
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                    Σίνδος     14 /11 / 2013       

ΔΗΜΟΣ  ΔΕΛΤΑ                                                      Αρ. Πρωτ. :44240           

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

1. Ο Δήμος Δέλτα, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση της υπηρεσίας “ Εκδοση Πιστοποιητικών 
Ενεργειακής Απόδοσης για κτίρια αρμοδιότητας του Δήμου Δέλτα κατηγορίας Γραφείων, Συνάθροισης 
Κοινού και Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας ” ”, Ε.Π.Δ  2.2.3.29/2013, με προϋπολογισμό 36.054,34 ΕΥΡΩ 
μαζί με το Φ.Π.Α..  

Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης  αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών με τιμές μονάδας 29.312,47  € 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 6.741,87 €                 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 36.054,34 € 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας στη Σίνδο, Ν. Πλαστήρα 9 (κτίριο ΚΕΠΕΣ), κατά τις 
εργάσιμες μέρες και ώρες, έως και την  05 / 12 / 2013  ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00μ.μ. Πληροφορίες στη 

γραμματεία της Τεχνικής Υπηρεσίας στο τηλέφωνο 2310 - 570 746, fax επικοινωνίας 2310 - 570 747. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Σίνδου που βρίσκεται στην οδό Νικ. Πλαστήρα 13 στη Σίνδο 
την Παρασκευή 06 / 12 / 2013  και ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών είναι η 11:00π.μ.. Η οικονομική 

προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς ποσοστού εκπτώσως επί του 
προϋπολογισμού.  

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί : 

α) Κάθε φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της ΕΕ ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων 
(Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε με τον Νόμο 2513/1997, που 
δραστηριοποιείται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, στον τομέα της παροχής υπηρεσιών, σχετικών με το 

αντικείμενο της παρούσας. 
 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο 

μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και συγκεκριμένα, επί ποινή αποκλεισμού, να έχει δικαίωμα διενέργειας 
επιθεώρησεων κτιρίων όλων των κατηγοριών και χρήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.100 /2010 
[ΦΕΚ Α΄ 177] όπως ισχύει 

 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι νομικό πρόσωπο θα πρέπει ο νόμιμος εκπρόσωπος του ή 
εναλλακτικά ένα μέλος του Δ.Σ εάν πρόκειται για Α.Ε και ένας εκ των εταίρων εάν πρόκειται για Ε.Ε, Ο.Ε και 
Ε.Π.Ε να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και συγκεκριμένα, επί ποινή 
αποκλεισμού, να έχει δικαίωμα διενέργειας επιθεώρησεων κτιρίων όλων των κατηγοριών και χρήσεων 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.100 /2010 [ΦΕΚ Α΄ 177] όπως ισχύει 

β) Ενώσεις φορέων ή Κοινοπραξίες, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων 
Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα ή 
στο εξωτερικό, στον τομέα της παροχής υπηρεσιών, σχετικών με το αντικείμενο της παρούσας.  

 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία θα πρέπει ένα τουλάχιστον από τα 
μέλη της Κοινοπραξίας να πληροί τις προϋποθέσεις για τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα όπως ρητώς 

αναφέρονται ανωτέρω και να προσκομίσοει τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. 
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 721,10 ΕΥΡΩ  και ισχύ 

τουλάχιστον 210 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης, δηλαδή πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον μέχρι  07 / 
07 / 2014  . Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε 90 ημέρες.  

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Ανταποδοτικά Τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δέλτα. 
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