
 

   
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                    Ωραιόκαζηρο  29/05/2015 
ΝΟΜΟ: ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ                           

ΓΗΜΟ: ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ                          

Γ/νζη: Κνκλελώλ 76 

            Ωξαηόθαζηξν 

Σ.Κ.: 57013 

Σηλ.:2313304000 

ΦΑΥ:2310697897 

 

 
ΤΜΒΑΗ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΛΔΣΗ 

Πνζνύ  3.201,44  Επξώ (κε Φ.Π.Α.) 

 

Γηα ηελ εθπόλεζε Μελέηης Δνεργειακής Απόδοζης γηα ηελ: 

«ΗΠΙΑ ΜΟΡΦΗ ΑΝΑΠΛΑΗ ΣΟΤ Ο.Σ. 15 ΣΟΝ ΟΙΚΙΜΟ ΓΑΛΗΝΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΜΔ ΔΝΩΜΑΣΩΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΟΤ ΗΜΙΣΔΛΟΤ ΚΣΙΜΑΣΟ» 

Αξηζκόο Μειέηεο Πξνεθηίκεζεο Ακνηβήο: 6/2015 

 
 
              ην Ωξαηόθαζηξν θαη ζην Δεκνηηθό θαηάζηεκα, ζήκεξα  ηελ 29η  ηνπ κήλα               

Μαΐνπ, ηνπ έηνπο  2015, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Παραζκεσή θαη  ώξα  12:00 π.κ. νη 
παξαθάησ ζπκβαιιόκελνη: 
 

1. Ο Γήμος Ωραιοκάζηροσ λνκίκσο εθπξνζσπνύκελνο από ην Δήκαξρν απηνύ                  
θ. Γαβόηζη Αζηέριο 

 

2. Ο Μειεηεηήο «Γακοσράς ηέργιος», Μεραλνιόγνο Μεραληθόο κε αξ. κεηξώνπ 
24126 πνπ εδξεύεη ζηε Θεζζαινλίθε, Ιππνθξάηνπο 8, Σ.Κ. 54352 ΑΦΜ:038792434, 
ΔΟΤ: Σ’ ΘΕ/ΝΙΚΗ. 

 

 

ΤΜΦΩΝΗΑΝ  ΚΑΙ ΤΝΑΠΟΓΔΥΣΗΚΑΝ 

Σα αθόινπζα : 
 

Ο πξώηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ ελεξγώληαο κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ Δεκάξρνπ θαη γηα  

ινγαξηαζκό ηνπ Δήκνπ, έρνληαο ππόςε: 
 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 «Κώδηθαο Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» 

2. Σνλ  Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’ 2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη 
ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3316/2005 «Αλάζεζε θαη εθηέιεζε δεµνζίσλ ζπµβάζεσλ 

εθπόλεζεο µειεηώλ θαη παξνρήο ζπλαθώλ ππεξεζηώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 
4. Σελ κε Α.Π. 31705/06-08-2013 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ κε ζέκα 

«Καζνξηζκόο πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο κειέηεο πνπ αλαηίζεηαη κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 209 παξ.3 ηνπ λ.3463/2006» 
5. Σελ κε Α.Π. ΔΝα/νηθ.15864/ΦΝ 439.6/10.3.2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ η. ΤΠ.Τ.ΜΕ.ΔΙ. 

κε ζέκα «Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο ζπληειεζηή (ηθ) ηνπ Καλνληζκνύ 
Πξνεθηηκώκελσλ Ακνηβώλ Μειεηώλ θαη Τπεξεζηώλ γηα ην έηνο 2015» 

6. Σελ κε Α.Π ΔΝα/νηθ.21409/ΦΝ 439.6/1.4.2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ η. ΤΠ.Τ.ΜΕ.ΔΙ. Α 

κε ζέκα «Όξηα ηζρύνο πηπρίσλ κειεηώλ αλά ηάμε θαη θαηεγνξία γηα ηε ρξνληθή 
πεξίνδν από 21/3/2015 - 20/3/2016». 

7. Σν Π.∆. 541/1978 (ΦΕΚ-116 Α') «Πεξί Καηεγνξηώλ Μειεηώλ» 

       Αριθμ. Πρωη.: 11784 
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8. Σελ ππ’ αξηζκ. 121/2015 απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ωξαηνθάζηξνπ 
κε ηελ νπνία ελέθξηλε ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο «ΗΠΙΑ ΜΟΡΦΗ 
ΑΝΑΠΛΑΗ ΣΟΤ Ο.Σ. 15 ΣΟΝ ΟΙΚΙΜΟ ΓΑΛΗΝΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ 

ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΜΔ ΔΝΩΜΑΣΩΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΟΤ ΗΜΙΣΔΛΟΤ 
ΚΣΙΜΑΣΟ» κε βάζε ηελ ππ’ αξηζκ. 6/2015 κειέηε πξνεθηίκεζεο ακνηβήο 
πνπ ζπλέηαμε ε Δηεύζπλζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ θαη Πνιενδνκίαο ηνπ Δήκνπ 

ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 74.528,22 € κε ην Φ.Π.Α. 
9. Σελ ππ’ αξηζκ. 134/2015 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο  Επηηξνπήο ηνπ Δήκνπ 

Ωξαηνθάζηξνπ, κε ηελ νπνία αλαηέζεθε ε εθπόλεζε ηεο Μειέηεο Ελεξγεηαθήο 

Απόδνζεο ζηνλ κειεηεηή  «Γακοσρά ηέργιο», Μεραλνιόγν Μεραληθό κε        
αξ. κεηξώνπ 24126. 

10. Σν κε αξηζ. Πξση. 9060/07-05-2015 έγγξαθν ηνπ Δήκνπ, κε ην νπνίν ν 

κειεηεηήο εθιήζε λα πξνζθνκίζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο θαη λα 
πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 

 

 

ΑΝΑΘΔΣΔΙ  
 

 

              ηνλ δεύηεξν ησλ ζπκβαιινκέλσλ, κειεηεηή «Γακοσρά ηέργιο», Μεραλνιόγν  
Μεραληθό ηελ εθπόλεζε ηεο Μειέηεο Ελεξγεηαθήο Απόδνζεο γηα ηελ  «ΗΠΙΑ ΜΟΡΦΗ 

ΑΝΑΠΛΑΗ ΣΟΤ Ο.Σ. 15 ΣΟΝ ΟΙΚΙΜΟ ΓΑΛΗΝΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΜΔ 
ΔΝΩΜΑΣΩΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΟΤ ΗΜΙΣΔΛΟΤ ΚΣΙΜΑΣΟ»  κε βάζε ηελ ππ’ αξηζκ. 
6/2015 κειέηε πξνεθηίκεζεο ακνηβήο πνπ ζπλέηαμε ε Δηεύζπλζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ  

ηνπ Δήκνπ  πξνϋπνινγηζκνύ γηα ηελ Μειέηε Ελεξγεηαθήο Απόδνζεο 3.201,44 € κε ην 
Φ.Π.Α., ζύκθσλα κε ηνπο αθόινπζνπο όξνπο: 
 

 
1. Αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο απηήο είλαη ε εθπόλεζε ηεο Μελέηης Δνεργειακής 

Απόδοζης γηα ηελ «ΗΠΙΑ ΜΟΡΦΗ ΑΝΑΠΛΑΗ ΣΟΤ Ο.Σ. 15 ΣΟΝ ΟΙΚΙΜΟ 

ΓΑΛΗΝΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΜΔ ΔΝΩΜΑΣΩΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΟΤ 
ΗΜΙΣΔΛΟΤ ΚΣΙΜΑΣΟ»   

2. Η κειέηε ζα εθπνλεζεί ζε έλα θαη κόλν ζηάδην απηό ηεο κειέηεο εθαξκνγήο. 

3. Σν αθξηβέο πνζό ηεο ακνηβήο γηα ηελ Μειέηε Ελεξγεηαθήο Απόδνζεο κε βάζε ηελ 
πξνεθηίκεζε ακνηβήο είλαη: 

          Ακνηβή: 2.602,80 € - Φ.Π.Α.: 598,64 € θαη  ύνολο: 3.201,44 € 

4. Η ακνηβή ηεο κειέηεο ζα θαηαβιεζεί ηκεκαηηθά ε ζπλνιηθά εθάπαμ, ζύκθσλα κε ην 
άξζξν 104 ηνπ Π. Δ/ηνο 696/74, όπσο ηξνπνπνηήζεθε. 
Καηά ηελ θαηαβνιή ηεο ακνηβήο ν κειεηεηήο ζα παξέρεη ζηνλ Δήκν δειηίν παξνρήο 

ππεξεζηώλ. 
5. Όιεο νη ακνηβέο ππόθεηηαη ζηηο λόκηκεο θξαηήζεηο θαη ηνλ αλάδνρν βαξύλνπλ νη ππέξ 

ηξίησλ θξαηήζεηο πνπ ηζρύνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο. 
6. Η δηάξθεηα εθπόλεζεο ηεο κειέηεο θαζορίδεταη σε έξι (6) μήνες από τεν σπογραυή τες 

σύμβασες. 

7. Μεηά ηελ απνπεξάησζε, νη κειέηεο ζα ππνβιεζνύλ ζε έμη (6) αληίγξαθα θαη ζε 
ειεθηξνληθή-ςεθηαθή κνξθή, ζηελ Δηεύζπλζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ & Πνιενδνκίαο 

ηνπ Δήκνπ θαη κεηά ηνλ έιεγρν θαη ηελ ζεώξεζή ηνπο ζα ζηαινύλ ζην Δεκνηηθό 
πκβνύιην ηνπ Δήκνπ γηα λα γίλεη ε νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο. 

8. Ο κειεηεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθπνλήζεη ηελ κειέηε ζύκθσλα κε ηνπο 

θαλόλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηέρλεο, ηηο ηζρύνπζεο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδεη ην   
Π. Δ/γκα 694/74 θαη ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο πνπ ζεσξνύληαη όινη νπζηώδεηο. 

9. ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ κειεηεηή είλαη θαη έθδνζε όισλ ησλ ζρεηηθώλ αδεηώλ γηα ηηο 

κειέηεο πνπ ζπληάζζεη, από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο, όπνπ απηέο απαηηνύληαη           
(π.ρ. Δ.Ε.Η., Αέξην, Ππξαζθάιεηα, Αξραηνινγία, πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε, 
έγθξηζε δόκεζεο, άδεηα δόκεζεο, θ.ι.π.) 

10. Γηα νπνηνδήπνηε ζέκα δελ ξπζκίδεηε από ηελ ζύκβαζε απηή, έρνπλ εθαξκνγή νη 
ζρεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάζεζε εθπόλεζεο κειέηεο από ηνπο Ο.Σ.Α. 

11. Οπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ηεο ζύκβαζεο γίλεηαη κόλν κεηά από ζύκθσλε γλώκε θαη 

ησλ δύν κεξώλ.   
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Ο Γεύηερος  ησλ ζπκβαιινκέλσλ θ. Γακοσράς ηέργιος, δήισζε όηη έιαβε γλώζε όισλ 

ησλ αλσηέξσ θαη απνδέρεηαη απηά αλεπηθύιαθηα, θαηέζεζε δε ηελ παξαθάησ εγγπεηηθή 
επηζηνιή ηνπ «Δ.Σ.Α.Α. – Σ..Μ.Δ.Γ.Δ.»: 

 

Αξηζκόο 542578/15-05-2015 πνζνύ 131,00 € 

 

γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο κειέηεο θαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηνπ παξόληνο. 
 

 
              Η παξνύζα ζπληάρζεθε, αλαγλώζζεθε, βεβαηώζεθε θαη ππνγξάθεηαη από ηνπο 
αλσηέξσ ζπκβαιινκέλνπο ζε  πέληε (5) γλήζηα, όκνηα πξσηόηππα, από ηα νπνία δύν (2) 

παξέιαβε ν δεύηεξνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ελώ ηα άιια  ηξία (3) θαηαηέζεθαλ ζην αξρείν 
ηεο Τπεξεζίαο. 
 

 
 
 

 
 

 

ΟΙ  ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ    
 
   
 

             ΓΙΑ ΣΟΝ  

  ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ                                                            Ο ΜΔΛΔΣΗΣΗ 

 

 

  

 

          Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

     ΓΑΒΟΣΗ ΑΣΔΡΙΟ 

 

 

 

 

 

ΓΑΚΟΤΡΑ ΣΔΡΓΙΟ                                       

ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 

 

 

                                            

 

 

 

 

15SYMV002827802 2015-06-07


