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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ με Συνοπτικό Διαγωνισμό 

 
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
    Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό  επιλογής αναδόχου για την 
ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: ‘Υποστήριξη ενεργειακής αναβάθμισης του κλειστού Γυμναστηρίου «Μιχάλης 
Παρασκευόπουλος» του Δήμου Αλεξανδρούπολης’ (CPV: 71356300-1), με προεκτιμώμενη αμοιβή 18.371,88 € 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) που αναλύεται στις εξής κατηγορίες μελετών: 
 

α/α ΕΙΔΟΣ  
Προεκτιμώμενη δαπάνη 

(ευρώ) προ ΦΠΑ 
1 Αρχιτεκτονική μελέτη των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στο 

κέλυφος του κτιρίου (κατηγορία 6) 
1.472,40 

2 Μελέτες κλιματισμού και ισχυρών και ασθενών ρευμάτων (κατηγορία 9) 5.521,50 
3 Σύνταξη τευχών δημοπράτησης 3.681,00 
4 Τεχνική έκθεση ενεργειακών αποτελεσμάτων ενεργειακής αναβάθμισης 

(κατηγορία 14) 
2.208,60 

5 Απρόβλεπτες δαπάνες 1.932,53 
ΣΥΝΟΛΟ 14.816,03 

 
 
   Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η εκπόνηση των μελετών εφαρμογής που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου 
ενεργειακής αναβάθμισης (ΥΠΟΕΡΓΟ 1) και ειδικότερα της μελέτης κλιματισμού, της μελέτης ισχυρών και ασθενών ρευμάτων για 
τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενσωμάτωσης ΑΠΕ καθώς και της αρχιτεκτονικής μελέτης. 
   Ο ανάδοχος επίσης θα αναλάβει τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης για τα συστήματα κλιματισμού, ηλιοθερμίας, 
φωτοβολταϊκών, BMS και φωτισμού LED, καθώς επίσης και την εκπόνηση τεχνικής έκθεσης αποτελεσμάτων της ενεργειακής 
αναβάθμισης μετά το πέρας της υλοποίησης των παρεμβάσεων.  
 
   
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 
Η εκπόνηση της μελέτης  θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην υπ’ αρ. 50/2020 
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 εκπόνησης μελετών.  
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.       

Υποστήριξη ενεργειακής αναβάθμισης του 
κλειστού γυμναστηρίου ‘Μιχάλης 
Παρασκευόπουλος’ του Δήμου Αλεξανδρούπολης 

ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
Κωδ. Ενάριθμου στο ΠΔΕ 
2019ΣΕ27510065 
 
  71356300-1 





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, 
Προεκτίμηση Αμοιβής Μελέτης, 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 στα τηλέφωνα 2551350107 (κ. Καλοπανά Ευφροσύνη), 2551350117 (κ. Τζιτζιλή Άννα), fax επικοινωνίας 
25510 80664.   
 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  06/08/2020  ημέρα Πέμπτη 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 Πέμπτη στις 13/08/2020 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 μελετών των κατηγοριών: 
 

α.α ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΑΞΗ 
1 Αρχιτεκτονική μελέτη 6 Α 
2 Μελέτες κλιματισμού, ισχυρών και ασθενών ρευμάτων 9 Α 
3 Τεχνική έκθεση ενεργειακών αποτελεσμάτων 14 Α 

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

  Κατά τη φάση ελέγχου της καταλληλότητας των υποψηφίων θα διενεργηθεί έλεγχος ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής 
ικανότητας βάσει των κριτηρίων επιλογής της, όπως περιγράφεται στην αναλυτική διακήρυξη. 

 
   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/




   ΠΡΟΘΕΣΜΙΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Η προθεσμία εκπόνησης της μελέτης  είναι πενήντα  (50) ημέρες και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης. 
Η σύμβαση  χρηματοδοτείται από πιστώσεις της 2020 ΕΚΤΑΚΤΑ -Έκτακτα-Ειδικευμένα  Κ.Α. 61.7331.003 (1η 
Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αλεξ/πολης 2020). Το έργο έχει ενταχθεί στο Αρχικό Τεχνικό Πρόγραμμα 
Δήμου Αλεξ/πολης 2020).   
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 
 Τα τεύχη δημοπράτησης καταρτίστηκαν και εγκρίθηκαν από την Προϊσταμένη Αρχή με την υπ’ αριθμ. 301/2020 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 

 

   

 

Ιωάννης Ζαμπούκης 

 




