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                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                     ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                     ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                     Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                       Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                             Από το πρακτικό της  27-04-2020 

          συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης: 76/2020       
  
ΘΕΜΑ: 1.Ορθή επανάληψη της υπ’άρ .Πρωτ. 48/2020 απόφασης ∆Σ µε τίτλο: « 
Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µε ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ 
ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑIΡΙΑ ΟΤΑ (ΜΑΘ 
ΑΑΕ/ΟΤΑ για την εκτέλεση Του έργου «Ενδυνάµωση Τεχνικής Επάρκειας: Τεχνική 
και συµβουλευτική υποστήριξη του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης, για την 
Ωρίµανση έργων Ανασχεδιασµού & Πρασινισµού Πάρκων & Νησίδων και έργων 
Ενεργειακής Αναβάθµισης ∆ηµοτικών κτηρίων, προς υποβολή χρηµατοδότησής 
τους στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και σε άλλα Κοινοτικά 
χρηµατοδοτικά εργαλεία» 
 2. Έγκριση σχεδίου Προγραµµατικής Σύµβασης και εξουσιοδότηση 
∆ηµάρχου για την υπογραφή της 
 3. Ορισµός εκπροσώπων του ∆ήµου για την Επιτροπή 
Παρακολούθησης των όρων της Προγραµµατικής Σύµβασης » 
 
Στους Αµπελόκηπους σήµερα την 27η του µήνα Απριλίου έτους 2020, ηµέρα της εβδοµάδος 
∆ευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων - Μενεµένης  σε δια 
περιφοράς συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ.67 παρ.  5  και την παράγραφο 1  του 
άρθρου 10 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ Α’  55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα 
µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της  εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της 
ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του». 
Μετά από τη µε Α.Π. 7599/23-04-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,  που δόθηκε στον 
καθένα από τους Συµβούλους, οι ∆ηµοτικού Σύµβουλοι δήλωσαν συµµετοχή και ψήφισαν 
αποστέλλοντας µέσω µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email), στο Γραφείο ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Επιτροπών & Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ∆ήµου. 
Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο  τριάντα τριών (33) ∆ηµοτικών Συµβούλων συµµετείχαν 
και ήταν παρόντες στην διά περιφοράς συνεδρίαση και οι τριάντα τρείς (33) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
και συγκεκριµένα οι κάτωθι: 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 

1 Αβραµίδης Κυριάκος 1  

2 Κεσόγλου Παύλος 2  

3 Κουσενίδης Αλέξανδρος 3  

4 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 4  

5 Σιδηρόπουλος Σάββας 5  

6 Γρούγιος Ηλίας 6  

7 Σουσλόγλου Νικόλαος 7  

8 Γυµνόπουλος Κοσµάς 8  

9 Καζαντζίδης Γεώργιος 9  

10 Αβραµίδης Μωυσής 10  

11 Αρπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 11  
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12 Κουσίδης Γεώργιος 12  

13 Παπαδήµας Αναστάσιος 13  

14 Μανωλόπουλος Βασίλης 14  

15 Σεµερτζίδου Αγγελική 15  

16 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 16  

17 Φουκίδης Απόστολος 17  

18 Κωνσταντίνου Κυριάκος 18  

19 Κατζικάς Γεώργιος 19  

20 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 20  

21 Καρράς Ευστράτιος 21  

22 Ζυγανιτίδης Απόστολος 22  

23 Αποστολίδου Μαρία 23  

24 Κυριλλίδης Γεώργιος 24  

25 Ράπτου Όλγα 25  

26 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 26  

27 Μύθυµη Ελένη 27  

28 Καΐκατζάνη-Χαραλαµπίδου Μαρία      28  

29 Γκαλέτσης Αθανάσιος    29  

30 Νοτάκης Ιωάννης    30  

31 Τσοµπανοπούλου Μελίσα    31  

32 Σµήλιος Ηλίας    32  
33 Καρασαρλίδου Σοφία    33  
 

 
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 

 
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, µε συµµετέχοντες τριάντα 
τρείς (33) ∆ηµοτικούς Συµβούλους από τους τριάντα τρείς (33) και αφού τηρήθηκαν οι διατάξεις για τη 
σύγκληση  δια περιφοράς συνεδρίασης µε τις διατάξεις του αρ.67 παρ.  5  και την παράγραφο 1  του 
άρθρου 10 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ Α’  55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα µέτρα 
αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της  εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισµού της διάδοσής του» κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στην οποία 
κλήθηκε και ήταν παρών ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος, σύµφωνα µε το άρθρο 95,παράγραφος 5 του 
Ν.3463/2006 (Κ∆Κ) και του άρθρου 67 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης». Επίσης 
κλήθηκαν και ήταν παρόντες στην διά περιφοράς συνεδρίαση σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 ο 
Πρόεδρος της Κοινότητας Αµπελοκήπων κ. Χαλκίδης Ιωάννης και η Πρόεδρος της Κοινότητας Μενεµένης 
κα. Παληκαρίδου Αναστασία. 

 
Προ της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση ενός (1) 
έκτακτου θέµατος µε τη µορφή του κατεπείγοντος και το σώµα αποδέχθηκε οµόφωνα τη συζήτησή του ως 
έκτακτο . 

 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέµα  της ηµερήσιας διάταξης και  έθεσε υπόψη των µελών ότι: 

 
 
Έχοντας υπόψη: 



Α∆Α: 6ΞΧ8ΩΨΕ-Σ2Ι 
 

 
 

 
 

1. Το άρθρο 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) για τη σύσταση του ∆ήµου Αµπελοκήπων-
Μενεµένης 

2. Το καταστατικό της Αναπτυξιακής Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης - Αναπτυξιακή 
Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ,  «ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ» 

3. Το Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α’ 114/2006). 

4. Το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Προγραµµατικές Συµβάσεις» 

5. Το Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/2018) και ειδικότερα το Άρθρο 179 «Προγραµµατικές 
συµβάσεις - Τροποποίηση του άρθρου 100 του ν. 3852/2010»Και καθώς 

6. η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΡΙΑ ΟΤΑ (ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ) διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονοµικές 
υπηρεσίες, αποφαινόµενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ) για την υλοποίηση  του  εν  λόγω 
έργου. 

7. τις ανάγκες του ∆ήµου 

 

Το ∆ηµοτικό συµβούλιο ενέκρινε την σύναψη της προγραµαµµατικής σύµβαση µεταξύ ∆ήµου 
(Κύριος του Εργου) και ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ (Φορέας Υλοποίησης) για την εκτέλεση του έργου 
«Ενδυνάµωση Τεχνικής Επάρκειας: Τεχνική και συµβουλευτική υποστήριξη του ∆ήµου 
Αµπελοκήπων-Μενεµένης, για την Ωρίµανση έργων Ανασχεδιασµού & Πρασινισµού Πάρκων & 
Νησίδων και έργων Ενεργειακής Αναβάθµισης ∆ηµοτικών κτηρίων, προς υποβολή 
χρηµατοδότησής τους στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και σε άλλα 
Κοινοτικά χρηµατοδοτικά εργαλεία» µε την υπάρ πρωτ. 80/2020 απόφασή του. 

 

Η παραπάνω απόφαση στάλθηκε για έλεγχο Νοµιµότητας  στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση 
Μακεδονίας – Θράκης . 

 

Κατά τον έλεγχο προέκυψαν οι εξής παρατηρήσεις σύµφωνα µε το υπάρ. 13707/20 έγγραφό 
τους. 

Α. Το κείµενο και τα προσαρτήµατα αυτού πρέπει να ενσωµατωθούν  στην απόφαση  

Β. να διορθωθούν τα άρθρα 4,5 και 10 στα σηµεία που αναφέρονται για τυχόν τροποποιήσεις της 
Προγραµµατικής Σύµβασης. 

 
Το παρόν θέµα εισάγεται προς συζήτηση για να επέλθει συµµόρφωση στις υποδείξεις. 
 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε όσα είπε ο πρόεδρος, είδε και τις 
σχετικές διατάξεις,  

                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία  
                                                Επί των καταµετρούµενων  

Α) Προσθέτει στο διατακτικό της απόφασης 
 

Ύστερα από τα παραπάνω, και αφού διορθώθηκε το άρθρο 4 ως : 

«H διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της που αφορούν 
στη σύνταξη και υποβολή των παραδοτέων της, γίνονται άνευ επιπλέον οικονοµικού αντικειµένου (δεν γίνεται δεκτή 
καµία αξίωση των συµβαλλοµένων µερών για αύξηση του οικονοµικού ανταλλάγµατος), χωρίς αλλαγή ή τροποποίηση 
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του φυσικού αντικειµένου (όπως αυτό καθορίζεται στα άρθρα της παρούσας) και µετά από σύµφωνη γνώµη της 
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, υπό την προϋπόθεση ότι έχει δοθεί σχετική ισόχρονη παράταση στις 
Προσκλήσεις των αντίστοιχων χρηµατοδοτικών Προγραµµάτων. οι οποιοσδήποτε τροποποιήσεις θα αφορούν Σε κάθε 
άλλη περίπτωση, θα πρέπει να παρθούν εκ νέου Αποφάσεις των αρµοδίων Οργάνων ∆ιοίκησης των συµβαλλοµένων »  

το άρθρο 5 

«….η τυχόν παράταση του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης και υποβολής παραδοτέων, σύµφωνα µε τους 
όρους του Άρθρου 4 της παρούσας» 

και το άρθρο 10 

«….Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης γίνεται µόνον 

εγγράφως µε κοινή συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν µεταβάλλεται το 

οικονοµικό και φυσικό αντικείµενο του Έργου, ούτε το περιεχόµενο των αντικειµένων της και σύµφωνα µε 

τους όρους του άρθρου 4 της παρούσας.» 

 

ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε : 
 

1.Την ορθή επανάληψη της 48/2020 στα σηµεία που αναφέρονται στο υπάρ πρωτ 13707/2020 έγγραφο της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. 
2. την αποδοχή του σχεδίου ως παρακάτω: 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010,  

όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 179 του Ν. 4555/2018 

 

 

Μεταξύ  

 

του «∆ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» 

και  

της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ –  

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΙΑ ΟΤΑ (ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ)» 

 

 

 

για την Υλοποίηση του έργου 

 

«Ενδυνάµωση Τεχνικής Επάρκειας: Τεχνική και συµβουλευτική υποστήριξη του ∆ήµου 
Αµπελοκήπων-Μενεµένης, για την Ωρίµανση έργων Ανασχεδιασµού & Πρασινισµού 
Πάρκων & Νησίδων και έργων Ενεργειακής Αναβάθµισης ∆ηµοτικών κτηρίων, προς 
υποβολή χρηµατοδότησής τους στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και 
σε άλλα Κοινοτικά χρηµατοδοτικά εργαλεία.» 
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Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2020 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«Τεχνική και συµβουλευτική υποστήριξη του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης, για την Ωρίµανση 

έργων Ανασχεδιασµού & Πρασινισµού Πάρκων & Νησίδων και έργων Ενεργειακής Αναβάθµισης 

∆ηµοτικών κτηρίων, προς υποβολή χρηµατοδότησής τους στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του 

ΕΣΠΑ 2014-2020 και σε άλλα Κοινοτικά χρηµατοδοτικά εργαλεία.» 

 

Στη Θεσσαλονίκη, σήµερα την ……………(ηµεροµηνία), µεταξύ των παρακάτω συµβαλλοµένων : 

1. Του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης, που εδρεύει στους Αµπελόκηπους Θεσσαλονίκης, Πατριάρχου 

Γρηγορίου Ε’ 12, Τ.Κ. 56123, όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον ∆ήµαρχο κο Λάζαρο Κυρίζογλου και ο 

οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντοµίας ως «Κύριος του Έργου» 

2. Της Αναπτυξιακής Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης – Αναπτυξιακής Ανώνυµης Εταιρίας ΟΤΑ, µε τον 

διακριτικό τίτλο «ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ», που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, οδός Βασ. Γεωργίου Α’ 1, όπως 

εκπροσωπείται νόµιµα από την Πρόεδρο ∆.Σ. κα Μαρία Καραγιάννη, και η οποία θα αποκαλείται εφεξής 

στην παρούσα χάριν συντοµίας «Φορέας Υλοποίησης» 

 

Έχοντας υπόψη την κείµενη Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις, όπως 

αυτές ισχύουν κάθε φορά : 

1. Το άρθρο 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) για τη σύσταση του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης 

2. Το καταστατικό της Αναπτυξιακής Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης - Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία 

ΟΤΑ,  «ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ» 

3. Το Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α’ 114/2006). 

4. Το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Προγραµµατικές Συµβάσεις» 

5. Το Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/2018) και ειδικότερα το Άρθρο 179 «Προγραµµατικές συµβάσεις - 

Τροποποίηση του άρθρου 100 του ν. 3852/2010» 

6. Την υπ’ αρ. ……………………. Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης 

για την έγκριση προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2020, και τη διάθεση πίστωσης, για τη σύναψη 

Προγραµµατικής Σύµβασης µε την Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης - Αναπτυξιακή 

Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ, για την υλοποίηση του έργου του τίτλου. 

7. Την υπ’ αρ. ……… της ….ης συνεδρίασης του 2020 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

Αναπτυξιακής Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης - Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ, για την έγκριση 

του σχεδίου της Προγραµµατικής Σύµβασης και τον ορισµό εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης αυτής.. 

8. Την υπ’ αρ. ……… Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αµπελοκήπων-Μενεµένης για την έγκριση του 

σχεδίου της Προγραµµατικής Σύµβασης και τον ορισµό εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης αυτής. 

9. ….. (Άλλες σχετικές Αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων των συµβαλλοµένων µερών) … 
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10. …. 

 

συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ  

Ο Κύριος του Έργου, µε στόχο την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του ∆ήµου, αλλά και την προστασία 

του Περιβάλλοντος, µε την αύξηση του «Πρασίνου», τη µείωση εκποµπών διοξειδίου στην ατµόσφαιρα, τη 

µείωση κατανάλωσης ενέργειας σε ∆ηµοτικά κτήρια, και την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή, 

προγραµµατίζει την υλοποίηση έργων και σχεδίων, προσβλέποντας στην επίτευξη του στόχου αυτού. 

Στο πλαίσιο της επικείµενης Πρόσκλησης της ΟΧΕ-ΒΑΑ του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κεντρική 

Μακεδονία 2014-2020», προγραµµατίζει την υποβολή προς χρηµατοδότηση κατασκευής, δύο (2) έργων 

αναδιαµόρφωσης υφιστάµενων χώρων Πρασίνου του ∆ήµου, µε τον Πρασινισµό και Ανασχεδιασµό τους. 

Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο επερχόµενης Πρόσκλησης του ΕΣΠΑ ή άλλου Κοινοτικού χρηµατοδοτικού 

εργαλείου, προγραµµατίζει την υποβολή προς χρηµατοδότηση κατασκευής, δύο έργων πλήρους ενεργειακής 

αναβάθµισης δηµοτικών κτηρίων και συγκεκριµένα του κτηρίου ∆ηµαρχείου και του κτηρίου των Τεχνικών 

Υπηρεσιών του ∆ήµου. 

Προς επίτευξη των ανωτέρω, απαιτείται η άµεση µελετητική και αδειοδοτική ωρίµανση των ανωτέρω έργων.  

Μέσο επίτευξης του στόχου αυτού, θα αποτελέσει η υλοποίηση του έργου «Ενδυνάµωση Τεχνικής 

επάρκειας: Τεχνική και συµβουλευτική υποστήριξη του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης, για την 

Ωρίµανση έργων Ανασχεδιασµού & Πρασινισµού Πάρκων & Νησίδων και έργων Ενεργειακής 

Αναβάθµισης ∆ηµοτικών κτηρίων, προς υποβολή χρηµατοδότησής τους στα Επιχειρησιακά 

Προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και σε άλλα Κοινοτικά χρηµατοδοτικά εργαλεία», το οποίο θα 

αναφέρεται στο εξής χάριν συντοµίας «το Έργο». 

Για τον Κύριο του Έργου, είναι µείζονος σηµασίας η άµεση ωρίµανση των έργων, για την έγκαιρη υποβολή 

τους προς χρηµατοδότηση της κατασκευής τους, καθώς η περιοχή εφαρµογής χαρακτηρίζεται από 

ανεπάρκεια σε βασικές υποδοµές, υποβαθµισµένο φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον, ατµοσφαιρική ρύπανση 

και µειωµένη σύνδεση µε τον αστικό ιστό, δεδοµένης της παρούσας συγκυρίας της πρόσκλησης για 

χρηµατοδότηση των έργων από τα Ε.Π. του ΕΣΠΑ. 

Τα ανωτέρω αναφερόµενα έργα έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις ωρίµανσης, λόγω της φύσης τους, ως έργα 

ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και περιβαλλοντικής σηµασίας για την ευρύτερη περιοχή της ∆υτικής 

Θεσσαλονίκης. Γενικά στις περιοχές που εξετάζονται υπάρχει έντονο το φαινόµενο της αστικοποίησης, το 

οποίο σχετίζεται µε την αλλαγή του φυσικού περιβάλλοντος σε δοµηµένο, αλλά και στην τάση µετακίνησης 

του πληθυσµού από τις αγροτικές ή προαστιακές περιοχές σε αστικές περιοχές. Η διαδικασία της 

αστικοποίησης ενισχύει τον κίνδυνο «πληµµύρας» των αστικών περιοχών και το «φαινόµενο της αστικής 

θερµικής νησίδας». 

 

Αναλυτικότερα, όσον αφορά στα επιµέρους προτεινόµενα έργα, αναφέρουµε τα εξής:  

Το πάρκο της οδού 25ης Μαρτίου, Αµπελοκήπων: χαρακτηρίζεται ως περιθωριοποιηµένη περιοχή, καθώς 

βρίσκεται εκτός αστικού κέντρου, σε επαφή µε το όριο των σιδηροδροµικών γραµµών. Χαρακτηρίζεται επίσης 

από έλλειψη ταυτότητας, ελλιπή σύνδεση µε τον αστικό ιστό, πεπαλαιωµένες κτιριακές εγκαταστάσεις. Το 

παρακείµενο δίκτυο σιδηροδροµικών γραµµών, που βρίσκεται κατά µήκος του πάρκου, προκαλεί µια σειρά 

από αρνητικές επιπτώσεις, όπως η αυξηµένη ρύπανση από τις εκποµπές ρύπων των τρένων, αυξηµένη 

ηχορύπανση, διάσπαση του αστικού ιστού, ασυνέχεια και έλλειψη συνοχής των χρήσεων.  
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Η νησίδα της οδού Μοναστηρίου, στο µήκος του ∆ήµου: βρίσκεται κατά µήκος κεντρικού οδικού άξονα της 

οδού Μοναστηρίου, που συνδέει την πόλη µε τη ∆υτική Θεσσαλονίκη, τη Βιοµηχανική περιοχή της ∆υτικής 

Θεσσαλονίκης και παρουσιάζει αυξηµένη κυκλοφοριακή κίνηση. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από έλλειψη 

πράσινων χώρων, αύξηση του φαινοµένου αστικής θερµικής νησίδας και υποβάθµιση των εµπορικών 

δραστηριοτήτων εκατέρωθεν του άξονα, λόγω έλλειψης επαρκούς φωτισµού. 

Τα ∆ηµοτικά κτήρια (∆ηµαρχείο & Τεχνικών Υπηρεσιών): βρίσκονται εντός του αστικού ιστού, είναι κτισµένα 

τη δεκαετία του 1990-2000 και στερούνται πρόβλεψης προδιαγραφών και υλικών κατασκευής µειωµένης 

ενεργειακής κατανάλωσης. Χρήζουν άµεσης αναβάθµισης, για να πληρούν τους όρους και να επιτύχουν τους 

στόχους ενεργειακής αποδοτικότητας ∆ηµοσίων Κτηρίων, όπως αυτοί τέθηκαν µε τα Σχέδια ∆ράσης για την 

Αειφόρο (Βιώσιµη) Ενέργεια. 

Για τη µελετητική και αδειοδοτική ωρίµανση των έργων, ο ∆ήµος Αµπελοκήπων-Μενεµένης ήρθε σε επαφή µε 

την Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης - Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ, της οποίας είναι 

Μέτοχος, ώστε η Εταιρεία, µε την εµπειρία της σε µελετητική ωρίµανση µεγάλων τεχνικών έργων και το 

εξειδικευµένο στελεχιακό της δυναµικό, να επικουρήσει αφενός την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του 

∆ήµου στη σύνταξη/εκπόνηση των απαιτούµενων εξειδικευµένων µελετών κατασκευής των έργων και 

αφετέρου τις αρµόδιες Υπηρεσίες του ∆ήµου στην προετοιµασία και υποβολή των σχετικών Αιτήσεων 

Χρηµατοδότησης (Τεχνικών ∆ελτίων) των ανωτέρω έργων. 

 

∆εδοµένου ότι: 

- ο µεν Κύριος του Έργου επιβαρυµένος µε πλήθος Τεχνικών έργων τα οποία υλοποιούνται στο πλαίσιο 

συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων, µη έχοντας την διαθέσιµη επάρκεια προσωπικού (εξειδικευµένο 

προσωπικό Ειδικών Αρχιτεκτονικών µελετών Αναπλαστικών έργων, ειδικότητες Μηχανολόγων και 

Ηλεκτρολόγων µελετητών) στα αντικείµενα της παρούσας σύµβασης και ως εκ τούτου µη καλύπτοντας 

πλήρως τις απαιτήσεις για την άµεση ωρίµανση των έργων και την υποβολή τους προς χρηµατοδότηση, 

- ο δε Φορέας Υλοποίησης, «ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ», µε το ρόλο της ως Αναθέτουσα Αρχή (Μητρώο Αναθετουσών 

Αρχών, κωδ.730), διαθέτοντας εξειδικευµένο µόνιµο επιστηµονικό δυναµικό (Μηχανικούς διαφόρων 

ειδικοτήτων), µε την εµπειρία της σε τεχνικά έργα ιδιαίτερων απαιτήσεων και έχοντας ήδη αναλάβει και 

φέρει εις πέρας παρόµοια έργα (ενδεικτικά: Σύµβουλος υποστήριξης για τη µελετητική ωρίµανση του 

Μητροπολιτικού Πάρκου του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά, έκτασης 360 στρ., Σύµβουλος υποστήριξης 

για την Ενεργειακή Αναβάθµιση Κολυµβητηρίου Ολυµπιακών διαστάσεων του ∆ήµου Νεάπολης-Συκεών κ.ά.), 

διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονοµικές υπηρεσίες, αποφαινόµενα όργανα, αναγκαία 

στελέχωση κλπ.) για την υλοποίηση του εν λόγω Έργου µε ίδια µέσα, 

- η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης έχει ήδη εκπονήσει και συντάσσει µέρος 

(ορισµένων σταδίων) των απαιτούµενων µελετών, αλλά χρήζει Επικουρίας για την ολοκλήρωση του συνόλου, 

- ο σχεδιασµός και η ωρίµανση των έργων θα πρέπει να γίνει άµεσα, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι 

ανάπτυξης, προστασίας του Περιβάλλοντος και κάλυψης αναγκών της περιοχής & των κατοίκων, 

εκµεταλλευόµενοι τη συγκυρία ένταξης του κόστος κατασκευής των έργων στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα 

του ΕΣΠΑ 2014-2020 και σε άλλα Κοινοτικά χρηµατοδοτικά εργαλεία, 

 

τα συµβαλλόµενα µέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 100 του Ν.3852/07-06-2010, καθώς 

και στο Άρθρο 179, παρ. 1 του Ν.4555/2018 «Προγραµµατικές συµβάσεις - Τροποποίηση του άρθρου 100 

του ν. 3852/2010», στη σύναψη της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης, µε την οποία προσδιορίζουν το 

γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειµένου της. 
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ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου, ο Κύριος του Έργου αναθέτει στο Φορέα Υλοποίησης την αρµοδιότητα 

σύνταξης και εκπόνησης των υπολειπόµενων σταδίων των απαιτούµενων εξειδικευµένων Τεχνικών Μελετών 

και Τευχών ∆ηµοπράτησης, µε τα ίδια µέσα που διαθέτει, µε σκοπό την επικουρία των Τεχνικών Υπηρεσιών 

του ∆ήµου στη Μελετητική ωρίµανση των τεσσάρων (4) έργων ανασχεδιασµού & πρασινισµού πάρκων & 

νησίδων και Ενεργειακής αναβάθµισης ∆ηµοτικών κτηρίων, την έκδοση των απαιτούµενων αδειών και 

εγκρίσεων και την υποστήριξη στην υποβολή Αιτήσεων Χρηµατοδότησης των έργων, προς ένταξη των δύο 

έργων Πρασινισµού στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 

2014-2020 και των δύο έργων Ενεργειακής Αναβάθµισης σε ανοικτές προσκλήσεις Κοινοτικών 

χρηµατοδοτικών προγραµµάτων (π.χ. Elektra και άλλα). 

 

Το σύνολο των µελετών που απαιτούνται για την ωρίµανση των έργων είναι: 

Πάρκο οδού 25ης Μαρτίου & Νησίδα οδού Μοναστηρίου: 

Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα 

Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη 

Μελέτη Αρχιτεκτονικής τοπίου 

Στατική µελέτη µικρών τεχνικών έργων 

Φυτοτεχνική µελέτη έργων πρασίνου 

Μελέτη άρδευσης 

Ηλεκτροµηχανολογικές – Ηλεκτρονικές µελέτες 

Μελέτη ηλεκτροφωτισµού 

Περιβαλλοντική µελέτη (απαλλακτικό ΑΕΠΟ)  

Ενεργειακή Αναβάθµιση ∆ηµοτικών κτηρίων (∆ηµαρχείου & Τεχνικών Υπηρεσιών): 

Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα 

Αρχιτεκτονική Αποτύπωση υφιστάµενων κτηρίων 

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ) / ΠΕΑ 

Μελέτη ΚΕΝΑΚ 

Μελέτη Ηλεκτροφωτισµού 

Μελέτη Θέρµανσης / Κλιµατισµού 

Ηλεκτροµηχανολογικές µελέτες / BEMS 

Μελέτες Οικοδοµικών παρεµβάσεων (αν απαιτηθούν) 

Λοιπές µελέτες απαραίτητες για την πλήρη ένταξη και χρηµατοδότηση του έργου 

 

Επίσης απαιτείται η σύνταξη Οικονοµικών Τευχών για κάθε ένα από τα 4 έργα: 

Συνοπτικές / Αναλυτικές Προµετρήσεις 

Αναλυτικό Τιµολόγιο, Τεκµηρίωση / ανάλυση τιµών 

Προϋπολογισµός µελέτης 

 

Τέλος απαιτείται η σύνταξη Τευχών ∆ηµοπράτησης για κάθε ένα από τα 4 έργα: 

Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων / Τεχνικές Προδιαγραφές 

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

Χρονικός Προγραµµατισµός έργου 

Σχέδιο ∆ιακήρυξης 
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Περίληψη ∆ιακήρυξης 

Σχέδιο ΤΕΥ∆/ΕΕΕΣ 

ΣΑΥ - ΦΑΥ 

Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς 

 

Όλες οι µελέτες και τα τεύχη θα εκπονηθούν σύµφωνα µε τις ισχύουσες Νοµοθετικές διατάξεις, τους 

ισχύοντες κανονισµούς και προδιαγραφές εκπόνησης µελετών, όπως ενδεικτικά: 

• Προδιαγραφές εκπόνησης: Π.∆.696/74 & Π.∆.515/89 

• Ο εκάστοτε ισχύων Οικοδοµικός Κανονισµός 

• Οι εγκεκριµένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) 

• Ευρωκώδικες 

• Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ 2017) ΚΥΑ ∆ΕΠΕΑ/οικ.178581 (ΦΕΚ 2367/12-

7/2017) και οι σχετικές Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 

• Αποφάσεις που αναφέρονται σε ειδικές κατασκευές, κλπ 

• Τα Πρότυπα του ΕΛΟΤ 

• Η Νοµοθεσία Πυροπροστασίας 

• Οι τεχνικές οδηγίες του Τ.Ε.Ε. (ΤΟΤΕΕ) 

• Οι Κανονισµοί Κατασκευών Ειδικών Κτιρίων,  

• Οι Προδιαγραφές Κατασκευής Παιδικών χαρών και χώρων αναψυχής. 

 

Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δηµοσίων συµβάσεων τεχνικών έργων και µελετών, δια των 

αρµοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Αναθέτουσας Αρχής (Προϊσταµένης 

Αρχής και ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας), διαθέτοντας ∆ιαχειριστική Επάρκεια τύπου Α, Β και Γ, ως 

πιστοποιηµένος φορέας στο µητρώο Αναθετουσών Αρχών (i.d. 730), όπως αυτά προβλέπονται στη 

Νοµοθεσία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ν.4412/2016) όπως ισχύει. ∆ιευκρινίζεται ρητά στην περίπτωση αυτή, 

ότι όλες οι υπολειπόµενες απαιτούµενες τεχνικές υπηρεσίες και µελέτες, σύµφωνα µε την παρούσα σύµβαση, 

θα εκπονηθούν κατά προτεραιότητα µε ίδια µέσα, από το υφιστάµενο επιστηµονικό και τεχνικό προσωπικό 

του Φορέα Υλοποίησης (υπάλληλοι Μηχανικοί της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ), προς 

επικουρία των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
Οι συµβαλλόµενοι φορείς αναλαµβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώµατα: 
 

2.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαµβάνει: 

• Να διευκολύνει µε κάθε τρόπο το επιστηµονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση 

του αντικειµένου της παρούσας σύµβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και 

πληροφοριών. 

• Να θέσει στη διάθεση του Φορέα Υλοποίησης τυχόν διαθέσιµο προσωπικό του, το οποίο δύναται να 

υποστηρίξει την υλοποίηση του Έργου. 

• Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τα αναγκαία στοιχεία και µελέτες που έχει στη διάθεσή του και να 

συνεργάζεται µαζί του για την υλοποίηση του κοινού αντικειµένου του Έργου. 
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• Να ορίσει τον εκπρόσωπό του και τον αναπληρωτή του, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 

Σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 5 της παρούσας.  

• Να διασφαλίσει τη διαθεσιµότητα στελεχών του, που γνωρίζουν σε βάθος τις δοµές και τις 

λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει στον Φορέα Υλοποίησης προσωπικό για την υλοποίηση του 

Έργου1.  

• Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά µε οργανωτικές ή 

διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου. 

• Να προβαίνει στις απαιτούµενες ενέργειες για την έγκαιρη πραγµατοποίηση των πληρωµών των 

πρόσθετων δαπανών διοίκησης του Έργου, προς το Φορέα Υλοποίησης. 

• Να συνεργάζεται µε το Φορέα Υλοποίησης για την ενηµέρωση του κοινού και την προβολή του 

Έργου, όπου αυτό απαιτηθεί. 

• Να συνεργαστεί µε το Φορέα Υλοποίησης για την αναζήτηση και άλλων χρηµατοδοτικών εργαλείων, 

πέραν των αναφερόµενων παραπάνω (ΕΣΠΑ, Elektra, Helena κ.ά.), για την υλοποίηση των 

κατασκευαστικών έργων. 

• Να συνεισφέρει δια των Τεχνικών του Υπηρεσιών, στη σύνταξη και εκπόνηση των κάτωθι µελετών / 

τεχνικών υπηρεσιών / τεχνικών αντικειµένων: 

� Για τα δύο έργα Πρασινισµού: 

− Επικαιροποίηση/σύνταξη Τοπογραφικού ∆ιαγράµµατος 

− Σύνταξη σταδίου Προκαταρκτικής Ειδικής Αρχιτεκτονικής Μελέτης/Αρχιτεκτονικής τοπίου 

− Σύνταξη σταδίου Προµελέτης Φυτοτεχνικής ∆ιαµόρφωσης και Έργων Πρασίνου 

− Σύνταξη Περιβαλλοντικής µελέτης / απαλλαγής έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων  

− Συµµετοχή στη σύνταξη ∆ιαχειριστικού Σχεδίου Φυτοτεχνικής ∆ιαµόρφωσης (αν απαιτείται από τις 

κείµενες διατάξεις) 

− Συµµετοχή στις Συνοπτικές / Αναλυτικές Προµετρήσεις έργων Πρασίνου 

− Συµµετοχή στη σύνταξη Προϋπολογισµού µελέτης Φυτοτεχνικής ∆ιαµόρφωσης 

− Συµµετοχή στη σύνταξη Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων / Τεχνικές Προδιαγραφές Έργων 

Πρασίνου 

� Για τα δύο έργα Ενεργειακής Αναβάθµισης ∆ηµοτικών κτηρίων: 

− Επικαιροποίηση/σύνταξη Τοπογραφικού ∆ιαγράµµατος 

− Αρχιτεκτονική Αποτύπωση κτηρίου (σχέδια Κατόψεων, Όψεων, Τοµών) 

− Απόφαση, σε συνεργασία µε τους µελετητές του Φορέα Υλοποίησης, επί των τελικών παρεµβάσεων 

που θα υλοποιηθούν για την κατάταξη του κτηρίου στην καλύτερη δυνατή κατηγορία Ενεργειακής 

Απόδοσης  

• Να µεριµνήσει για την έκδοση των παρακάτω αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων: 

− Βεβαίωση υψοµέτρων 

− Θεώρηση όρων δόµησης & καθορισµός Ρυµοτοµικής Γραµµής & Οικοδοµικής Γραµµής 

− Βεβαίωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (απαλλακτικό ΑΕΠΟ) 

− Έγκριση Συµβούλιου Αρχιτεκτονικής (αν απαιτείται) 

                                                 
1 Για την περίπτωση που υπάρχει πρακτικά τέτοια δυνατότητα από τον Κύριο του Έργου. 
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− Έκδοση Οικοδοµικών Αδειών (αν απαιτείται) 

− Άλλες αδειοδοτήσεις που θα απαιτηθούν για τη λειτουργία των Φ/Β (αν απαιτείται)  

• Να προβεί δια των αρµοδίων Υπηρεσιών του στην έγκριση/θεώρηση όλων των εκπονηθεισών 

µελετών.  

 

2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαµβάνει: 

• Να ενεργεί, κατέχοντας πλήρη ∆ιαχειριστική Επάρκεια, όλες τις απαιτούµενες διαδικασίες, µε ίδια 

µέσα, για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το 

οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης. 

• Να ενεργεί ως Αναθέτουσα Αρχή δια των αποφαινόµενων οργάνων του (Προϊσταµένη Αρχή/∆.Σ. και 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία/Τεχνική Υπηρεσία) σε ότι αφορά στην εκπόνηση/σύνταξη των µελετών, κατά 

την έννοια του Ν.4412/2016 και σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο 

λειτουργίας του. 

• Να απασχολεί και να διαθέτει επιστηµονικό προσωπικό µε τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, 

προκειµένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου. 

• Να υποστηρίζει τον Κύριο του Έργου στην πραγµατοποίηση των ενεργειών για την ενηµέρωση του 

κοινού και την προβολή του Έργου. 

• Να προβεί επικουρικά προς τις Τεχνικές Υπηρεσίες του ∆ήµου, στην εκτέλεση του κάτωθι 

µελετητικού αντικειµένου: 

� Για τα δύο έργα Πρασινισµού: 

− Σύνταξη σταδίου Οριστικής Ειδικής Αρχιτεκτονικής Μελέτης/Αρχιτεκτονικής τοπίου 

− Σύνταξη Γεωλογικής – Γεωτεχνικής έρευνας (αν απαιτείται) 

− Σύνταξη Στατικής µελέτης µικρών τεχνικών έργων 

− Σύνταξη Φυτοτεχνικής µελέτης έργων Πρασίνου 

− Σύνταξη ∆ιαχειριστικού Σχεδίου Πάρκων (αν απαιτείται) 

− Σύνταξη µελέτης απαιτούµενων αντλιοστασίων άρδευσης 

− Ηλεκτροµηχανολογικές – Ηλεκτρονικές µελέτες 

− Μελέτη ηλεκτροφωτισµού 

− Περιβαλλοντική µελέτη (αν απαιτείται)  

� Για τα δύο έργα Ενεργειακής Αναβάθµισης ∆ηµοτικών κτηρίων: 

− Συµµετοχή στην Αρχιτεκτονική Αποτύπωση των κτηρίων 

− Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ): Τεύχος µελέτης (σε επίπεδο µελέτης εφαρµογής) µε στόχο 

την ενεργειακή αναβάθµιση του κτιρίου µε παρεµβάσεις ενσωµάτωσης τεχνολογιών Ανανεώσιµων 

Πηγών Ενέργειας το οποίο εκτός των όσων αναφέρονται στο άρθρο 11 του ΚΕΝΑΚ (2017) θα 

περιλαµβάνει : 

1. Ανάλυση υφιστάµενης ενεργειακής κατάστασης του κτιρίου 

2. Αναλυτική περιγραφή προτεινόµενων παρεµβάσεων ενσωµάτωσης τεχνολογιών Ανανεώσιµων 
Πηγών Ενέργειας 

3. Αποτελέσµατα εξοικονόµησης ενέργειας και µείωσης ανθρακικού αποτυπώµατος από τις 
προτεινόµενες παρεµβάσεις 
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4. Οικονοµοτεχνική αξιολόγηση των προτεινόµενων παρεµβάσεων τεχνολογιών Ανανεώσιµων Πηγών 
Ενέργειας 

5. Τεύχος Αναλυτικών Υπολογισµών (συµπεριλαµβανοµένων και των αρχείων xml σε ηλεκτρονική 
µορφή) 

6. Σχέδια κατασκευής και λεπτοµερειών 

7. Λεπτοµερή τεχνική έκθεση 

Τα ανωτέρω, αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, καθώς η µελέτη θα πρέπει να είναι 

πλήρης και να περιλαµβάνει κάθε στοιχείο που δύναται να κριθεί απαραίτητο κατά τη φάση σύνταξης 

της. 

− Αρχιτεκτονική µελέτη εφαρµογής: θα περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες παρεµβάσεις, θα τις 

εξειδικεύει και θα τις προσδιορίζει µε την µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Τα ελάχιστα παραδοτέα θα 

είναι: 

1. Σχέδια κατόψεων του κτιρίου σε κλίµακα 1:50. 

2. ∆ύο τουλάχιστον τοµές του κτιρίου κάθετες µεταξύ τους σε κλίµακα 1:50. 

3. Όλες οι όψεις του κτιρίου σε κλίµακα 1:50.  

4. Κατασκευαστικές λεπτοµέρειες σε κλίµακα 1:20 ή 1:10 

5. Πίνακας κουφωµάτων σε κλίµακα 1:20 (όπου απαιτείται). 

6. Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή των προτεινόµενων υλικών που προτείνονται στη µελέτη. 

− Ηλεκτροµηχανολογική µελέτη εφαρµογής: θα περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες µελέτες µε την 

απαιτούµενη λεπτοµέρεια ώστε να προσδιορίζεται επακριβώς κάθε παρέµβαση. Ενδεικτικά οι 

ελάχιστες µελέτες που θα εκπονηθούν είναι οι παρακάτω:  

1. Θέρµανση - Ψύξη (υπολογισµοί θερµικών φορτίων, ψυκτικών φορτίων, τεχνική περιγραφή και 

τεχνικές προδιαγραφές)  

2. Ηλεκτρικά ισχυρών ρευµάτων (φωτοτεχνικές µελέτες, υπολογισµοί και µονογραµµικά ηλεκτρικών 

πινάκων, τεχνική περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές)  

3. Ηλεκτρικά ασθενών ρευµάτων (ολοκληρωµένα συστήµατα µετρήσεων, παρακολούθησης, 

καταγραφής, επεξεργασίας, προβολής και συστήµατα ελέγχου και διαχείρισης της λειτουργίας 

Η/Μ εγκαταστάσεων, BEMS, τεχνική περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές).  

4. Mελέτη ηλιακών συλλεκτών για την κάλυψη των αναγκών Ζ.Ν.Χ. (αν απαιτείται) 

5. Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταικού συστήµατος, µε εξέταση ενδεχόµενου ένταξης στο 

πρόγραµµα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθµών από αυτοπαραγωγούς µε εφαρµογή εικονικού 

ενεργειακού συµψηφισµού (virtual net-metering) σύµφωνα µε το άρθρου 14Α του ν. 3468/2006, 

όπως ισχύει (ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/ οικ.175067 – 05.05.2017). 

Τα ελάχιστα παραδοτέα θα είναι:  

1. Τεχνικές εκθέσεις για κάθε µελέτη που θα περιλαµβάνει τους κανονισµούς οι οποίοι λαµβάνονται 

υπόψη για τις παραδοχές και για τους υπολογισµούς κάθε µελέτης, καθώς και προτάσεις επί των 

ζητουµένων εγκαταστάσεων και τεκµηρίωση του προτεινοµένου συστήµατος.  

2. Σχέδια κατόψεων - τοµών των χώρων σε κλίµακα 1:50.  

3. Υπολογισµοί όπου απαιτούνται  

4. Σχέδια κατασκευαστικών λεπτοµερειών που είναι απαραίτητα για την εφαρµογή της µελέτης.  

5. Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή των προτεινόµενων υλικών που προτείνονται στη µελέτη.  

• Να προβεί επικουρικά προς τις Τεχνικές Υπηρεσίες του ∆ήµου στην εκτέλεση του κάτωθι 

αντικειµένου: 
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− Σύνταξη Οικονοµικών Τευχών: 

− Αναλυτικό Τιµολόγιο, τεύχος τεκµηρίωσης/ανάλυσης τιµών 

− Συνοπτικές / Αναλυτικές Προµετρήσεις 

− Προϋπολογισµός µελέτης 

− Σύνταξη Τευχών ∆ηµοπράτησης: 

− Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων / Τεχνικές Προδιαγραφές 

− Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

− Χρονικός Προγραµµατισµός έργου 

− Σχέδιο ∆ιακήρυξης 

− Περίληψη ∆ιακήρυξης 

− Σχέδιο ΤΕΥ∆/ΕΕΕΣ 

− ΣΑΥ - ΦΑΥ 

− Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς 

 

Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειµένου της παρούσας σύµβασης, ο Φορέας Υλοποίησης - διοικητικά 

και επιχειρησιακά ικανός δικαιούχος έχει καταγράψει όλες τις υφιστάµενες µελέτες και αδειοδοτήσεις, οι 

οποίες περιλαµβάνονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήµατος ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 

παρούσας. Οι εκκρεµείς ενέργειες για την ωρίµανση του Έργου αναφέρονται στον Πίνακα 2 του 

Παραρτήµατος ΙΙ, όπου τα συµβαλλόµενα µέρη ορίζουν ποιος εκ των δύο θα είναι υπεύθυνος για την 

πραγµατοποίηση ή ολοκλήρωση τους. 

 

ΆΡΘΡΟ 3 

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισµός για την εκτέλεση του Έργου της προγραµµατικής σύµβασης ανέρχεται στο 

ποσό των  πενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (55.500,00) Ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένου του 

αναλογούντος Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του Κυρίου του Έργου, σύµφωνα µε την 

εγκεκριµένη ……………………. Πίστωση.  

Το ανωτέρω ποσό θα λάβει ο Φορέας υλοποίησης για την κάλυψη των δαπανών διαχείρισης του Έργου της 

παρούσας σύµβασης, όπως αναλύεται στους πίνακες του Παραρτήµατος ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 

µέρος της παρούσας. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της και λήγει µε την 

ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοση του Φακέλου του Έργου από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο 

του Έργου. 

H διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της που 

αφορούν στη σύνταξη και υποβολή των παραδοτέων της, γίνονται άνευ επιπλέον οικονοµικού αντικειµένου 

(δεν γίνεται δεκτή καµία αξίωση των συµβαλλοµένων µερών για αύξηση του οικονοµικού ανταλλάγµατος), 

χωρίς αλλαγή ή τροποποίηση του φυσικού αντικειµένου (όπως αυτό καθορίζεται στα άρθρα της παρούσας) 

και µετά από σύµφωνη γνώµη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, υπό την προϋπόθεση ότι έχει δοθεί 

σχετική ισόχρονη παράταση στις Προσκλήσεις των αντίστοιχων χρηµατοδοτικών Προγραµµάτων.  

Σε κάθε άλλη περίπτωση, θα πρέπει να παρθούν εκ νέου Αποφάσεις των αρµοδίων Οργάνων ∆ιοίκησης των 

συµβαλλοµένων. 



Α∆Α: 6ΞΧ8ΩΨΕ-Σ2Ι 
 

 
 

 
 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύµβασης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2α του 

άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συστήνεται όργανο παρακολούθησης µε την επωνυµία «Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης», µε έδρα τον ∆ήµο Αµπελοκήπων-Μενεµένης. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από :  

• έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής µε τον 

αναπληρωτή του 

• έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης µε τον αναπληρωτή του και  

• ένα (1) µέλος …… (υποδεικνυόµενο από τον Κύριο του έργου) …., µε τον αναπληρωτή του.  

 

Το αργότερο εντός 15 ηµερών από την απόφαση έγκρισης του Σχεδίου Προγραµµατικής Σύµβασης, οι 

συµβαλλόµενοι φορείς ορίζουν τα µέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. 

Αντικείµενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισµός και η παρακολούθηση όλων των 

εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης και ειδικότερα η 

τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα 

αρµόδια όργανα των συµβαλλοµένων µερών κάθε αναγκαίου µέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της 

παρούσας, η τυχόν παράταση του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης και υποβολής παραδοτέων, σύµφωνα µε 

τους όρους του Άρθρου 4 της παρούσας και η επίλυση κάθε διαφοράς µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών 

που προκύπτει σχετικά µε την ερµηνεία των όρων της παρούσας σύµβασης και τον τρόπο εφαρµογής της.  

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα 

θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα µέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ηµερήσια διάταξη 

αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέµατα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και 

ένα από τα µέλη της. Χρέη γραµµατέα εκτελεί µέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί 

στην πρώτη της συνεδρίαση. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση 

του αντικειµένου της σύµβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα µέλη της. Το ειδικό αυτό 

προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, µετά από αίτηµα της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης, γνωµοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστηµονικών θεµάτων που σχετίζονται 

µε την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωµα ψήφου. Οι σχετικές γνωµοδοτήσεις, εισηγήσεις ή 

απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσµευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται και συνεδριάζει µετά από αίτηµα οποιουδήποτε από τα µέλη 

της, προκειµένου να αντιµετωπίσει προβλήµατα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, σε σχέση µε τη 

συγκεκριµένη πράξη. Κάθε µέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης µπορεί, κατά την κρίση του, να 

καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι 

εµπλεκόµενα στην υλοποίηση του αντικειµένου της σύµβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα µέλη αφού υπογραφούν. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα µέλη της. Οι αποφάσεις 

της πρέπει να είναι αιτιολογηµένες, λαµβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων µελών και δεσµεύουν 

όλους τους συµβαλλόµενους φορείς.  

Λοιπές λεπτοµέρειες που ενδεχοµένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, καθορίζονται µε 

αποφάσεις της.  
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ΑΡΘΡΟ 6 

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ - ΡΗΤΡΕΣ 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύµβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή 

η παράβαση των διατάξεων του νόµου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, 

παρέχει στο άλλο µέρος το δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική 

ζηµία του. 

Ταυτόχρονα, για την παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύµβασης από τον Φορέα 

Υλοποίησης, καταπίπτουν ρήτρες υπέρ του Κυρίου του Έργου, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV της παρούσας. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης έναντι του 

Κυρίου του Έργου, για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του.  

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών που αφορά στην εκτέλεση και ερµηνεία των όρων της 

παρούσας σύµβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας 

σύµβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρµόδια ∆ικαστήρια της Θεσσαλονίκης.  

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο για την 

υλοποίηση του Έργου. Αν χρήσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσµα του 

τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα 

Υλοποίησης. 

11.2  Πνευµατικά δικαιώµατα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, µελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν 

από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστεθέντες και αντισυµβαλλοµένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της 

παρούσας Σύµβασης και των συµβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης 

του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωµα να τα 

επαναχρησιµοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νοµίµων εκπροσώπων του κατά τη 

διάρκεια ισχύος της σύµβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του 

Έργου ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύµβασης. Τα σχετικά πνευµατικά και 

συγγενικά δικαιώµατα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αµοιβής. 

11.3 Εµπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, 

ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστεθέντες του) αναλαµβάνει την υποχρέωση να µη γνωστοποιήσει σε 

τρίτους, συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούµενη 

έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε 

γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 
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ΑΡΘΡΟ 10 

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης γίνεται µόνον εγγράφως µε 

κοινή συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν µεταβάλλεται το οικονοµικό και 

φυσικό αντικείµενο του Έργου, ούτε το περιεχόµενο των αντικειµένων της και σύµφωνα µε τους όρους του 

άρθρου 4 της παρούσας. 

Η µη άσκηση δικαιωµάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος ή η ανοχή 

καταστάσεων αντίθετων προς την προγραµµατική σύµβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη µέτρων που 

προβλέπει η σύµβαση αυτή από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος, δεν µπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση 

των συµβαλλοµένων µερών από δικαίωµα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωµάτων στα 

συµβαλλόµενα µέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραµµατική σύµβαση. 

Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συµβαλλόµενα µέρη, σε απόδειξη των οποίων 

συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συµβαλλόµενος από δύο. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για τον Κύριο του Έργου 
Ο ∆ήµαρχος  

Αµπελοκήπων-Μενεµένης 
 
 
 
 
 
 

Λάζαρος Κυρίζογλου 
Για το Φορέα Υλοποίησης 

Η Πρόεδρος ∆.Σ.  
της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ 

 
 
 
 
 
 

Μαρία Καραγιάννη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

1. Τίτλος Έργου 
«Ενδυνάµωση Τεχνικής Επάρεκιας: Τεχνική και συµβουλευτική υποστήριξη 
του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης, για την Ωρίµανση έργων 
Ανασχεδιασµού & Πρασινισµού Πάρκων & Νησίδων και έργων Ενεργειακής 
Αναβάθµισης ∆ηµοτικών κτηρίων, προς υποβολή χρηµατοδότησής τους στα 
Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και σε άλλα Κοινοτικά 
χρηµατοδοτικά εργαλεία.» 
 
 2. Φορέας πρότασης (Κύριος του Έργου) 
∆ήµος Αµπελοκήπων-Μενεµένης 
 
3. Φορέας Υλοποίησης 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.     «ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ» 
 
4. Φορέας λειτουργίας 
∆ήµος Αµπελοκήπων-Μενεµένης 
 
5. Φυσικό αντικείµενο του Έργου  
α. ΓΕΝΙΚΑ 

Το εξεταζόµενο έργο αφορά στην Τεχνική και συµβουλευτική υποστήριξη του ∆ήµου 
Αµπελοκήπων-Μενεµένης, για την Ωρίµανση τεσσάρων (4) έργων προς υποβολή 
χρηµατοδότησής τους, τα µεν δύο έργα Ανασχεδιασµού & Πρασινισµού Πάρκων & 
Νησίδων, στον Άξονα της ΟΧΕ-ΒΑΑ του Επιχειρησιακού Προγράµµατος “Κεντρική 
Μακεδονία 2014-2020”, τα δε δύο έργα Ενεργειακής Αναβάθµισης ∆ηµοτικών Κτηρίων, 
σε Κοινοτικά χρηµατοδοτικά Εργαλεία, µε σκοπό την επικουρία του Κυρίου του Έργου 
και των αρµόδιων Υπηρεσιών του. 
Ο Κύριος του Έργου, στο πλαίσιο της επικείµενης Πρόσκλησης της ΟΧΕ-ΒΑΑ του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020, 
προγραµµατίζει την υποβολή προς χρηµατοδότηση κατασκευής, δύο (2) έργων 
αναδιαµόρφωσης υφιστάµενων χώρων Πρασίνου του ∆ήµου, µε τον Πρασινισµό και 
Ανασχεδιασµό τους.  
Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο επερχόµενης Πρόσκλησης του ΕΣΠΑ ή άλλου Κοινοτικού 
χρηµατοδοτικού εργαλείου, προγραµµατίζει την υποβολή προς χρηµατοδότηση 
κατασκευής, δύο έργων πλήρους Ενεργειακής Αναβάθµισης δύο ∆ηµοτικών κτηρίων και 
συγκεκριµένα του κτηρίου ∆ηµαρχείου και του κτηρίου των Τεχνικών Υπηρεσιών του 
∆ήµου. 
Προς επίτευξη των παραπάνω, απαιτείται η άµεση µελετητική και αδειοδοτική ωρίµανση 
των ανωτέρω έργων.  
 
β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

Στόχος του ∆ήµου καθίσταται πλέον η επίσπευση υλοποίησης του έργου «Τεχνική και 
συµβουλευτική υποστήριξη του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης, για την Ωρίµανση 
έργων Ανασχεδιασµού & Πρασινισµού Πάρκων & Νησίδων και έργων Ενεργειακής 
Αναβάθµισης ∆ηµοτικών κτηρίων, προς υποβολή χρηµατοδότησής τους στα 
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Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και σε άλλα Κοινοτικά χρηµατοδοτικά 
εργαλεία». 
Για τον Κύριο του Έργου, είναι µείζονος σηµασίας η άµεση ωρίµανση των έργων, για την 
έγκαιρη υποβολή τους προς χρηµατοδότηση της κατασκευής τους, καθώς η περιοχή 
εφαρµογής χαρακτηρίζεται από ανεπάρκεια σε βασικές υποδοµές, υποβαθµισµένο 
φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον, ατµοσφαιρική ρύπανση και µειωµένη σύνδεση µε τον 
αστικό ιστό, δεδοµένης της παρούσας συγκυρίας της πρόσκλησης για χρηµατοδότηση 
των έργων από τα Ε.Π. του ΕΣΠΑ. 
Τα ανωτέρω αναφερόµενα έργα έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις ωρίµανσης, λόγω της φύσης 
τους, ως έργα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και περιβαλλοντικής σηµασίας για την ευρύτερη 
περιοχή της ∆υτικής Θεσσαλονίκης. Γενικά στις περιοχές που εξετάζονται υπάρχει έντονο 
το φαινόµενο της αστικοποίησης, το οποίο σχετίζεται µε την αλλαγή του φυσικού 
περιβάλλοντος σε δοµηµένο, αλλά και στην τάση µετακίνησης του πληθυσµού από τις 
αγροτικές ή προαστιακές περιοχές σε αστικές περιοχές. Η διαδικασία της αστικοποίησης 
ενισχύει τον κίνδυνο «πληµµύρας» των αστικών περιοχών και το «φαινόµενο της αστικής 
θερµικής νησίδας». 
 
Αναλυτικότερα, όσον αφορά στα επιµέρους προτεινόµενα έργα, αναφέρουµε τα εξής:  
Το πάρκο της οδού 25ης Μαρτίου, Αµπελοκήπων: χαρακτηρίζεται ως 
περιθωριοποιηµένη περιοχή, καθώς βρίσκεται εκτός αστικού κέντρου, σε επαφή µε το 
όριο των σιδηροδροµικών γραµµών. Χαρακτηρίζεται επίσης από έλλειψη ταυτότητας, 
ελλιπή σύνδεση µε τον αστικό ιστό, πεπαλαιωµένες κτιριακές εγκαταστάσεις. Το 
παρακείµενο δίκτυο σιδηροδροµικών γραµµών, που βρίσκεται κατά µήκος του πάρκου, 
προκαλεί µια σειρά από αρνητικές επιπτώσεις, όπως η αυξηµένη ρύπανση από τις 
εκποµπές ρύπων των τρένων, αυξηµένη ηχορύπανση, διάσπαση του αστικού ιστού, 
ασυνέχεια και έλλειψη συνοχής των χρήσεων.  
Η νησίδα της οδού Μοναστηρίου, στο µήκος του ∆ήµου: βρίσκεται κατά µήκος κεντρικού 
οδικού άξονα της οδού Μοναστηρίου, που συνδέει την πόλη µε τη ∆υτική Θεσσαλονίκη, 
τη Βιοµηχανική περιοχή της ∆υτικής Θεσσαλονίκης και παρουσιάζει αυξηµένη 
κυκλοφοριακή κίνηση. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από έλλειψη πράσινων χώρων, αύξηση 
του φαινοµένου αστικής θερµικής νησίδας και υποβάθµιση των εµπορικών 
δραστηριοτήτων εκατέρωθεν του άξονα, λόγω έλλειψης επαρκούς φωτισµού. 
Με την ανάπλαση και τον πρασινισµό των παραπάνω περιοχών, θα πρέπει να επιτευχθεί 
µία συνολική προσέγγιση, να εφαρµοσθούν ήπιοι και διαφορετικοί χειρισµοί σε κάθε 
πάρκο, σύµφωνα µε τις ανάγκες του ίδιου του χώρου αλλά και της ευρύτερης περιοχής, 
τις χρήσεις που υφίστανται αλλά και που επιδιώκονται, καθώς και τους περιορισµούς που 
επιβάλλει η ίδια η φύση των χώρων.  
Μέσα από µία καλά µελετηµένη προσέγγιση, µε τις µελέτες ανασχεδιασµού θα γίνει 
προσπάθεια µε τα πιο ήπια µέσα και τις πιο σύγχρονες µεθόδους, οι περιοχές αυτές να 
ανταποκριθούν στις ανάγκες του ίδιου του χώρου, της τοπικής κοινωνίας. 
Τα έργα θα πρέπει να σχεδιαστούν µε σκοπό την ανάπλαση και αναζωογόνηση της 
περιοχής, τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, σε συνδυασµό µε την ενίσχυση και 
προώθηση αστικής ταυτότητας, την ενίσχυση της προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή, 
µε οικοσυστηµικές υπηρεσίες προς όφελος των κατοίκων, της οικονοµίας και της 
κοινωνικής συνοχής. Οι στόχοι ανασχεδιασµού των χώρων θα πρέπει να επιτευχθούν 
µέσω της ανασύνταξης και οµαλής ενσωµάτωσης των νέων διαµορφώσεων, στις αρχές 
του βιοκλιµατικού σχεδιασµού και της περιβαλλοντικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας. Με 
την κατασκευή των έργων θα καλυφθούν οι ανάγκες της περιοχής σε αναβάθµιση του 
φυσικού περιβάλλοντος, µέσω του πρασινισµού και της αισθητικής διασύνδεσης µε τον 
αστικό ιστό.  
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Τα ∆ηµοτικά κτήρια (∆ηµαρχείο & Τεχνικών Υπηρεσιών): βρίσκονται εντός του αστικού 
ιστού, είναι κτισµένα τη δεκαετία του 1990-2000 και στερούνται πρόβλεψης 
προδιαγραφών και υλικών κατασκευής µειωµένης ενεργειακής κατανάλωσης. Χρήζουν 
άµεσης αναβάθµισης, για να πληρούν τους όρους και να επιτύχουν τους στόχους 
ενεργειακής αποδοτικότητας ∆ηµοσίων Κτηρίων, όπως αυτοί τέθηκαν µε τα Σχέδια 
∆ράσης για την Αειφόρο (Βιώσιµη) Ενέργεια. 
Η ενεργειακή µελέτη που θα εκπονηθεί, θα βασίζεται στο νέο µοντέλο ενεργειακής 
διακυβέρνησης, όπως εντάσσεται στην στρατηγική της Ευρώπης για την Ενεργειακή 
Ένωση και στους ενεργειακούς στόχους του 2030, το οποίο προωθεί τα αποκεντρωµένα 
συστήµατα αυτοπαραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας. Η 
προσέγγιση που θα προταθεί για την ενεργειακή αναβάθµιση θα οδηγεί σε έργο, το 
οποίο θα βασίζεται στις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρµογές, µε στόχο την µειωµένη 
κατανάλωση ενέργειας και την µετάβαση σε µία οικονοµία χαµηλών εκποµπών διοξειδίου 
του άνθρακα. 
Η µελέτη θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα : 
 Την επίτευξη ελάχιστων ενεργειακών αναγκών όλο το έτος, µέσω επεµβάσεων στα 
δοµικά στοιχεία του κτιρίου 
 Την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών µε το κατά το δυνατό αποδοτικότερο σύστηµα 
ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων 
Στόχος όµως δεν πρέπει να είναι µόνο η ελάχιστη απαιτούµενη ισχύς στην ενεργειακή 
αποδοτικότητα του κτιρίου και η εγκατάσταση συστηµάτων που θα καλύπτουν τις 
ανάγκες του, αλλά µια ολοκληρωµένη µελέτη που θα διασφαλίζει ταυτόχρονα και 
επίτευξη υψηλού επιπέδου θερµικής άνεσης. 
Το αντικείµενο της µελέτης δεν πρέπει να είναι µόνο η θέρµανση, η ψύξη και ο φωτισµός 
του κτιρίου, αλλά το συνολικό θερµικό ισοζύγιο του, το οποίο δεν πρέπει να υπολογίζεται 
απλά και να βελτιώνεται, αλλά να προκύπτει το βέλτιστο οικονοµοτεχνικά δυνατό 
αποτέλεσµα. 
Αυτό θα επιτευχθεί µε την ακριβή εκτίµηση της ενεργειακής συµπεριφοράς του κτιρίου 
υπό την επίδραση των λειτουργιών που φιλοξενεί, των µεταβολών του κλίµατος κλπ. στο 
σύνολο των ωρών του έτους. 
Η υλοποίηση του εν λόγω έργου, µε εφαρµογές ενεργειακής καινοτοµίας, µε επεµβάσεις 
στο κτιριακό κέλυφος και στις ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις, µε αξιοποίηση 
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και δράσεις Εξοικονόµησης Ενέργειας, 
αναµένεται να µειώσει σηµαντικά το ενεργειακό λειτουργικό κόστος και το ανθρακικό 
αποτύπωµα του κάθε κτηρίου, υλοποιώντας το δεσµευτικό στόχο της ∆ηµοτικής Αρχής 
για την εφαρµογή µέτρων για την προστασία ενάντια στην κλιµατική αλλαγή. 
Για τη µελετητική και αδειοδοτική ωρίµανση των έργων, ο ∆ήµος Αµπελοκήπων-
Μενεµένης ήρθε σε επαφή µε την Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης - 
Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ, της οποίας είναι Μέτοχος, ώστε η Εταιρεία, µε την 
εµπειρία της σε µελετητική ωρίµανση µεγάλων τεχνικών έργων και το εξειδικευµένο 
στελεχιακό της δυναµικό, να επικουρήσει αφενός την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
του ∆ήµου στη σύνταξη/εκπόνηση των απαιτούµενων εξειδικευµένων µελετών 
κατασκευής των έργων και αφετέρου τις αρµόδιες Υπηρεσίες του ∆ήµου στην 
προετοιµασία και υποβολή των σχετικών Αιτήσεων Χρηµατοδότησης (Τεχνικών ∆ελτίων) 
των ανωτέρω έργων.  
Αντικείµενο του έργου είναι η σύνταξη και εκπόνηση των υπολειπόµενων απαιτούµενων 
εξειδικευµένων Τεχνικών Μελετών και Τευχών ∆ηµοπράτησης, µε τα ίδια µέσα που 
διαθέτει ο Φορέας Υλοποίησης, µε σκοπό την επικουρία των Τεχνικών Υπηρεσιών του 
∆ήµου στη Μελετητική ωρίµανση των τεσσάρων (4) έργων ανασχεδιασµού & 
πρασινισµού πάρκων & νησίδων και ενεργειακής αναβάθµισης δηµοτικών κτηρίων, την 
έκδοση των απαιτούµενων αδειών και εγκρίσεων και την υποστήριξη στην υποβολή 
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Αιτήσεων Χρηµατοδότησης των έργων, προς ένταξή τους στα Επιχειρησιακά 
Προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και σε άλλα χρηµατοδοτικά εργαλεία. 
Το σύνολο των µελετών που απαιτούνται για την ωρίµανση των έργων είναι: 
Πάρκο οδού 25ης Μαρτίου & Νησίδα οδού Μοναστηρίου: 
Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα 
Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη 
Μελέτη Αρχιτεκτονικής τοπίου 
Στατική µελέτη µικρών τεχνικών έργων 
Φυτοτεχνική µελέτη έργων πρασίνου 
Μελέτη άρδευσης 
Ηλεκτροµηχανολογικές – Ηλεκτρονικές µελέτες 
Μελέτη ηλεκτροφωτισµού 
Περιβαλλοντική µελέτη (απαλλακτικό ΑΕΠΟ)  
Ενεργειακή Αναβάθµιση ∆ηµοτικών κτηρίων (∆ηµαρχείου & Τεχνικών Υπηρεσιών): 
Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα 
Αρχιτεκτονική Αποτύπωση υφιστάµενων κτηρίων 
Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ) / ΠΕΑ 
Μελέτη ΚΕΝΑΚ 
Μελέτη Ηλεκτροφωτισµού 
Μελέτη Θέρµανσης / Κλιµατισµού 
Ηλεκτροµηχανολογικές µελέτες / BEMS 
Μελέτες Οικοδοµικών παρεµβάσεων (αν απαιτηθούν) 
Λοιπές µελέτες απαραίτητες για την πλήρη ένταξη και χρηµατοδότηση του έργου 
Επίσης απαιτείται η σύνταξη Οικονοµικών Τευχών για κάθε ένα από τα 4 έργα: 
Συνοπτικές / Αναλυτικές Προµετρήσεις 
Αναλυτικό Τιµολόγιο, Τεκµηρίωση / ανάλυση τιµών 
Προϋπολογισµός µελέτης 
Τέλος απαιτείται η σύνταξη Τευχών ∆ηµοπράτησης για κάθε ένα από τα 4 έργα: 
Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων / Τεχνικές Προδιαγραφές 
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
Χρονικός Προγραµµατισµός έργου 
Σχέδιο ∆ιακήρυξης 
Περίληψη ∆ιακήρυξης 
Σχέδιο ΤΕΥ∆/ΕΕΕΣ 
ΣΑΥ - ΦΑΥ 
Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς 
 
 

γ. ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ 
Όλες οι µελέτες και τα τεύχη θα εκπονηθούν σύµφωνα µε τις ισχύουσες Νοµοθετικές 
διατάξεις, τους ισχύοντες κανονισµούς και προδιαγραφές εκπόνησης µελετών, όπως 
ενδεικτικά: 
• Προδιαγραφές εκπόνησης: Π.∆.696/74 & Π.∆.515/89 
• Ο εκάστοτε ισχύων Οικοδοµικός Κανονισµός 
• Οι εγκεκριµένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) 
• Ευρωκώδικες 
• Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ 2017) ΚΥΑ 

∆ΕΠΕΑ/οικ.178581 (ΦΕΚ 2367/12-7/2017) και οι σχετικές Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 

• Αποφάσεις που αναφέρονται σε ειδικές κατασκευές, κλπ 
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• Τα Πρότυπα του ΕΛΟΤ 
• Η Νοµοθεσία Πυροπροστασίας 
• Οι τεχνικές οδηγίες του Τ.Ε.Ε. (ΤΟΤΕΕ) 
• Οι Κανονισµοί Κατασκευών Ειδικών Κτιρίων,  
• Οι Προδιαγραφές Κατασκευής Παιδικών χαρών και χώρων αναψυχής. 

 
 
6. Στοιχεία χωροθέτησης του Έργου 
Το πάρκο της οδού 25ης Μαρτίου: βρίσκεται παράλληλα µε την οδό 25ης Μαρτίου στην 
περιοχή Βόσπορος του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης, σε επαφή µε το τοιχείο 
οριοθέτησης του σιδηροδροµικού δικτύου ΟΣΕ. 
Η Νησίδα της οδού Μοναστηρίου: βρίσκεται κατά µήκος της οδού Μοναστηρίου, στο 
µέσο αυτής, στο µήκος που ανήκει στο ∆ήµο Αµπελοκήπων-Μενεµένης και περιλαµβάνει 
µικρούς χώρους Πρασίνου εκατέρωθεν της οδού.  
Το κτήριο ∆ηµαρχείου: βρίσκεται επί της οδού Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ 12 στο κέντρο 
του οικισµού Αµπελοκήπων εντός πυκνοκατοικηµένης περιοχής του αστικού ιστού. 
Το κτήριο των Τεχνικών Υπηρεσιών: βρίσκεται στη γωνία των οδών Ελ. Βενιζέλου και 
∆ελφών του οικισµού Μενεµένης, σε επαφή µε τη Λεωφόρο ∆ενδροποτάµου.  
 
 
7. Προϋπολογισµός Έργου 
 
8. 

∆ιάρκεια υλοποίησης Έργου 
 
 
 
 
9. 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης Έργου 

Συνολικός Προϋπολογισµός έργου (€) 55.500,00 (άνευ 

ΦΠΑ) 

 ∆ιάρκεια σε µήνες 

Σύνολο Έργου Οκτώ (8) 

Στάδιο / ∆ιάρκεια 

(µήνες) 

1ος 

 

2ος 

 

3ος  4ος 

 

5ος  6ος 

 

7ος 

 

8ος 

 

1. Πρόδροµες 

ενέργειες 

Χ        

2. Οριστικές 

µελέτες 

 Χ Χ Χ Χ    

3. Μελέτες 

Εφαρµογής – 

Υποβολή Τ.∆. 

    Χ Χ Χ  
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4. Τεύχη 

δηµοπράτησης 

- Προέγκριση 

     Χ Χ Χ 

Συνολική ∆ιάρκεια Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ12
2   

 

Έγγραφο / απόφαση 
Φορέας έγκρισης ή 

αδειοδότησης 

Αριθµός 
πρωτ./ 

ηµεροµηνία 

Απόφαση ∆ιάθεσης Πίστωσης 
…………. 

∆ήµος 
Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης 

 

Απόφαση έγκρισης σύναψης 
Προγραµµατικής Σύµβασης …….. 

∆ήµος 
Αµπελοκήπων - 
Μενεµένης 

 

   

   

   
   

   

   

   

   

   

   

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 :  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 

(ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.) 
 

Ενέργεια 

Υπεύθυνος φορέας 

Κύριος του 
Έργου 

Φορέας 
Υλοποίηση

ς 

Ολοκλήρωση σύνταξης/εκπόνησης αρχικών σταδίων 
µελετών 

Χ  

Σύνταξη/εκπόνηση των υπολειπόµενων µελετών  Χ 

Θεώρηση - έγκριση µελετών Χ  

Σύνταξη-διόρθωση των απαιτούµενων Τευχών 
∆ηµοπράτησης του Έργου  Χ 

Έγκριση των Τευχών ∆ηµοπράτησης του Έργου Χ  
 
                                                 
12 Στον Πίνακα καταγράφονται όλα τα έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν στο Έργο και έχουν εκδοθεί, πχ τίτλοι 
ιδιοκτησίες εγκριτικές αποφάσεις µελετών, περιβαλλοντικοί όροι, γνωµοδοτήσεις κλπ. Σε περίπτωση υποέργων πέραν 
του ενός οι Πίνακες 1 & 2 συµπληρώνονται για κάθε υποέργο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  

ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 
 
 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 
 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:  

 
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -  

  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.»  
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
 

«Ενδυνάµωση Τεχνικής Επάρεκιας: Τεχνική και συµβουλευτική υποστήριξη 
του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης, για την Ωρίµανση έργων 
Ανασχεδιασµού & Πρασινισµού Πάρκων & Νησίδων και έργων Ενεργειακής 
Αναβάθµισης ∆ηµοτικών κτηρίων, προς υποβολή χρηµατοδότησής τους στα 
Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και σε άλλα Κοινοτικά 
χρηµατοδοτικά εργαλεία.»
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Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Ο Κύριος του Έργου αναθέτει στο Φορέα Υλοποίησης να προβεί, για λογαριασµό του, 
στην εκπόνηση των τεχνικών µελετών και τη σύνταξη των τευχών δηµοπράτησης 
τεσσάρων έργων ανασχεδιασµού & πρασινισµού πάρκων & νησίδων και ενεργειακής 
αναβάθµισης δηµοτικών κτηρίων του ∆ήµου, µε σκοπό την επικουρία του Κυρίου του 
έργου στην Μελετητική Ωρίµανση και στην έκδοση των απαιτούµενων αδειών, για την 
υποβολή τους προς χρηµατοδότηση της κατασκευής τους.  
∆εδοµένου ότι:  
- ο µεν Κύριος του Έργου επιβαρυµένος µε πλήθος Τεχνικών έργων τα οποία υλοποιούνται 
στο πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων, µη έχοντας την διαθέσιµη επάρκεια 
προσωπικού (εξειδικευµένο προσωπικό Ειδικών Αρχιτεκτονικών µελετών Αναπλαστικών 
έργων, ειδικότητες Μηχανολόγων και Ηλεκτρολόγων µελετητών) στα αντικείµενα της 
παρούσας σύµβασης και ως εκ τούτου µη καλύπτοντας πλήρως τις απαιτήσεις για την 
άµεση ωρίµανση των έργων και την υποβολή τους προς χρηµατοδότηση, 

- ο δε Φορέας Υλοποίησης, «ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ», µε το ρόλο της ως Αναθέτουσα Αρχή 
(Μητρώο Αναθετουσών Αρχών, κωδ.730), διαθέτοντας εξειδικευµένο µόνιµο 
επιστηµονικό δυναµικό (Μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων), µε την εµπειρία της σε 
τεχνικά έργα ιδιαίτερων απαιτήσεων και έχοντας ήδη αναλάβει και φέρει εις πέρας 
παρόµοια έργα (ενδεικτικά: Σύµβουλος υποστήριξης για τη µελετητική ωρίµανση του 
Μητροπολιτικού Πάρκου του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά, έκτασης 360 στρ., 
Σύµβουλος υποστήριξης για την Ενεργειακή Αναβάθµιση Κολυµβητηρίου Ολυµπιακών 
διαστάσεων του ∆ήµου Νεάπολης-Συκεών κ.ά.), διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις 
(τεχνικές και οικονοµικές υπηρεσίες, αποφαινόµενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ.) 
για την υλοποίηση του εν λόγω Έργου µε ίδια µέσα, 

- η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης έχει ήδη εκπονήσει και 
συντάσσει µέρος (ορισµένων σταδίων) των απαιτούµενων µελετών, αλλά χρήζει 
Επικουρίας για την ολοκλήρωση του συνόλου, 

- ο σχεδιασµός και η ωρίµανση των έργων θα πρέπει να γίνει άµεσα, ώστε να επιτευχθούν 
οι στόχοι ανάπτυξης, προστασίας του Περιβάλλοντος και κάλυψης αναγκών της περιοχής 
& των κατοίκων, εκµεταλλευόµενοι τη συγκυρία ένταξης του κόστος κατασκευής των 
έργων στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και σε άλλα Κοινοτικά 
χρηµατοδοτικά εργαλεία, 

 

τα συµβαλλόµενα µέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 100 του Ν.3852/07-
06-2010, καθώς και στο Άρθρο 179, παρ. 1 του Ν.4555/2018 «Προγραµµατικές συµβάσεις 
- Τροποποίηση του άρθρου 100 του ν. 3852/2010», στη σύναψη της παρούσας 
Προγραµµατικής Σύµβασης, µε την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους 
ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειµένου της. 

Ειδικότερα, ο Φορέας Υλοποίησης αναλαµβάνει:  

• Να ενεργεί, κατέχοντας πλήρη ∆ιαχειριστική Επάρκεια, όλες τις απαιτούµενες 
διαδικασίες, µε ίδια µέσα, για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται 
στο συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας σύµβασης. 

• Να ενεργεί ως Αναθέτουσα Αρχή δια των αποφαινόµενων οργάνων του 
(Προϊσταµένη Αρχή/∆.Σ. και ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία/Τεχνική Υπηρεσία) σε ότι 
αφορά στην εκπόνηση/σύνταξη των µελετών, κατά την έννοια του Ν.4412/2016 και 
σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του. 
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• Να απασχολεί και να διαθέτει επιστηµονικό προσωπικό µε τα απαραίτητα και 
ανάλογα προσόντα, προκειµένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του 
Έργου. 

• Να υποστηρίζει τον Κύριο του Έργου στην πραγµατοποίηση των ενεργειών για την 
ενηµέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου. 

• Να προβεί επικουρικά προς τις Τεχνικές Υπηρεσίες του ∆ήµου, στην εκτέλεση του 
κάτωθι µελετητικού αντικειµένου: 

� Για τα δύο έργα Πρασινισµού: 

− Σύνταξη σταδίου Οριστικής Ειδικής Αρχιτεκτονικής Μελέτης/Αρχιτεκτονικής 
τοπίου 

− Σύνταξη Γεωλογικής – Γεωτεχνικής έρευνας (αν απαιτείται) 

− Σύνταξη Στατικής µελέτης µικρών τεχνικών έργων 

− Σύνταξη Φυτοτεχνικής µελέτης έργων Πρασίνου 

− Σύνταξη ∆ιαχειριστικού Σχεδίου Πάρκων (αν απαιτείται) 

− Σύνταξη µελέτης απαιτούµενων αντλιοστασίων άρδευσης 

− Ηλεκτροµηχανολογικές – Ηλεκτρονικές µελέτες 

− Μελέτη ηλεκτροφωτισµού 

− Περιβαλλοντική µελέτη (αν απαιτείται)  

� Για τα δύο έργα Ενεργειακής Αναβάθµισης ∆ηµοτικών κτηρίων: 

− Συµµετοχή στην Αρχιτεκτονική Αποτύπωση των κτηρίων 

− Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ): Τεύχος µελέτης (σε επίπεδο µελέτης 
εφαρµογής) µε στόχο την ενεργειακή αναβάθµιση του κτιρίου µε παρεµβάσεις 
ενσωµάτωσης τεχνολογιών Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας το οποίο εκτός των 
όσων αναφέρονται στο άρθρο 11 του ΚΕΝΑΚ (2017) θα περιλαµβάνει : 

1. Ανάλυση υφιστάµενης ενεργειακής κατάστασης του κτιρίου 

2. Αναλυτική περιγραφή προτεινόµενων παρεµβάσεων ενσωµάτωσης τεχνολογιών 
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 

3. Αποτελέσµατα εξοικονόµησης ενέργειας και µείωσης ανθρακικού αποτυπώµατος από 
τις προτεινόµενες παρεµβάσεις 

4. Οικονοµοτεχνική αξιολόγηση των προτεινόµενων παρεµβάσεων τεχνολογιών 
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 

5. Τεύχος Αναλυτικών Υπολογισµών (συµπεριλαµβανοµένων και των αρχείων xml σε 
ηλεκτρονική µορφή) 

6. Σχέδια κατασκευής και λεπτοµερειών 

7. Λεπτοµερή τεχνική έκθεση 

Τα ανωτέρω, αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, καθώς η µελέτη θα πρέπει 
να είναι πλήρης και να περιλαµβάνει κάθε στοιχείο που δύναται να κριθεί απαραίτητο 
κατά τη φάση σύνταξης της. 
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− Αρχιτεκτονική µελέτη εφαρµογής: θα περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες 
παρεµβάσεις, θα τις εξειδικεύει και θα τις προσδιορίζει µε την µεγαλύτερη δυνατή 
ακρίβεια. Τα ελάχιστα παραδοτέα θα είναι: 

7. Σχέδια κατόψεων του κτιρίου σε κλίµακα 1:50. 

8. ∆ύο τουλάχιστον τοµές του κτιρίου κάθετες µεταξύ τους σε κλίµακα 1:50. 

9. Όλες οι όψεις του κτιρίου σε κλίµακα 1:50.  

10. Κατασκευαστικές λεπτοµέρειες σε κλίµακα 1:20 ή 1:10 

11. Πίνακας κουφωµάτων σε κλίµακα 1:20 (όπου απαιτείται). 

12. Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή των προτεινόµενων υλικών που προτείνονται στη 
µελέτη. 

− Ηλεκτροµηχανολογική µελέτη εφαρµογής: θα περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες 
µελέτες µε την απαιτούµενη λεπτοµέρεια ώστε να προσδιορίζεται επακριβώς κάθε 
παρέµβαση. Ενδεικτικά οι ελάχιστες µελέτες που θα εκπονηθούν είναι οι 
παρακάτω:  

6. Θέρµανση - Ψύξη (υπολογισµοί θερµικών φορτίων, ψυκτικών φορτίων, τεχνική 
περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές)  

7. Ηλεκτρικά ισχυρών ρευµάτων (φωτοτεχνικές µελέτες, υπολογισµοί και 
µονογραµµικά ηλεκτρικών πινάκων, τεχνική περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές)  

8. Ηλεκτρικά ασθενών ρευµάτων (ολοκληρωµένα συστήµατα µετρήσεων, 
παρακολούθησης, καταγραφής, επεξεργασίας, προβολής και συστήµατα ελέγχου και 
διαχείρισης της λειτουργίας Η/Μ εγκαταστάσεων, BEMS, τεχνική περιγραφή και 
τεχνικές προδιαγραφές).  

9. Mελέτη ηλιακών συλλεκτών για την κάλυψη των αναγκών Ζ.Ν.Χ. (αν απαιτείται) 

10. Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταικού συστήµατος, µε εξέταση ενδεχόµενου 
ένταξης στο πρόγραµµα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθµών από 
αυτοπαραγωγούς µε εφαρµογή εικονικού ενεργειακού συµψηφισµού (virtual net-
metering) σύµφωνα µε το άρθρου 14Α του ν. 3468/2006, όπως ισχύει 
(ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/ οικ.175067 – 05.05.2017). 

Τα ελάχιστα παραδοτέα θα είναι:  

6. Τεχνικές εκθέσεις για κάθε µελέτη που θα περιλαµβάνει τους κανονισµούς οι οποίοι 
λαµβάνονται υπόψη για τις παραδοχές και για τους υπολογισµούς κάθε µελέτης, 
καθώς και προτάσεις επί των ζητουµένων εγκαταστάσεων και τεκµηρίωση του 
προτεινοµένου συστήµατος.  

7. Σχέδια κατόψεων - τοµών των χώρων σε κλίµακα 1:50.  

8. Υπολογισµοί όπου απαιτούνται  
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9. Σχέδια κατασκευαστικών λεπτοµερειών που είναι απαραίτητα για την εφαρµογή της 
µελέτης.  

10. Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή των προτεινόµενων υλικών που προτείνονται στη 
µελέτη.  

• Να προβεί επικουρικά προς τις Τεχνικές Υπηρεσίες του ∆ήµου στην εκτέλεση 
του κάτωθι αντικειµένου: 

− Σύνταξη Οικονοµικών Τευχών: 

− Αναλυτικό Τιµολόγιο, τεύχος τεκµηρίωσης/ανάλυσης τιµών 

− Συνοπτικές / Αναλυτικές Προµετρήσεις 

− Προϋπολογισµός µελέτης 

− Σύνταξη Τευχών ∆ηµοπράτησης: 

− Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων / Τεχνικές Προδιαγραφές 

− Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

− Χρονικός Προγραµµατισµός έργου 

− Σχέδιο ∆ιακήρυξης 

− Περίληψη ∆ιακήρυξης 

− Σχέδιο ΤΕΥ∆/ΕΕΕΣ 

− ΣΑΥ - ΦΑΥ 

− Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς 
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Β. ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  

Προς το σκοπό αυτό προϋπολογίζεται το κόστος των πρόσθετων δαπανών που εκτιµάται ότι θα 
προκληθούν στο Φορέα Υλοποίησης και σχετίζονται αποκλειστικά µε την υλοποίηση του 
συγκεκριµένου Έργου, µε τη χρήση των κέντρων κόστους δαπανών, οι οποίες επιµερίζονται στα 
διάφορα στάδια της ωρίµανσης, ανάλογα µε τον προεκτιµώµενο κατά περίπτωση χρόνο 
απασχόλησης των συγκεκριµένων στελεχών της Οµάδας Έργου του Φορέα Υλοποίησης. 

Για την ανάληψη του ρόλου του Φορέα Υλοποίησης και την επιτυχή εκτέλεση του συνόλου των 
ανωτέρω αναφερόµενων ενεργειών για κάθε Στάδιο υλοποίησης του Έργου, η Αναπτυξιακή 
Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης – Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρία Ο.Τ.Α., θα συγκροτήσει 
Οµάδα Έργου, αποτελούµενη από 8 επιστηµονικά στελέχη της, το επίπεδο εµπειρίας των οποίων 
φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί : 

 

Α.Α. Ι∆ΙΟΤΗΤΑ / ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
 

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 
 

1. Πρ/νος ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών / 
Πολιτικός Μηχανικός 

Άνω των 20 ετών 

2. Πολιτικός Μηχανικός Άνω των 20 ετών 
3. Αρχιτέκτων Μηχανικός Άνω των 20 ετών 

4. Αρχιτέκτων Μηχανικός Μεταξύ 10 και 20 ετών 
5. Μηχανολόγος Μηχανικός Μεταξύ 10 και 20 ετών 
6. Αρχιτέκτων Μηχανικός 

(εξωτερικός συνεργάτης) 
Μεταξύ 10 και 20 ετών 

7. Λογιστής Μεταξύ 10 και 20 ετών 
8. Νοµικός-∆ιοικητικός Έως 10 ετών 

 

 

Στον επόµενο πίνακα πραγµατοποιείται ο αναλυτικός υπολογισµός των πρόσθετων δαπανών 
διοίκησης για κάθε µία από τις ανωτέρω ενέργειες και για όλα τα στάδια υλοποίησης του Έργου, 
στη βάση του προεκτιµώµενου χρόνου απασχόλησης των συγκεκριµένων στελεχών της Οµάδας 
Έργου του Φορέα Υλοποίησης : 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
«Τεχνική και συµβουλευτική υποστήριξη του ∆ήµου Κορδελιού-Ευόσµου, για την Ωρίµανση έργων προς υποβολή χρηµατοδότησής τους στον Άξονα της ΟΧΕ-ΒΑΑ του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020”» 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Σελ. 32/33 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Προϋπολογισµός του κόστους των πρόσθετων δαπανών για την υλοποίηση του έργου,  
µε την υπογραφή Προγραµµατικής Σύµβασης του άρθρου 100, του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 179, του Ν.4555/2018 

  
Ανθρωποµήνες απασχόλησης 

ανά στάδιο του έργου 
Κόστος ανά κέντρο δαπάνης  

και ανά στάδιο   

Α/Α Κέντρο δαπάνης 

Μηνιαίο 
άµεσο 
κόστος 
κέντρου 
δαπάνης 

Συντελεστής 
έµµεσων 
δαπανών 

(Γενικά έξοδα 
λειτουργίας) 

(% του 
µηνιαίου 
άµεσου 
κόστους) 

Έµµεσες 
δαπάνες 
(Γενικά 
έξοδα 

λειτουργίας
) ανά 
κέντρο 
δαπάνης 

Συνολικό 
µηνιαίο 
κόστος 
κέντρου 
δαπάνης 

Πρόδροµες 
ενέργειες 
µελετών 

Οριστικές 
µελέτες 

Μελέτες 
εφαρµογής 

Έγκριση 
µελετών-Τεύχη 
∆ηµοπράτησης 

Πρόδροµες 
ενέργειες 
µελετών 

Οριστικές 
µελέτες 

Μελέτες 
εφαρµογής 

Έγκριση 
µελετών-
Τεύχη 

∆ηµοπράτ
ησης 

Συνολικό 
κόστος 

πρόσθετων 
δαπανών 
ανά κέντρο 
δαπάνης 

1 

Πρ/νος ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών /  
Πολιτικός Μηχανικός / 
Εµπειρίας Άνω των 20 

ετών 

3.350,00 20% 670,00 4.020,00 0,20 0,20 0,20 0,20 804,00 804,00 804,00 804,00 3.216,00 

2 
Πολιτικός Μηχανικός /  
Εµπειρίας Άνω των 20 

ετών 
2.200,00 20% 440,00 2.640,00 0,50 1,00 0,50 1,00 1.320,00 2.640,00 1.320,00 2.640,00 7.920,00 

3 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 
/  

Εµπειρίας µεταξύ 10 
και 20 ετών 

2.000,00 20% 400,00 2.400,00 0,50 2,00 0,50 0,50 1.200,00 4.800,00 1.200,00 1.200,00 8.400,00 

4 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 
/  

Εµπειρίας µεταξύ 10 
και 20 ετών 

2.000,00 20% 400,00 2.400,00 1,00 4,00 1,00 1,00 2.400,00 9.600,00 2.400,00 2.400,00 16.800,00 

5 

Μηχανολόγος 
Μηχανικός /  

Εµπειρίας µεταξύ 10 
και 20 ετών 

2.200,00 20% 440,00 2.640,00 0,30 2,00 2,00 0,50 792,00 5.280,00 5.280,00 1.320,00 12.672,00 

6 
Μηχανολόγος 
Μηχανικός /  

Εµπειρίας έως 10 ετών 
1.650,00 20% 330,00 1.980,00         Κατ'αποκοπή διάρκεια 2 µήνες 3.960,00 

7 
Λογιστής /  

Εµπειρίας µεταξύ 10 
και 20 ετών 

2.300,00 20% 460,00 2.760,00 0,10 0,10 0,10 0,10 276,00 276,00 276,00 276,00 1.104,00 

8 Νοµικός-∆ιοικητικός /  
Εµπειρίας έως 10 ετών 

1.650,00 20% 330,00 1.980,00 0,20 0,20 0,20 0,20 396,00 396,00 396,00 396,00 1.584,00 

Συνολικό κόστος  
πρόσθετων δαπανών 

17.350,00   3.470,00 20.820,00 2,80 9,50 4,50 3,50 7.188,00 23.796,00 11.676,00 9.036,00 55.656,00 

Άθροισµα µε 
στρογγυλοποίηση                         55.500,00 

Στο ανωτέρω γενικό σύνολο προστίθεται ο αναλογών ΦΠΑ. 



 

1 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΗΤΡΩΝ  

 
Ο υπολογισµός ρητρών που αφορούν την παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της 
παρούσας σύµβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή την παράβαση των διατάξεων 
του νόµου και της καλής πίστης, από οποιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, γίνεται ως 
εξής: 
Για κάθε 15 ηµερολογιακές ηµέρες καθυστέρησης υλοποίησης του κάθε σταδίου, από την 
πλευρά του φορέα υλοποίησης, πέραν της διάρκειας που αναγράφεται στον πίνακα 
χρονοδιαγράµµατος του ανωτέρω Παραρτήµατος ΙΙ, επιβάλλεται ρήτρα ποσού 200,00 €. Σε 
περίπτωση εµπρόθεσµης υποβολής του συνόλου των παραδοτέων, εντός της συνολικής 
προθεσµίας λήξης χρονοδιαγράµµατος επιστρέφονται οι τυχόν επιβληθείσες προηγούµενες 
ρήτρες. Άλλως καταπίπτουν υπέρ του Κυρίου του Έργου. 
Σε περίπτωση µη τήρησης άλλων όρων της παρούσας σύµβασης ή / και σχετικών 
νοµοθετικών διατάξεων, επιβάλλεται ρήτρα ποσού όχι µεγαλύτερου των 500,00 €, κατά την 
κρίση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της παρούσας σύµβασης, έπειτα από 
αιτιολογηµένη και τεκµηριωµένη Απόφασή της.   
   
 

Κατά τα λοιπά ισχύει η 48/2020 Α.∆.Σ. 
 
-Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Σµήλιος Ηλίας και Καρασαρλίδου Σοφία απέχουν. 

 
 Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 76/2020. 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 
 

 
Ο Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη 
  

 
Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
Αµπελόκηποι  27 – 04 - 2020 
 
      Η  Ειδική  Γραµµατέας                                                                                    Ο Πρόεδρος 

 
 

 
     Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                             Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
 
 
 
 


