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Αντικείμενο: «Μελέτη Ενεργειακής Αναβάθμισης Συγκροτήματος Δημοτικών Κτιρίων 
στο Δήμο Ορεστιάδας» 
Χρηματοδότηση: Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι Επενδυτικών Δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ). 
Εκτιμώμενη αμοιβή:  21.480,76 € με τον ΦΠΑ. 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
Περίληψη προκήρυξης σύμβασης εκπόνησης μελέτης με Συνοπτικό Διαγωνισμό, κατά το 
άρθρο 117 του Ν. 4412/2016: 
 
1. Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ. 
Προϊστάμενη Αρχή: Οικονομική Επιτροπή του ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (που έχει έδρα: Βασ. 
Κων/νου 11, 68200 Ορεστιάδα).  
Διευθύνουσα Υπηρεσία: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ. 
2. Παραλαβή τευχών του διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη 
του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Στοιχεία τεχνικών δεδομένων) σε 
πλήρη ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Δήμου Ορεστιάδας: www.orestiada.gr και 
την ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ: www.eprocurement.gov.gr.  
3. Τόπος διεξαγωγής διαγωνισμού: ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Βασ. Κων/νου 11, 68200 Ορεστιάδα. 
Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 19 - 6 - 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. 
κατά την οποία θα ανοιχθούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής 
Διαγωνισμού. Τα έντυπα των προσφορών θα είναι στην ελληνική γλώσσα. 
4. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2552350360, φαξ επικοινωνίας 2552029966, αρμόδιος 
υπάλληλος για επικοινωνία: Καλεντζίδης Βλασάκης. Email: vlasis@orestiada.gr  
5. Αντικείμενο της Σύμβασης: Τίτλος μελέτης: «Μελέτη Ενεργειακής Αναβάθμισης 
Συγκροτήματος Δημοτικών Κτιρίων στο Δήμο Ορεστιάδας» Προεκτιμώμενη αμοιβή: 
17.323,20 € (χωρίς ΦΠΑ) και αφορά μελέτη κατηγορίας 14 (ενεργειακές μελέτες). 
6.Τόπος αντικειμένου μελέτης: Ν. Έβρου, Δήμος Ορεστιάδας. 
7. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 
α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν Πτυχίο Μελετητή ή 
Γραφείων Μελετών για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής: 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 14, Ενεργειακές μελέτες. ΤΑΞΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ: Α και άνω. 
β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, ή 
γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή 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, ή 
σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού 
μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις 
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί 
δραστηριότητα αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών – 
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Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία στην αντίστοιχη 
κατηγορία μελέτης, ως εξής: 
Ο υποψήφιος ανάδοχος (νομικό ή φυσικό πρόσωπο) θα πρέπει να διαθέτει εξειδικευμένο 
επιστήμονα με τα ακόλουθα προσόντα: 

 Κάτοχος του καλούμενου μελετητικού πτυχίου στην κατηγορία 14 (ενεργειακές μελέτες) 

 Επαγγελματική εμπειρία ως κύριος ανάδοχος στην εκπόνηση μίας (1) τουλάχιστον 
αντίστοιχης ενεργειακής μελέτης (πτυχίο κατ. 14 – ενεργειακές μελέτες) για την ενεργειακή 
αναβάθμιση και την ενσωμάτωση τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας  και την 
εφαρμογή συστήματος έξυπνου μικροδικτύου σε συγκρότημα δημοσίων κτιρίων μεγάλης 
επιφάνειας (>10.000 m2) κατά την τελευταία τριετία (3). 

 Επαγγελματική εμπειρία στην εκπόνηση μελέτης μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού 
και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης με χρήση φυσικού αερίου σε δημόσιο κτίριο κατά την 
τελευταία τριετία (3). 

 Επαγγελματική εμπειρία στην εκπόνηση μίας (1) τουλάχιστον μελέτης εξοικονόμησης 
ενέργειας και ενσωμάτωσης τεχνολογιών ΑΠΕ σε κτίριο κολυμβητηρίου μεγάλης 
επιφάνειας (>1.500 m2). 

 Επαγγελματική εμπειρία στην εκπόνηση υπέρυθρων θερμογραφήσεων σε κτίρια. 

 Επαγγελματική εμπειρία στον υπολογισμό ανθρακικού αποτυπώματος με χρήση της 
μεθοδολογίας ανάλυσης κύκλου ζωής (ΑΚΖ). 

 Ενεργειακός Επιθεωρητής Γ’ τάξης και επαγγελματική εμπειρία στην ενεργειακή 
επιθεώρηση τουλάχιστον ενός (1) κτιρίου εκπαίδευσης. 

8. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 
εξήντα  (60) ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού.  
9. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής.  
10. Οι διαγωνιζόμενοι για τη συμμετοχή τους υποβάλλουν Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016).   
11. Χρόνος ισχύος προσφορών: εκατόν ογδόντα (180) ημέρες. 
12. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική 
άποψη προσφοράς», βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών 
των Διαγωνιζομένων. 
13. Το Τεύχος των Τεχνικών Δεδομένων (Φάκελος του Έργου) και τα Τεύχη Δημοπράτησης 
συντάχθηκαν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία -ήτοι Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του 
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ - και εγκρίθηκαν από την Προϊσταμένη Αρχή με την υπ. αρ. 67/2017 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ. 
14. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους Επενδυτικών Δαπανών 
(πρώην ΣΑΤΑ). 
15.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι την 
Οικονομική Επιτροπή του ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ. 
 
Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 6/6/2017. 
 
 
                                                              Ορεστιάδα,  6 Ιουνίου 2017 
                                                             
 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

 
 
 
                                                          ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
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