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                                                                                                                         Αρ. πρωτ.:   15947   
 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 
 

1. Επωνυμία και διευθύνσεις: 

Επίσημη επωνυμία : Δήμος Αλεξανδρούπολης / Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας Δόμησης 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας 306, ΤΚ 64132, Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα 

Κωδικός NUTS: GR111, ΕΒΡΟΣ 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@alexpolis.gr, tzitzili@alexpolis.gr 

Δ/νση στο διαδίκτυο: www.alexpolis.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες: Τζιτζιλή Άννα  

Τηλέφωνο: 25513 50211 

2. Επικοινωνία: 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον 

ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr από τις 

28/05/2021  καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου, www.alexpolis.gr (προκηρύξεις - διαγωνισμοί). 

 Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση  

3. Τύπος αναθέτουσας αρχής & Δραστηριότητα που ασκεί: 

Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης / Γενικές δημόσιες υπηρεσίες 

4. Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή 

αγορών 

5. Κωδικός κύριου λεξιλογίου : CPV 71314000-2, 71321000-4, 71200000-0 

6. Είδος σύμβασης: ΜΕΛΕΤΕΣ  

7. Τίτλος έργου: ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

8. Σύντομη περιγραφή: Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η εκπόνηση ενεργειακής επιθεώρησης δημόσιων κτιρίων 
του Δήμου Αλεξανδρούπολης για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σύμφωνα με τον 
ΚΕΝΑΚ, όπως ισχύει. Το κάθε κτίριο θα κατατάσσεται σε κάποια κατηγορία όπως ορίζεται στον ΚΕΝΑΚ και στο 
πιστοποιητικό θα αναφέρεται η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας και οι εκπομπές CO2 που αντιστοιχούν 
στην κατανάλωση αυτή. Επίσης θα περιλαμβάνει συστάσεις - 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. 

9. Εκτιμώμενη συνολική αξία (χωρίς ΦΠΑ): 117.755,04€   
10. Διάρκεια σύμβασης : Η προθεσμία ολοκλήρωσης της μελέτης ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης.  

11. Προϋποθέσεις συμμετοχής : 

 

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην 
εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 και που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  
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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.  
 

                 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. Η ένωση των φυσικών ή νομικών 
προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.  

 

 Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο 18 της διακήρυξης . 

 Εγγυήσεις συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1(α) του άρθρου 72 του Ν4412/2016, εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των χιλίων εκατό εβδομήντα επτά ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών 

(1.177,55€). Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής καλύπτει τις 

υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην Ένωση. 

12. Διαδικασία ανάθεσης : Ανοικτή 

13. Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα 

14. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης: Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής». Η πλέον συμφέρουσα προσφορά, θα 

προκύψει μετά από αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των προσφερόντων.  

15. Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 21/06/2021 ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης 

ορίζεται η 10:00 π.μ. 

16. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική 

υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και 

σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 

17. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα για διάστημα δέκα (10) 

μηνών από την ημερομηνία λήξης της υποβολής των προσφορών. 

18. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 24/06/2021  ημέρα Πέμπτη και 

ώρα 10:00 π.μ. 

19. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση:  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

20. Γλώσσα διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά 

έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961 που κυρώθηκε με το Ν.1497/1984 (Α΄188) 

21. Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών. 

22. Χρηματοδότηση: Η μελέτη  χρηματοδοτείται από τον Τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Αλεξανδρούπολης για 

το έτος 2021.  
23. Άλλες πληροφορίες: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Αλεξ/πολης. 

 

 

 Αλεξ/πολη, 25-05-2021 
 

Ο Δήμαρχος 
 
 

 Ζαμπούκης  Ιωάννης 

http://www.promitheus.gov.gr/


ΑΔΑ: 6043ΩΨΟ-ΥΕΦ


		2021-05-26T15:21:01+0300
	Athens




