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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
    Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την 
ανάθεση εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Ενεργειακή επιθεώρηση και μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης  σχολικών κτιρίων 

δημοτικής ενότητας Αλεξανδρούπολης του Δήμου Αλεξανδρούπολης», με προϋπολογισθείσα δαπάνη 56.165,45€  
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) που αναλύεται παρακάτω: 
 
 
 
 

 
 
 
   Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η εκπόνηση ενεργειακής επιθεώρησης των σχολικών κτιρίων 1

ου
 ΓΕΛ, 3

ου
 Γυμνασίου και 4

ου
 

Γυμνασίου της Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης στο Δήμο Αλεξανδρούπολης για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) 
σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ, όπως ισχύει. 
   Επίσης θα περιλαμβάνει συστάσεις - προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και 
συστάσεις - προτάσεις ενσωμάτωσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι οποίες θα συμβαδίζουν με την μελέτη ενεργειακής 
αναβάθμισης,  καθώς και εκτίμηση του κόστους των παρεμβάσεων αυτών.  
 

α/α Περιγραφή 
Ημέρες 

απασχόλησης 
Τιμή μονάδος 

Τιμή 
μονάδος (με 
απρόβλεπτα 

15%) 

ΦΠΑ (24%)
  

 
Σύνολο 

1 
Ενεργειακή επιθέωρηση και 
εκπόνηση ΠΕΑ 

52 19.141,20 
 

22.012,38 
 

5.282,97 

 
 

27.295,35 
2 

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης 
ΜΕΑ 

3 Μελέτη κόστους-οφέλους 

4 
Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες 
εφαρμογής  

30 
11.043,00 

12.699,45 
 3.047,87 

 
15.747,32 

5 Αρχιτεκτονική μελέτη 15 5.521,50 
6.349,73 

 1.523,94 
7.873,67 

6 Σύνταξη τευχών δημοπράτησης 10 3.681,00 
 

4.233,15 1.015,96 
5.249,11 

  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  56.165,45 

«Ενεργειακή επιθεώρηση και μελέτη 
ενεργειακής αναβάθμισης  σχολικών κτιρίων 
δημοτικής ενότητας Αλεξανδρούπολης του 
Δήμου Αλεξανδρούπολης» 

71314000-2, 71321000-4, 

71200000-0, 71314000-2 
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 
Η ανάθεση εκπόνηση της μελέτης θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην υπ’ αρ. 
1/2020 μελέτη και στην παρούσα διακήρυξη. 
Η  διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί βάσει των διατάξεων του ν.4412/16 και σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος 
διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας (κάτω των ορίων) για την ανάθεση εκπόνηση της μελέτης.  
Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό ολογράφως και 
αριθμητικώς ανά ομάδες εργασιών στο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του 
Άρθρου 95 του 4412/16.       
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η ¨πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά¨ βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας – τιμής.            
 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ 
 
Τα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων,  Συγγραφή Υποχρεώσεων, ΤΕΥΔ και 
έντυπο οικονομικής προσφοράς) θα είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του 
Δήμου Αλεξανδρούπολης www.alexpolis.gr και την ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο  2551350117 (κ. Τζιτζιλή Άννα).   
 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15/01/2021  ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00  π.μ. (λήξη της υποβολής προσφορών) 
στο κτίριο του Δημαρχιακού καταστήματος, Λ. Δημοκρατίας  306,  2ος όροφος, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου   
Η οικονομική προσφορά θα κατατεθεί σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο. 
Επίσης θα πρέπει να κατατεθεί και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με την παρ. 4 του 
άρθρου 79 ν. 4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.  
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος, θα επαναληφθεί την επόμενη  Παρασκευή στις 22/01/2021 στον ίδιο 
χώρο και την ίδια ώρα. 
 
ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 

 Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 
 
    Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση των παραπάνω μελετών: 
 
α) σε κράτος – μέλος της Ένωσης 
β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται 

από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 
Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  

      Κάθε οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 
      Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και 

δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν.4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη 
νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.   

 
   ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  
 
        Για τη συμμετοχή στο συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 

το άρθρο 72 παρ. 1α του Ν.4412/2016 (Α 147). 
 
 

http://www.alexpolis.gr/
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   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

    Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες και αρχίζει από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

    Η σύμβαση θα βαρύνει τον  Κ.Α.: 30.7413.008 των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Αλεξανδρούπολης, το 

οικονομικό έτος 2020. 

    Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 
    Τα τεύχη δημοπράτησης καταρτίστηκαν και εγκρίθηκαν από την Προϊσταμένη Αρχή με την υπ’ αριθμ.  735/2020 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι την 
Ο.Ε. 
     Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική 
διακήρυξη του διαγωνισμού. 

                                        
 

 
 
 
                                           Ο   Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης 

 

   

 

             ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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