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ΘΕΜΑ:  Έγκριση της με αριθ. πρωτ. 1338/21.03.2022 εισήγησης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, 

Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αθλητισμού και 

ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μελέτης με τίτλο: «Ενεργειακή 

αναβάθμιση κουφωμάτων στο κτίριο του Διοικητηρίου Θεσσαλονίκης» στα πλαίσια του έργου 

BENEFIT “Building ENergy EFficiency ImprovemenT: Demonstration for public buildings" - 

“Βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση: Επίδειξη σε δημόσια κτήρια”, του Προγράμματος 

Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA «Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-

2020» (υπ’ αρ. 3724/31.08.2021 διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 21PROC009132875 2021-08-31).  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147 Α’), όπως ισχύει.  

2. Τον ν. 4472/2017 (Α' 74) και ιδίως τα άρθρα 118 και 119 αυτού.  

3. Τον ν. 4674/2020 (Α’256) και ειδικά το άρθρο 144 που αφορά σε Θέματα Μητρώων 

συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών 

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.) 

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

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

5. Τον ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα του άρθρου 59 αυτού «Άρση περιορισμών 

συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα». 

6. Τον ν. 4270/2014, όπως ισχύει. 
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7. Τον ν. 4314/2014 (Α’ 265 “Α), όπως ισχύει.  

8. Τον ν. 4014/2011(Α΄ 209), όπως ισχύει. 

9. Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές», όπως ισχύει.  

10. Τον ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» (Α’ 204), όπως ισχύει.  

11. Τον ν. 4727/2020 (Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 

Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2012 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2014) Ηλεκτρονικές 

Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες 

διατάξειςΟ ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως 

ισχύει. 

12. Τον  ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα”, όπως ισχύει. 

13. Το Π.Δ. 71/2019 «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, 

μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε)» (Α’ 112) 

14. Το Π.Δ. 138/2009 «Μητρώο Μελετητών και Εταιρειών Μελετών»  (Α’ 185). 

15. Το Π.Δ. 696/1974 “Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν  

κλπ  Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Εργων , ως και Τοπογραφικών, 

Κτηματογραφικών     και  Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών 

μελετών” (Α' 301), όπως ισχύει, ως προς το μέρος Β΄ (Προδιαγραφές) και ως συγκριτικό 

στοιχείο για τη προεκτίμηση αμοιβών μελετών που δεν καλύπτονται από τον Κανονισμό 

αμοιβών. 

16. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 145). 

17. Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 

και στοιχεία». 

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

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

οικοδομής αυτών’’, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το ν. 3919/2011 (Α΄32).  

19. Την  με αριθ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466/10-09-2018 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών «Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών ως 

Τεχνικών Συμβούλων - Μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της 

σύμβασης που υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον τρόπο πληρωμής των 

υπηρεσιών και κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα» (Β 4203). 

20. Τη με αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 2519) «Έγκριση Κανονισμού 
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Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 

4412/2016»,  

21. Τη με αρ. 57654/2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», Η Εγκύκλιος 11/2011 της ΓΓΔΕ/τ. 

Υ.ΜΕ.ΔΙ. «Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3919/2011 που αφορούν την απελευθέρωση των 

κλειστών επαγγελμάτων». 

22. Τη  με αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 Απόφαση  Υπ. Δ.Μ.Η.Δ. «Διενέργεια της 

διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για 

τη διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, 

παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων» (Β’ 2540), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση 

του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226). 

23. Τη με αριθ. 50844/11-5-2018 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Συγκρότηση και ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των 

ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας 

τους» (ΥΟΔΔ 279), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση 77868 - 18/07/2018 (ΥΟΔΔ 

441).  

24. Την εγκύκλιο 11/2011 της ΓΓΔΕ/τ. Υ.ΜΕ.ΔΙ. «Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3919/2011 που 

αφορούν την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων». 

25. Την εγκύκλιο 6/2018 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: ΨΙΛΟ465ΧΘΞ-Ν1Ο) 

με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του Μητρώου Μελών επιτροπών 

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και 

λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) 

26. Την εγκύκλιο υπ’ αριθμ. 11/2018 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: 

6ΓΝΥ465ΧΘΞ-9ΟΒ) με θέμα «Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων του ν. 4412/2016 

(Βιβλίο 1)». 

27. Την εγκύκλιο υπ’αριθμ.30208/04.02.2021 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: 

ΨΒ6Α465ΧΘΞ-Ω9Π) με θέμα «Ρυθμίσεις θεμάτων των Μητρώων συντελεστών παραγωγής 

δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 

υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 144 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) 

28. Το Π.Δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Eσωτερικών» (ΦΕΚ 180 Α'). 

29. Το Π.Δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ  2 

Α΄) σε συνέχεια του Π.Δ. 1/2021 «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών 
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Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ  1 Α΄). 

30. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4622/19 (ΦΕΚ 133 Α/7-8-2019) «Επιτελικό Κράτος: 

οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 

κεντρικής δημόσιας διοίκησης». 

31. Την αρ. 19232/20.03.2020 Υ.Α.  του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού της Γεωργίας 

Βαλατσού του Αθανάσιου σε θέση Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου 

Εσωτερικών(ΦΕΚ 221 Υ.Ο.Δ.Δ/24.03.2020). 

32. Την υπ’ αρ. 2395/6.6.2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Ορισμός οργανωτικής 

δομής Τομέα Μακεδονίας και Θράκης ως χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως 

υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών του 

άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β’ του ν. 4412/2016. (Β’ 2180) 

33. Την με αρ.53976/13.05.2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για 

την έγκριση ένταξης στο ΠΔΕ 2021 ΣΑΕ 439/6, του έργου BENEFIT με Ενάριθμο  

2018ΣΕ43960002, (ΑΔΑ:6ΓΜΑ46ΜΤΛΡ-5ΜΑ). 

34. Το με αρ. 3708/30.08.2021 σχετικό πρωτογενές αίτημα που αναρτήθηκε στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 21REQ009130446. 

35. Την υπ’ αρ. 3874/31.08.2021 απόφαση της  με θέμα: ««Συγκρότηση Επιτροπής για τη 

διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την εκπόνηση της Μελέτης 

“ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 221 του ν. 4412/2016»» (ΑΔΑ: ΩΖΜΩ46ΜΤΛ6-

ΦΝΓ). 

36. Την υπ’ αρ. 3724/31.08.2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009132875 2021-08-31) διακήρυξη για την 

επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ» στο πλαίσιο υλοποίησης του 

συγχρηματοδοτούμενου έργου "Βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση: Επίδειξη σε 

δημόσιο κτήρια - Building ENergy EFficiency ImprovemenT: Demonstration for public 

buildings", BENEFIT.  

37. Την με αριθ. πρωτ. 4060/21.09.2021 προσφορά της μηχανικού ΣΚΛΙΟΠΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ. 

38. Την με αριθ. πρωτ. 4067/21.09.2021 προσφορά του μηχανικού ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΘΩΜΑ. 

39. Την υπ’ αρ. 4067/22.11.2021 απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως με θέμα «Έγκριση των 

υπ’ αρ. 1/2021 και 2/2021 πρακτικών της τριμελούς επιτροπής διενέργειας συνοπτικού 

διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης: «Ενεργειακή αναβάθμιση κουφωμάτων στο 

κτίριο του Διοικητηρίου Θεσσαλονίκης» στο πλαίσιο υλοποίησης του 
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συγχρηματοδοτούμενου έργου "Βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση: Επίδειξη σε 

δημόσια κτήρια - Building ENergy EFficiency ImprovemenT: Demonstration for public 

buildings", BENEFIT (υπ’ αρ. 3724/31.08.2021 διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 21PROC009132875 

2021-08-31)» 

40. Την υπ’ αρ. 6101/17.12.2021 απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως με θέμα «Έγκριση του 

υπ’ αρ. 3/03.12.2021 πρακτικού της τριμελούς επιτροπής διενέργειας συνοπτικού 

διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: 

«Ενεργειακή αναβάθμιση κουφωμάτων στο κτίριο του Διοικητηρίου Θεσσαλονίκης» στο 

πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου "Βελτιώνοντας την ενεργειακή 

απόδοση: Επίδειξη σε δημόσια κτήρια - Building ENergy EFficiency ImprovemenT: 

Demonstration for public buildings", BENEFIT (υπ’ αρ. 3724/31.08.2021 διακήρυξη με 

ΑΔΑΜ: 21PROC009132875 2021-08-31)» 

41. Την υπ’ αρ. 905/25.02.2022 απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως με θέμα «Έγκριση του 

υπ’ αρ. 4/14.01.2022 πρακτικού της τριμελούς επιτροπής διενέργειας συνοπτικού 

διαγωνισμού και κατακύρωση του αποτελέσματος της υπ’ αρ. 3724/31.08.2021 διακήρυξης 

(ΑΔΑΜ: 21PROC009132875 2021-08-31) για την εκπόνηση της μελέτης: «Ενεργειακή 

αναβάθμιση κουφωμάτων στο κτίριο του Διοικητηρίου Θεσσαλονίκης» στο πλαίσιο 

υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου "Βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση: 

Επίδειξη σε δημόσια κτήρια - Building ENergy EFficiency ImprovemenT: Demonstration for 

public buildings", BENEFIT.» 

42. Το με αριθ. πρωτ. 1338/21.03.2022 έγγραφο του αρμόδιου Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης 

της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αθλητισμού 

με θέμα «Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μελέτης με τίτλο: 

«Ενεργειακή αναβάθμιση κουφωμάτων στο κτίριο του Διοικητηρίου Θεσσαλονίκης» στα 

πλαίσια του έργου BENEFIT “Building ENergy EFficiency ImprovemenT: Demonstration for 

public buildings" - “Βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση: Επίδειξη σε δημόσια κτήρια”, 

του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA «Ελλάδα – Δημοκρατία της 

Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020», που επισυνάπτεται ως παράρτημα και αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Εγκρίνει στο σύνολό της τη με αριθ. πρωτ. 1338/21.03.2022 εισήγηση της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας, Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αθλητισμού, 
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η οποία επισυνάπτεται ως παράρτημα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης 

περί ματαίωσης της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μελέτης με τίτλο: «Ενεργειακή 

αναβάθμιση κουφωμάτων στο κτίριο του Διοικητηρίου Θεσσαλονίκης» στα πλαίσια του έργου 

BENEFIT “Building ENergy EFficiency ImprovemenT: Demonstration for public buildings" - 

“Βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση: Επίδειξη σε δημόσια κτήρια”, του Προγράμματος 

Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA «Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-

2020» (υπ’ αρ. 3724/31.08.2021 διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 21PROC009132875 2021-08-31).  

 

2. Ματαιώνει τον ως άνω συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την 

εκπόνηση της μελέτης: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ» στο πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου "Βελτιώνοντας την 

ενεργειακή απόδοση: Επίδειξη σε δημόσιο κτήρια - Building ENergy EFficiency ImprovemenT: 

Demonstration for public buildings", BENEFIT (υπ’ αρ. 3724/31.08.2021 διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 

21PROC009132875 2021-08-31), για τους λόγους που αναλυτικά καταγράφονται στην ως άνω 

εισήγηση.  

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
                     ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ 
 
Κοινοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φαξ αν υπάρξει πρόβλημα στην αποστολή): 
1. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΘΩΜΑΣ  

email: tsoukalasthomas@gmail.com   

2. ΣΚΛΙΟΠΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ 

email: roibatala@gmail.com    
Εσωτερική Διανομή: 

• Γραφείο Υφυπουργού 

• Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως 

• Γραφείο Γενικού Διευθυντή 

• Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αθλητισμού 

• Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης 

• Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα) 
• Μέλη της επιτροπής διαγωνισμού 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
(ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ)
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας: 54123 – Θεσ/νίκη
Πληροφορίες: Δ. Δούκας 
Τηλ: 2313 501361 
Fax:  2310 285250
E-MAIL: doukasd@mathra.gr

 

Θέμα : Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μελέτης με τίτλο: «Ενεργειακή 
αναβάθμιση κουφωμάτων στο κτίριο του Διοικητηρίου Θεσσαλονίκης» στα πλαίσια του 
έργου BENEFIT “Building ENergy EFficiency ImprovemenT: Demonstration for public buildings"- 
“Βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση: Επίδειξη σε δημόσια κτήρια”, του Προγράμματος 
Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA «Ελλάδα –  Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 
2014-2020»

Έχοντας υπόψη : 
1. Το πρόγραμμα Interreg IPA CBC Programme “Greece – The former Yugoslav Republic of 

Macedonia 2014-2020” όπως εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
2. Την υπ’αριθ 302128/ΜΑ5567/7-12-2015 Απόφαση – Πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομίας , 

Ανάπτυξης και Τουρισμού «1st  call for project proposals interreg IPA cross- border cooperation 
programme Greece – The Former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020”.

3. Την απόφαση της 3ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος με την οποία εγκρίθηκε 
το έργο με ακρωνύμιο “BENEFIT” (REF Nr. 1884)

4. Το υπ’αριθ CN1-S.O. 2.1 – SC007/2018 Σύμφωνο Επιχορήγησης (Subsidy Contract) και το υπ’ 
αριθμ. BENEFIT - CN1-S.O. 2.1 – SC007/2019 μεταξύ του Επικεφαλής Εταίρου του έργου 
(Υπουργείο Εσωτερικών – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) και της Διαχειριστικής Αρχής του 
Προγράμματος «Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020».

5. Το εταιρικό Σύμφωνο του έργου (Partnership Agreement) μεταξύ του Επικεφαλής Εταίρου 
Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) του έργου και των λοιπών εταίρων

6. Την υπ’ αριθ. 128449/30-11-2018 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για 
την έγκριση της ένταξης στο ΠΔΕ του Φορέα 1007-999-0100000, στη ΣΑΕ-439/6 του έργου με 
κωδικό 2018ΣΕ43960002 BENEFIT GR-FYROM ΓΔ ΤΟΜΕΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΔΑ 
6ΥΨΠ465ΧΙ8-Χ6Ε) και την υπ’ αριθμ. 53976/13-5-2021 του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων για την έγκριση ένταξης στο ΠΔΕ 2021 στη ΣΑΕ-439/6 του ως άνω έργου (ΑΔΑ: 
6ΓΜΑ46ΜΤΛΡ-5ΜΑ).

7. Το Π.Δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Eσωτερικών» (ΦΕΚ 180 Α').
8. Τις διατάξεις του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
(Α΄147) και ειδικότερα το άρθρο 106.

Θεσ/νίκη,    21  / 3 / 2022 
Αρ. Πρωτ. :  1338

Προς : (ηλεκτρονικά)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Κρατικών Ενισχύσεων, 
Προμηθειών  και  Διαχείρισης Υλικού       
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9. Την υπ’ αριθμ. 905/25.02.2022 απόφαση κατακύρωσης του αποτελέσματος της υπ’ αριθμ. 
3724/31.08.2021 διακήρυξης για την εκπόνηση της μελέτης του θέματος.

Και λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη τα παρακάτω :

Το Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) στα πλαίσια του ίδιου έργου BENEFIT, έχει 
αναθέσει και εκπονείται μελέτη με τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ 
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ», που αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του συστήματος φωτισμού και θέρμανσης.
(Σχετική η από 17.12.2021 σύμβασης ανάθεσης της εκπόνησης της μελέτης: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ», με αριθ. 34/2021 και ΑΔΑΜ: 
21SYMV009776223 2021-12-17.)

Σύμφωνα με τον προεκτιμώμενο προϋπολογισμό της μελέτης που κατατέθηκε από τον ανάδοχο το 
κόστος υλοποίησης των παρεμβάσεων υπερβαίνει κατά πολύ τον αρχικά υπολογισμένο στα πλαίσια 
της διερεύνησης Σεναρίων Ενεργειακής Αναβάθμισης για το κτίριο του Διοικητηρίου, δηλαδή από 
120.000,00 € που ήταν αρχικά ανέρχεται στο ποσό περίπου των 270.000,00 €.

Ο συνολικά διαθέσιμος προϋπολογισμός για την υλοποίηση των παρεμβάσεων ενεργειακής 
αναβάθμισης του έργου BENEFIT ανέρχεται στο ποσό των 340.000,00 €.

Ο αρχικά εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την υλοποίηση της ενεργειακής αναβάθμισης των 
κουφωμάτων που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της μελέτης του θέματος ανέρχεται περίπου στο 
ποσό των 220.000,00 €.

Επομένως,  μετά την ολοκλήρωση της εκπόνησης της μελέτης και τις απαραίτητες γνωμοδοτήσεις από 
τους αρμόδιους φορείς, δεν θα είναι δυνατή η χρηματοδότηση της υλοποίησης των μελετώμενων 
παρεμβάσεων στα κουφώματα του κτιρίου, στα πλαίσια του έργου BENEFIT. Προβληματική εκτιμάται η 
υλοποίηση και από άποψη χρονοδιαγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τα στενά χρονικά όρια για την 
ολοκλήρωση του έργου. 

Οπότε, σύμφωνα με την παρ. 2β) του άρθρου 106, του ν.4412/2016 περί Ματαίωσης της διαδικασίας, 
έχουν αλλάξει ουσιωδώς οι οικονομικές παράμετροι που σχετίζονται με την διαδικασία ανάθεσης και 
η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον τον φορέα, καθώς σύμφωνα με τα νέα 
οικονομικά στοιχεία δεν θα μπορέσει να υλοποιηθεί το αντικείμενο της προς ανάθεση μελέτης, δηλαδή 
η πιλοτική αντικατάσταση των υαλοπινάκων / κουφωμάτων για την ενεργειακή αναβάθμιση του 
κτιρίου  του Διοικητηρίου, στα πλαίσια του έργου BENEFIT.

Εισηγούμαστε :

Τη ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης του θέματος, επειδή έχουν αλλάξει 
ουσιωδώς οι οικονομικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης καθώς ο 
προϋπολογισμός του έργου δεν επαρκεί για την υλοποίηση της ενεργειακής αναβάθμισης των 
κουφωμάτων στα πλαίσια του παρόντος έργου BENEFIT.

  Εσωτερική διανομή (μόνο ηλεκτρονικά):

1. Γενική Διεύθυνση
2. Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αθλητισμού
3. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Περιφερειακής Πολιτικής
4. Τμήμα Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και Περιφερειακής Ανάπτυξης
5. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης  

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΤΣΙΚΩΤΗ

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 

ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΤΣΙΚΩΤΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γραμματείας

του Υπουργείου Εσωτερικών
(Τομέας Μακεδονίας και Θράκης)

κ.α.α.
Αθανασία Φορτοτήρα
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