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    Α.1  ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

  
     Το παρόν τεύχος αφορά την εκπόνηση ενεργειακής επιθεώρησης και 
μελέτης για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων στις τρεις Δημοτικές 
Ενότητες του Δήμου Αλεξανδρούπολης:  
 
     Α) ΔΕ Αλεξανδρούπολης 

 1ο Γενικό Λύκειο Αλεξανδρούπολης, 
 3ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης 

 
     Β) ΔΕ Τραϊανούπολης  

 Δημοτικό Σχολείο Τραϊανούπολης 
 Γυμνάσιο Τραϊανούπολης 

 
     Γ) ΔΕ Φερών 

 2ο  Δημοτικό Σχολείο Φερών 
 1ο  & 4o  Νηπιαγωγείο Φερών 

 
     Όσον αφορά τα κτίρια της ομάδας (Α) βρίσκονται σε γειτνιάζοντα 
οικοδομικά τετράγωνα και συγκεκριμένα στα Ο.Τ. 192, 196 τα οποία 
περιβάλλονται από τις οδούς 14ης Μαΐου, Ανθεμίου και Αυτοκράτειρας 
Θεοδώρας στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Πρόκειται για σχολικά κτίρια που 
αποτελούν ένα κτιριακό συγκρότημα. Το κτίριο του 1ου ΓΕΛ κατασκευάστηκε 
με την υπ. αριθμ.355/1985 οικοδομική άδεια, βάσει της οποίας η επιφάνεια 
του κτιρίου είναι 2.853,60 m2. Το κτίριο του 3ου Γυμνασίου κατασκευάστηκε με 
την υπ. αριθμ.252/1992 οικοδομική άδεια, βάσει της οποίας η επιφάνεια του 
κτιρίου είναι 1.226,55 m2. Τα κτίρια του 1ου ΓΕΛ και του 3ου Γυμνασίου 
Αλεξανδρούπολης διαθέτουν 3 ορόφους έκαστο. Το 3ο Γυμνάσιο διαθέτει 
κεραμοσκεπή, ενώ το 1ο ΓΕΛ δώμα από πλάκα σκυροδέματος.  
 
    Όσον αφορά τα κτίρια της ομάδας (Β) βρίσκονται στην ΔΕ 
Τραϊανουπόλεως. Το κτίριο του δημοτικού σχολείου Τραϊανουπόλεως 



(Άνθειας) κατασκευάστηκε με την υπ. αριθμ. 31/2002 οικοδομική άδεια, βάσει 
της οποίας η επιφάνεια του κτιρίου είναι 2.433,13 m2. Το κτίριο του Γυμνασίου 
Τραϊανουπόλεως κατασκευάστηκε με την υπ. αριθμ. 5/1990 οικοδομική άδεια, 
βάσει της οποίας η επιφάνεια του κτιρίου είναι 1.636,22 m2. Το Δημοτικό 
Σχολείο Τραϊανούπολης διαθέτει 2 ορόφους και φέρει κεραμοσκεπή, όπως 
ισχύει και για το Γυμνάσιο Τραϊανούπολης. 
 
    Όσον αφορά τα κτίρια της ομάδας (Γ) βρίσκονται στην ΔΕ Φερών. Το κτίριο 
του 2ου Δημοτικού Φερών κατασκευάστηκε με την υπ. αριθμ. 721/2000 
οικοδομική άδεια, βάσει της οποίας η επιφάνεια του κτιρίου είναι 1.254 m2 και 
στεγάζεται επί της οδου Έβρου 11. Τα κτίρια του 1ου & 4ου  Νηπιαγωγείου 
Φερών κατασκευάστηκαν με την υπ. αριθμ. 523/1997 οικοδομική άδεια, βάσει 
της οποίας η επιφάνεια του κτιρίων είναι 311,04 m2 και συστεγάζονται επί της 
οδού Βιζβύζη 8. Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Φερών στεγάζεται σε κτίριο 2 
ορόφων με κεραμοσκεπή. Η συνολική δομημένη επιφάνεια των υπό μελέτη 
κτιρίων είναι 9.714,54 m2. 
 
     Λόγω της μεγάλης επιφάνειας (αθροιστικά και ως κάθε ξεχωριστή κτιριακή 
μονάδα), αλλά και της έντονης χρήσης τα παραπάνω κτίρια συμμετέχουν σε 
μεγάλο ποσοστό στο τελικό ανθρακικό αποτύπωμα του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης και η λειτουργία τους συνοδεύεται από υψηλές 
καταναλώσεις πρωτογενούς ενέργειας.  
 
    Το σύνολο των κτιρίων έχει κατασκευαστεί κατά την περίοδο ισχύος του 
Κανονισμού Θερμομόνωσης Κτιρίων (ΚΘΚ). Ωστόσο, για τα κτίρια του 3ου 
Γυμνασίου, του 1ου ΓΕΛ και του Γυμνασίου Τραϊανούπολης λαμβάνεται υπόψη 
η πλημμελής εφαρμογή του ΚΘΚ, όπως προκύπτει από την υφιστάμενη 
κατάσταση.  
 
        Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, συμμετέχοντας ενεργά στην πρωτοβουλία 
του Συμφώνου των Δημάρχων, στοχεύει στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη 
μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε τοπικό επίπεδο με στόχο την 
προστασία έναντι στην κλιματική αλλαγή. Στο πλαίσιο αυτό η εφαρμογή 
μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και ενσωμάτωσης τεχνολογιών 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα δημοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις 
αποτελεί επιτακτική ανάγκη έτσι ώστε να υποστηριχθεί η μετάβαση σε μία 
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.  
     Τα παραπάνω κτίρια αποτελούν σημαντικούς ενεργειακούς καταναλωτές 
του Δήμου Αλεξανδρούπολης, με αποτέλεσμα η ωρίμανση της ενεργειακής 
αναβάθμισης των εν λόγω κτιρίων να αποτελεί επιτακτική ανάγκη, έτσι ώστε 
να βελτιωθούν οι συνθήκες θερμικής άνεσης για τους χρήστες (μαθητές 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) και να μειωθεί δραστικά το 
υψηλό ενεργειακό κόστος λειτουργίας, με στόχο την βιωσιμότητα της 
λειτουργίας των σχολικών μονάδων και την εναλλακτική διαχείριση των 
διαθέσιμων πόρων του Δήμου.  
 
 
 
 
 
 
 



 
             Α.2  ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   

     Α.2.1  ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

    Υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία πραγματικών ενεργειακών καταναλώσεων 
του κτιρίου, όπως αυτά τηρούνται από το Δήμο Αλεξανδρούπολης.  
 
    Υπάρχουν αρχιτεκτονικά σχέδια (φάκελος άδειας οικοδομής) για τα κτίρια 
του 1ου ΓΕΛ, 3ου Γυμνασίου, Δημοτικού Σχολείου Τραϊανούπολης και 
Γυμνασίου Τραϊανούπολης.  
 

     Α.2.2  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Κ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
     Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η εκπόνηση ενεργειακής επιθεώρησης 
και η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σύμφωνα με τον 
ΚΕΝΑΚ των κτιρίων: 

 1ο Γενικό Λύκειο Αλεξανδρούπολης 
 3ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης 
 Δημοτικό Σχολείο Τραϊανούπολης 
 Γυμνάσιο Τραϊανούπολης 
 2ο Δημοτικό Σχολείο Φερών 

 1ο & 4ο Νηπιαγωγείο Φερών 

    Το κάθε κτίριο θα κατατάσσεται σε κάποια κατηγορία όπως ορίζεται στον 
ΚΕΝΑΚ και στο πιστοποιητικό θα αναφέρεται η κατανάλωση πρωτογενούς 
ενέργειας και οι εκπομπές CO2 που αντιστοιχούν στην κατανάλωση αυτή. 
Επίσης θα περιλαμβάνει συστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας για τη βελτίωση 
της ενεργειακής απόδοσης και συστάσεις ενσωμάτωσης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, οι οποίες θα συμβαδίζουν με την μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης, 
όπως περιγράφεται παρακάτω, καθώς και εκτίμηση του κόστους των 
παρεμβάσεων αυτών. Για την εκπόνηση της ενεργειακής επιθεώρησης θα 
πραγματοποιηθούν υπέρυθρες θερμογραφήσεις του κελύφους των κτιρίων 
και ενδεικτικές μετρήσεις του συντελεστή θερμοπερατότητας των δομικών 
στοιχείων με χρήση κατάλληλου μετρητικού εξοπλισμού. Τόσο η ενεργειακή 
επιθεώρηση όσο και η έκδοση του ΠΕΑ για κάθε κτίριο θα γίνει από εξωτερικό 
ενεργειακό επιθεωρητή λόγω του ότι οι υπηρεσίες αυτές δεν δύναται να 
καλυφθούν από το υφιστάμενο προσωπικό του Δήμου, αφού η ιδιότητα του 
δημοσίου υπαλλήλου καθίσταται ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του 
Ενεργειακού Επιθεωρητή σύμφωνα με την δεύτερη παράγραφο που 
προστέθηκε στο άρθρο 4 του Π.Δ. 100/2010 με τον Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 
18/Α´/2013, άρθρο 31, παρ. 14) 
 
     Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί επίσης η μελέτη ενεργειακής 
αναβάθμισης των σχολικών κτιρίων: 

 1ο Γενικό Λύκειο Αλεξανδρούπολης,  
 3ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης, 
 Δημοτικό Σχολείο Τραϊανούπολης, 



 Γυμνάσιο Τραϊανούπολης, 
 2ο Δημοτικό Σχολείο Φερών, 

 1ο & 4ο Νηπιαγωγείο Φερών, 

έτσι ώστε τα κτίρια να κατατάσσονται πλέον σε ενεργειακή κατηγορία κατά 
ΚΕΝΑΚ τουλάχιστον Α. Η μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης για κάθε κτίριο θα 
περιλαμβάνει προτάσεις για την εφαρμογή παρεμβάσεων εξοικονόμησης 
ενέργειας και ενσωμάτωσης συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, 
καθώς και ευφυών λύσεων αυτοματισμού για την μείωση της κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.  
     Η μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης θα εξετάσει την οικονομοτεχνικά 
βέλτιστη λύση εφαρμογής των προτεινόμενων παρεμβάσεων. Οι 
παρεμβάσεις που θα εξεταστούν για κάθε ένα από τα παραπάνω κτίρια θα 
περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο την εφαρμογή παρεμβάσεων εξοικονόμησης 
ενέργειας όπως θερμομόνωση κελύφους, αντικατάσταση κουφωμάτων, 
αντικατάσταση φωτισμού με LED καθώς και την εφαρμογή συστήματος 
Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), 
Φωτοβολταϊκού Συστήματος Ενεργειακού ή Εικονικού Ενεργειακού 
Συμψηφισμού, Συστήματος Αερόψυκτων Αντλιών Θερμότητας και BMS 
καθώς και άλλων τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον. Οι παρεμβάσεις 
θα συνδυάζονται με έντεχνο τρόπο με σκοπό την επίτευξη της ενεργειακής 
αναβάθμισης κάθε κτιρίου σε κατηγορία Α (κατά ΚΕΝΑΚ, όπως ισχύει κατά 
την περίοδο της εκπόνησης της μελέτης). 
    Όσον αφορά τα κτίρια του 1ου ΓΕΛ και του 3ου Γυμνασίου η μελέτη θα 
πρέπει να εξετάσει τη δυνατότητα ηλεκτρικής και θερμικής διασύνδεση των 
κτιρίων με σκοπό τη συνεργατική παραγωγή και κατανάλωση ανανεώσιμης 
ενέργειας (ανάπτυξη μικροδικτύου θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας). 
     Αφορά μελέτη στο στάδιο της μελέτης εφαρμογής και της σύνταξης των 
τευχών δημοπράτησης και θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τη διαστασιολόγηση 
και την τεχνική και λειτουργική τεκμηρίωση των προτεινόμενων λύσεων 
ενεργειακής αναβάθμισης, τη μελέτη κόστους-οφέλους για τις προτεινόμενες 
λύσεις, την εκτίμηση και τεκμηρίωση της διάρκειας υλοποίησης του έργου 
ενεργειακής αναβάθμισης, ενώ θα συμμορφώνεται με τους ισχύοντες 
Κανονισμούς και τις προδιαγραφές για την εκπόνηση μελετών δημοσίων 
έργων.  
     Στο αντικείμενο της υπό ανάθεση μελέτης ενεργειακής αναβάθμισης 
περιλαμβάνεται η αρχιτεκτονική μελέτη για την εφαρμογή της εξωτερικής 
θερμομόνωσης και των λοιπών παρεμβάσεων στο κέλυφος των κτιρίων, η 
αποτύπωση του κτιρίου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Φερών, η μελέτη 
ενεργειακής απόδοσης (ΜΕΑ) κατά ΚΕΝΑΚ των κτιρίων, η μελέτη εφαρμογής 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ήτοι μελέτη κλιματισμού-αερισμού, 
μελέτη ισχυρών ρευμάτων για προτεινόμενες παρεμβάσεις 
(συμπεριλαμβανομένης μελέτης Φ/Β ή άλλων συστημάτων παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας) και μελέτη BMS.  
     Οι μελέτες εφαρμογής θα συνοδεύονται από πλήρη φάκελο τευχών 
δημοπράτησης ο οποίος θα περιλαμβάνει τεχνικές προδιαγραφές, 
προδιαγραφές Η-Μ εργασιών, προμετρήσεις, τιμολόγιο, προϋπολογισμό, 
τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων, σχέδια κατόψεων, διαγράμματα και λοιπά 
απαιτούμενα σχέδια.  
     Τα παραδοτέα θα περιλαμβάνουν ότι είναι απαραίτητο για την τεχνική και 
επιστημονική πληρότητα, καθώς και κάθε επιπρόσθετο στοιχείο που πιθανόν 



προκύψει κατά την πορεία υλοποίησης των μελετών. Ο μελετητής θα είναι 
υποχρεωμένος να προβεί σε διορθώσεις ή τροποποιήσεις της μελέτης 
σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης.  

 
 

 
            Παραδοτέα μελέτης (για κάθε κτίριο):  
 

- Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης  
- Μελέτη ενεργειακής απόδοσης (ΜΕΑ) για τις προτεινόμενες 

παρεμβάσεις 
- Μελέτη κόστους-οφέλους για τις προτεινόμενες παρεμβάσεις 
- Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη εφαρμογής (κλιματισμού-αερισμός, 

ισχυρών ρευμάτων, BMS) για τις προτεινόμενες παρεμβάσεις 
- Αρχιτεκτονική μελέτη (για τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας 

στο κέλυφος του κτιρίου) 
- Αρχιτεκτονικά σχέδια κτιρίου 2ου Δ.Σ. Φερών 
- Τεύχη δημοπράτησης για τις προτεινόμενες παρεμβάσεις 

Το σύνολο των στοιχείων της μελέτης θα παραδοθεί σε έντυπη (σε 3 
αντίτυπα) και σε ηλεκτρονική μορφή (CD) για το αρχείο του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης.  
 

 

    Α.2.3  NΟΜΟΘΕΣΙΑ  

 Ν-4412/16 (ΦΕΚ-147/Α/16) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

 Ν-3316/05 (ΦΕΚ-42/Α/05) Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων 
εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες 
διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και για τα τμήματα που ισχύει. 

 Ν-716/77 (ΦΕΚ-295/Α/77) Περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και 
εκπονήσεως μελετών και των εκτελεστικών του διαταγμάτων κατά το 
μέρος του που εξακολουθεί να ισχύει.  

 ΦΕΚ 2519/2017 Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών 
μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπων συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του ν. 
4412/2016. 

 ΠΔ -138/09 (ΦΕΚ 185/α/09) Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών 

  Εγκλ.4/16-03-2018/ΔΝΣΓβ/οικ.21613/Φ.Ν439.6(Εγκ.4/18) 
ΑΔΑ:7ΤΡΦ465ΧΘΞ-Π16 Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του 
Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το 



έτος 2020.  

 ΠΔ-696/74 (ΦΕΚ-301/Α/74) Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν 
μελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν κλπ. Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και 
κτιριακών Έργων, ως και Τοπογραφικών Κτηματογραφικών και 
Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών 
μελετών και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο Δεύτερο Βιβλίο, Τμήμα Ε, 
Κεφ. Γ. Προδιαγραφαί Μελετών φερούσης κατασκευής (Στατικών) 
Κτιριακών Έργων  

 Ν-3463/06 (ΦΕΚ-114/Α/06) Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 
όπως ισχύει σήμερα Ν-3852/10 (ΦΕΚ-87/Α/10) Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης.  

 ΠΔ-7/13 (ΦΕΚ-26/Α/2013) Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και 
λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του 
Ν-3316/05 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης 
μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ-
42/Ά/05), αρμοδιότητας των Περιφερειών (Αποφαινόμενα και 
γνωμοδοτούντα όργανα}  

 Π.Δ 171/87 (ΦΕΚ-84/Α/87) Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν 
και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από του ΟΤΑ και 
άλλες σχετικές διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν μέχρι 
σήμερα.  

 Ν- 4495/2017 (ΦΕΚ-167/Α/3-11-2017) Έλεγχος και προστασία του 
Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις 

  Ν-4067/12 (ΦΕΚ-79/Α/12) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός  

 Οι Ελληνικές Τεχνικές Περιγραφές (ΕΤΕΠ) που εγκρίθηκαν με την Αποφ. 
ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/2012 ΦΕΚ2221/Β'/30-7-2012) ΑΔΑ Β4Γ71-19Ι  

 Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ 2017) ΚΥΑ 
ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581 (ΦΕΚ 2367/12-7-2017) και οι σχετικές Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 

 
 

     Κατηγορία απαιτούμενου μελετητικού πτυχίου 
 

      Ως παραδοτέα λογίζονται τα κάτωθι τα οποία θα προκύψουν από την 
εκπόνηση της προς ανάθεση παροχής εκπόνησης μελετών: 

 
   Για την εκπόνηση της μελέτης θα απαιτηθεί μελετητής στην κατηγορία 

μελέτης: 
 (6) – Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων – τάξη πτυχίου Α’ και άνω, ένα 
στέλεχος τουλάχιστον  4ετούς  εμπειρίας 

 



(9) - Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες  - τάξη πτυχίου 
Γ’ και άνω, ένα στέλεχος τουλάχιστον  12ετούς  εμπειρίας 

 
(14) - Ενεργειακές Μελέτες – τάξη πτυχίου Α΄ και άνω, ένα στέλεχος 
τουλάχιστον  4ετούς  εμπειρίας 

 
 
 

Α.3  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ &  

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

     Το εκτιμώμενο χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης της μελέτης χωρίς να 
υπολογίζεται το χρονικό διάστημα των ενδιάμεσων εγκρίσεων ορίζεται σε 
οκτώ (8) μήνες. 
 
  ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
α/α ΜΕΛΕΤΗ 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Ενεργειακή 
επιθεώρηση 

        

2. 
Μελέτη 
ενεργειακής 
απόδοσης 

        

3. Μελέτη κόστους - 
οφέλους 

        

4. Η/Μ μελέτη         

5. Αρχιτεκτονική 
μελέτη 

        

6. Σύνταξη Τευχών 
Δημοπράτησης  

        

 
 
 
 
 

Α.4 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 
Οι προεκτιμώμενες αμοιβές των επιμέρους μελετών υπολογίστηκαν 
σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και 
Παροχής Υπηρεσιών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών 
κατά την διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν.4412/2016 (Α’147) 
ο οποίος εγκρίθηκε με την Απόφαση ΔΝΣγ/32149/ΦΝ466/16.05.2017 (ΦΕΚ 
2519/Β’/20.07.2017). Η τιμή του συντελεστή (τκ) και τα όρια των καλούμενων 
πτυχίων έχουν ληφθεί από την Εγκύκλιο 2/2020 (ΑΔΑ: 62Π4465ΧΘΞ-Τ73). 



Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζεται η ανάλυση της προεκτιμώμενης 
αμοιβής ανά κατηγορία μελέτης κατ’ άρθρο τιμολογίου και συνολικά. Για 
τους υπολογισμούς, όπως προαναφέρθηκε, έχει ληφθεί υπόψη η 
αναπροσαρμογή της τιμής του συντελεστή (τκ) για το έτος 2021, δηλαδή: τκ 
= 1,199 

Για τον καθορισμό των καλούμενων τάξεων πτυχίων ανά κατηγορία μελέτης 
ελήφθη υπόψη η προεκτιμώμενη αμοιβή του συνόλου των σταδίων της 
αντίστοιχης κατηγορίας μελέτης, σύμφωνα με την παράγραφο 2α του άρθρου 
77 του Ν.4412/2016. 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή Α για την εκπόνηση των Η/Μ μελετών 
υπολογίζεται από τον τύπο: 

 
Όπου 
Ε: Επιφάνεια κτιρίου (m2) 
TAo: Βασική ενιαία τιμή αφετηρίας αμοιβών ανά m2 κτιρίου ή έργου 
ΣΒν: Συντελεστής βαρύτητας επί της ενιαίας Τιμής Αφετηρίας Αμοιβών 
ΣΗΜ: Συντελεστής Η/Μ μελέτης 
κ και μ: συντελεστές σύμφωνα με την κατηγορία της μελέτης (Πίνακας Ιε) 
τκ: συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 
Με βάση τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα υπολογίζεται η αμοιβή για την 
μελέτη κλιματισμού-αερισμού και τη μελέτη BMS 
 
 Κλιματισμός-

Αερισμός 
BMS 

Ε 9.714,54 9.714,54 
ΤΑο 9,75 9,75 
ΣΒν 0,90 0,90 
Τκ 1,199 1,199 
κ 2,30 2,30 
μ 45,0 45,0 
ΣΗΜ 0,10 0,01 
 
Μελέτη κλιματισμού-αερισμού  
Α=55.663,48 € 
Αμοιβή μελέτης εφαρμογής Α= 38.964,44€ (με παράλειψη προμελέτης και 
οριστικής μελέτης) 
 
Μελέτη BMS  
Α=9.115,65€ 
Αμοιβή μελέτης εφαρμογής Α= 6.380,96€ (με παράλειψη προμελέτης και 
οριστικής μελέτης) 



Όσον αφορά τη μελέτη ισχυρών ρευμάτων για τις προτεινόμενες 
παρεμβάσεις. ο κανονισμός προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Υ.Α. 
ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/ΦΕΚ Β, 2519, 20-07-2017) δεν περιλαμβάνει ο 
υπολογισμό αμοιβής για συγκεκριμένο αντικείμενο. Για αυτό το λόγο, η 
προεκτίμηση αμοιβής γίνεται με βάση τις γενικές διατάξεις του ίδιου 
Κανονισμού σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.4 υπολογίζοντας το χρόνο 
απασχόλησης (εργασίες γραφείου και εργασίες υπαίθρου) ανά ημέρα ή ανά 
κλάσμα ημέρας. Οι αποζημιώσεις της παραγράφου 1 νοούνται για 
απασχόληση εντός ή εκτός έδρας (στο εσωτερικό) περισσότερων της μιας 
ημερών. Στην ανωτέρω αμοιβή νοείται ότι περιλαμβάνεται το σύνολο των 
άμεσων και έμμεσων, γενικών και ειδικών υποστηρικτικών και λειτουργικών 
δαπανών του.  
 
 
 
Άρθρο ΓΕΝ.4 Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με το 
χρόνο απασχόλησης 
 
Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την μελέτη υπολογίζεται βάση 
του τύπου:  

 
Α= 300 * τκ  (για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη) 

 
όπου τκ είναι ο συντελεστής που ορίζεται για κάθε έτος ως ο λόγος του 
επίσημου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του Δεκεμβρίου του 
προηγούμενου έτους προς τον επίσημο γενικό δείκτη τιμών καταναλωτή του 
Δεκεμβρίου του έτους 2004 που έχει τιμή 119,5 και περιλήφθηκε στον 
υπολογισμό των επί μέρους αμοιβών μελετών και υπηρεσιών. Σύμφωνα με 
την υπ. αριθμ. πρωτ.  ΔΝΣ/12546/ΦΝ439.6  εγκύκλιο της Γενικής 
Γραμματείας τ. ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ, ο συντελεστής τκ για το 2021 είναι 1,199 
 
Συνεπώς προκύπτει: Α = 300* 1,199 = 359,7 €/ημέρα 
 
Για τον υπολογισμό των ημερών απασχόλησης που απαιτούνται λαμβάνονται 
υπόψη οι απαιτούμενες ενέργειες όπως αυτές αναλύονται στον παρακάτω 
πίνακα: 
 
Ενέργειες  Ημέρες 

απασχόλησης 
επιστήμονα 
μηχανικού 

εμπειρίας μέχρι 10 
έτη 

Προεκτίμηση 
αμοιβής χωρίς 
απρόβλεπτα 

(€) 

Μελέτη ισχυρών ρευμάτων για τις 
προτεινόμενες παρεμβάσεις  

24 8.632,80 

 
 
Συνεπώς το σύνολο της προεκτιμώμενης αμοιβής για την Η/Μ μελέτη είναι: 
 
 



 

 
Μελέτη 
εφαρμογής 

Όλα τα στάδια 

Μελέτη εφαρμογής κλιματισμού 38.964,44 € 55.663,48 € 

  Μελέτη εφαρμογής  BMS 6.380,96 € 9.115,65 € 

Μελέτη εφαρμογής ισχυρών 
ρευμάτων 

 

8.632,80 € 

 

8.632,80 € 

Σύνολο Η/Μ μελέτης εφαρμογής 
(κατ. 09) 

53.978,20€ 
73.411,93 € 

 
 
Για την αρχιτεκτονική μελέτη, την ενεργειακή επιθεώρηση, τη μελέτη 
ενεργειακής απόδοσης και τη μελέτη κόστους οφέλους γίνεται επίσης χρήση 
του άρθρου ΓΕΝ.4 του κανονισμού. Για τον υπολογισμό των ημερών 
απασχόλησης που απαιτούνται λαμβάνονται υπόψη οι απαιτούμενες 
ενέργειες όπως αυτές αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 
 
 
Ενέργειες  Ημέρες 

απασχόλησης 
επιστήμονα 
μηχανικού 

εμπειρίας μέχρι 10 
έτη 

Προεκτίμηση 
αμοιβής χωρίς 
απρόβλεπτα 

(€) 

Ενεργειακή επιθεώρηση και 
εκπόνηση ΠΕΑ 

28 10.071,60 

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης 
(ΜΕΑ) (κατ.14) 

40 14.388,00 

Μελέτη κόστους – οφέλους για τις 
προτεινόμενες παρεμβάσεις (κατ. 
14) 

19 6.834,30 

Αποτύπωση & Αρχιτεκτονική 
μελέτη για τις προτεινόμενες 
παρεμβάσεις (κατ. 6) 

30 10.791,00 

ΣΥΝΟΛΟ  42.084,90 
 
Η αμοιβή για την εκπόνηση των τευχών δημοπράτησης λογίζεται στο 8% της 
αμοιβής των μελετών για τις οποίες εκπονούνται τα τεύχη δημοπράτησης. 
 
Αμοιβή για τεύχη δημοπράτησης = 6.332,58 € 
 
Το σύνολο των προεκτιμώμενων αμοιβών δίνεται παρακάτω: 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
    Ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των  
146.016,25€ συμπ. ΦΠΑ 24% και θα καταλογιστεί στον Κ.Α.: 10.7411.001 
πίστωσης προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021. 
    
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

α/α Περιγραφή 
Τιμή μονάδος με 

απρόβλεπτα 
(15%) 

ΦΠΑ Σύνολο 

1 

Αποτύπωση & Αρχιτεκτονική 
μελέτη για τις προτεινόμενες 
παρεμβάσεις (κατ. 06) 

12.409,65 2.978,32 15.387,97 

     2 

  Η/Μ μελέτη εφαρμογής για τις 
προτεινόμενες παρεμβάσεις 
(κατ.09) 

62.074,93 14.897,98 76.972,91 

3 
Ενεργειακή επιθεώρηση και 
έκδοση ΠΕΑ 

11.582,34 2.779,76 14.362,10 

4 
Mελέτη ενεργειακής απόδοσης 
(κατ.14) 

16.546,2 3.971,09 20.517,29 

5 

  Μελέτη κόστους - οφέλους για 
τις προτεινόμενες παρεμβάσεις 
(κατ.14) 7.859,45  1.886,27 9.745,72  

6     Τεύχη δημοπράτησης 7.282,47 1.747,79 9.030,26 

   Σύνολο 146.016,25 

        Αλεξ/πολη, 05/04/2021 
Η συντάξασα 

 
 
               Άννα Τζιτζιλή 

Μηχ/γος  Μηχανικός Τ.Ε. 

Αλεξ/πολη, 05/04/2021 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 

 
 

ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ- 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΠΕ 
  


