατορίου του Πηλοθεραπευτηρίου, σύμφωνα και με την 

αρχιτεκτονική μελέτη του χώρου ως προς τον εξοπλισμό και τη διακόσμησή του, 

όπως ορίζει η υγειονομική υπηρεσία για τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, 

παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος. 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η εκπόνηση της 

ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης του εστιατορίου, η επικαιροποίηση των μελετών 

ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με τον νέο ΚΕΝΑΚ καθώς και η σύνταξη τευχών 

δημοπράτησης για το σύνολο των Η/Μ μελετών των εγκαταστάσεων του συνολικού 

έργου εκσυγχρονισμού των υποδομών του θερμαλιστικού κέντρου Κρηνίδων 

Καβάλας. 

 

 

2. Πλαίσιο Μελέτης – Ποσοτικά Στοιχεία 

Για την εκπόνηση της μελέτης απαιτούνται: 

1) Το σύνολο των υφιστάμενων μελετών, αρχιτεκτονικές, 

ηλεκτρομηχανολογικές, κ.λ.π. εξωραϊσμού υφιστάμενων χώρων, αλλαγής 

χρήσης άλλων αλλά και δημιουργίας νέων,καθώς και οι εγκεκριμένες μελέτες 

ενεργειακής απόδοσης που θα προσκομισθούν στον ανάδοχο από τον κύριο 

του έργου. 

 

 

3. Προδιαγραφές – Παραδοτέα Στοιχεία 

 

Οι επιμέρους εργασίες που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της παραπάνω μελέτης 

είναι οι παρακάτω: 

 

3.1. Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη (Προμελέτη, Οριστική, Εφαρμογής) 

1. Ύδρευσης 

2. Αποχέτευσης 

3. Κλιματισμού-Αερισμού 

4. Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων 

5. Πυρόσβεσης 



6. Πυρανίχνευσης 

7. Τηλέφωνα-DATA 

8. T.V. 

καθώς και την έκδοση αδείας από την Π.Υ. για την ενεργητική πυροπροστασία. 

 

3.2. Τεύχη Δημοπράτησης 

1. Τεχνική Περιγραφή 

2. Τεχνικές Προδιαγραφές 

3. Ανάλυση Τιμών 

4. Τιμολόγιο Μελέτης 

5. Τιμολόγιο Προσφοράς 

6. Συγγραφή Υποχρεώσεων 

7. Προϋπολογισμός Μελέτης 

8. Προϋπολογισμός Προσφοράς 

9. Διακήρυξη Δημοπρασίας 

και γενικά ότι απαιτείται για τη δημοπράτηση του έργου. 

 

3.3. Επικαιροποίηση Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης 

 
Το τεύχος της ΜΕΑ περιλαμβάνει τα εξής: 

1. Γενικές πληροφορίες όπως γενικά στοιχεία κτιρίου, επιθυμητές συνθήκες εσωτερικού 

περιβάλλοντος, δεδομένα και παραδοχές για τους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για 

τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, τα κλιματικά δεδομένα της 

περιοχής, σύντομη περιγραφή και τεκμηρίωση του ενεργειακού σχεδιασμού του κτιρίου, 

αναφορά του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε κ.λ.π. 

2. Σχεδιασμός κτιρίου 

3. Κτιριακό κέλυφος 

4. Τεχνικά συστήματα 

5. Αποτελέσματα υπολογισμών όπως, θερμικές απώλειες κελύφους και αερισμού, ηλιακά 

και εσωτερικά κέρδη κλιματιζόμενων χώρων, ετήσια τελική ενεργειακή κατανάλωση 

(kWh/m2), συνολική και ανά χρήση (ΘΨΚ, ΖΝΧ, φωτισμό), ανά θερμική ζώνη και ανά 

πηγή χρησιμοποιούμενης ενέργειας (ηλεκτρισμό, πετρέλαιο κ.ά.), ετήσια κατανάλωση 

πρωτογενούς ενέργειας (kWh/m2) ανά χρήση (ΘΨΚ, ΖΝΧ, φωτισμό) και αντίστοιχες 

εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, την ενεργειακή κατηγορία στην οποία κατατάσσεται το 

κτίριο ή η κτιριακή μονάδα, και γενικά όπως απαιτείται ώστε αυτά να υποβληθούν προς 

έλεγχο στα αρμόδια Πολεοδομικά Γραφεία προκειμένου να συμπληρωθεί η Κατάσταση 

Ελέγχου Εφαρμογής Ελάχιστων Προδιαγραφών (ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ), όπως αυτό 

προβλέπεται από την εγκύκλιο ΑΔΑ: 41170-Ο / 22.12.2010 περί διευκρινίσεων για την 

ορθή εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) του 

Υ.ΠΕ.Κ.Α., που επιγραμματικά περιλαμβάνει: 

1. Τεκμηρίωση Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 

2. Τεκμηρίωση Θερμομονωτικής Επάρκειας Κτιρίου 



3. Τεκμηρίωση ελάχιστων προδιαγραφών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 

4. Τεκμηρίωση ενεργειακής απόδοσης κτιρίου 

5. Απαραίτητες τεκμηριώσεις. 

 

3.3 Παραδοτέα στοιχεία 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα τεύχη,τις μελέτες και τα σχέδια που 

περιγράφονται ανωτέρω, κατά στάδιο εκπόνησης της μελέτης, σε πέντε (5) αντίγραφα 

(έντυπα) και σε ηλεκτρονική μορφή (pdf). 

Ο εν δυνάμει Ανάδοχος, με την υποβολή της προσφοράς του, θα υποβάλει πίνακα 

προγραμματισμού εργασιών, ο οποίος θα περιλαμβάνει την οργάνωση και τον χρονικό 

προγραμματισμό των εργασιών του συνόλου της μελέτης.  

 

 

4. Νομοθεσία 

Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης, έχουν εφαρμογή, ιδίως, οι κατωτέρω 

διατάξεις, όπως 

ισχύουν κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας: 

1. Ο ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147) και όλες οι 

κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και οι 

κατευθυντήριες οδηγίες και εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του. 

2. Τα άρθρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 και 40 του ν. 3316/2005 “Περί ανάθεσης και εκτέλεσης 

δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών” (Α' 42), όπως 

ισχύουν. 

3. Ο ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 αυτού «Άρση περιορισμών 

συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα». 

4. Ο ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 

318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού. 

5. Ο ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Ο ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Το π.δ. 138/2009 «Μητρώο Μελετητών και Εταιρειών Μελετών» (Α’ 185). 

8. Ο ν. 3548/2007 “Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις” (Α’ 68), όπως ισχύει. 

9. Ο ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

όπως ισχύει. 

10. Ο ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

11. Το π.δ. 80/2016 (Α 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες”. 

12. Ο ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 



Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 

3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις”, ο ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, 

έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 

2007 -2013» και ο ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013» και το κατ΄ 

εξουσιοδότηση αυτών κανονιστικό πλαίσιο. 

13. Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 

διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση». 

14. Ο ν. 2859/2000 “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 

248) όπως ισχύει. 

15. Το π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία”. 

16. Ο ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις” όπως ισχύει. 

17. Ο ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 

Πολιτιστικά Θέματα”, όπως ισχύει. 

18. Το π.δ. 696/1974 “Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, 

παραλαβήνκλπ Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Εργων , ως και 

Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών 

τεχνικών προδιαγραφών μελετών” (Α' 301), όπως ισχύει, ως προς το μέρος Β΄ 

(Προδιαγραφές) και ως συγκριτικό στοιχείο για τη προεκτίμηση αμοιβών μελετών που 

δεν καλύπτονται από τον Κανονισμό αμοιβών. 

19. Το ν.δ. 2726/1953 ‘’περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεων του άρθρου 59 του 

από 17.7/16.8.1923 Ν.Δ. περί σχεδίων πόλεων, κωμών, και συνοικισμών του Κράτους 

και οικοδομής αυτών’’, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το ν. 3919/2011 

(Α΄32). 

20. Η Εγκύκλιος 11/2011 της ΓΓΔΕ/τ. Υ.ΜΕ.ΔΙ. «Εφαρμογή διατάξεων του 

Ν.3919/2011 που αφορούν την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων». 

21. Η με αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 Απόφαση Υπ. Δ.Μ.Η.Δ. 

«Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών 

οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την 

αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων» (Β’ 2540), 

που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226). 

22. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις (πλην 

αυτών που ήδη προαναφέρθηκαν), καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή 

απορρέουν από τα οριζόμενα στα έγγραφα της παρούσας σύμβασης, καθώς και το 

σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 

φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, π.δ., υπουργικής απόφασης, 

κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη 

προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται 

και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε 

φορά νομοθεσία. 

23. Οι διατάξεις της ΔΜΕΟ /α/ο/1257/,9-8-2005 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

24. Η Εγκύκλιος 5/15-02-2016 του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. (Αρ.Πρωτ. ΔΝΣ10757/ΦΝ 439.6), 

25. Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέμενες κατηγορίες μελετών. 

 

 



ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΝΕΣ 

1 2 

Α.Τ.    

 Α΄ΦΑΣΗ – ΣΥΝΤΑΞΗ Η/Μ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ και ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 

ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

  

1 Προμελέτη Η/Μ εστιατορίου    

2 Οριστική μελέτη Η/Μ εστιατορίου     

3 Μελέτη Εφαρμογής Η/Μ εστιατορίου και 

επικαιροποίηση μελετών ενεργειακής απόδοσης 

οικίσκων των χώρων ατομικής πηλοθεραπείας - 

υδροθεραπείας  

   

 Β’ – ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

  

4 Τεύχη Δημοπράτησης για το σύνολο των Η/Μ 

μελετών 
   

 

ΚΑΒΑΛΑ,  

                                                           30/10/2017 

 

                    ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                    ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

       Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜΕ 

                 Καρασάββας Κλήμης 

           Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Π.Ε. 

 

 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΥ 

                   Σωτηρέλης Νίκος 

                Αρχιτέκτων Μηχ/κός 


