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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο Δήμος Δράμας με την αριθμ. 144/2012 (ΑΔΑ Β4ΩΗΩ9Μ-ΚΕΑ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
έχει προσχωρήσει και υπογράψει το «Σύμφωνο των Δημάρχων», δεσμευόμενος εθελοντικά στη βελτίωση
της ενεργειακής αποδοτικότητας στην περιοχή ευθύνης του. 
Στο πλαίσιο αυτό υποβλήθηκε το σχετικό Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου στο Σύμφωνο των
Δημάρχων,  που  εγκρίθηκε   με  την  αριθμ.  626/2013 (ΑΔΑ:  ΒΛΓΥΩ9Μ-0Ξ0)  απόφαση  του  Δημοτικού
Συμβουλίου  και έγινε αποδεκτό από τον φορέα ελέγχου του Συμφώνου στις 27-03-2015.
Πέραν της παραπάνω αρχικής δέσμευσης ο δήμος ως υπογράφων του Συμφώνου δεσμεύεται, επίσης και για
την παρακολούθηση και την υποβολή αναφορών υλοποίησης του ΣΔΑΕ.
Για το λόγο αυτό  είναι απαραίτητο να εκπονηθεί και να υποβληθεί από το δήμο μας στο ''Σύμφωνο των
Δημάρχων'',  η  εργασία  με  τίτλο  ''Ανάπτυξη  αναφορών  υλοποίησης  του  Σχεδίου  Δράσης  Αειφόρου
Ενέργειας  στο πλαίσιο συμμετοχής του Δήμου Δράμας στο Σύμφωνο των Δημάρχων'',  που αποτελεί
ουσιαστικά  την πλήρη αναφορά (Full Reporting) του Δήμου μας .
Το φυσικό και επιστημονικό αντικείμενο της παραπάνω εργασίας αποσκοπεί στην τήρηση των δεσμεύσεων
του  Δήμου  Δράμας  προς  το  Σύμφωνο  των  Δημάρχων  για  την  περίοδο  2012-2020  και  περιγράφεται
αναλυτικά στην  αριθμ.  5/2018 σχετική μελέτη με τίτλο  ''Ανάπτυξη αναφορών υλοποίησης του Σχεδίου
Δράσης  Αειφόρου  Ενέργειας  στο  πλαίσιο  συμμετοχής  του  Δήμου  Δράμας  στο  Σύμφωνο  των
Δημάρχων'', που συνέταξε η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
Σύμφωνα με την ανωτέρω μελέτη το κόστος της εργασίας ανέρχεται σε  20000,00 ευρώ,  και με  το ΦΠΑ
24% σε 24800,00 ευρώ και θα βαρύνει πίστωση του Κ.Α. 35.6162.03 του προϋπολογισμού του δήμου οικ.
έτους 2018. 
Η εργασία θα ολοκληρωθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού. 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι  που  θα  υποβάλλουν  προσφορά  θα  πρέπει  να  διαθέτουν  ως  ελάχιστη
επαγγελματική ικανότητα:

1. Εμπειρία,  ως  κύριος  ανάδοχος,  σε  μία  (1)  τουλάχιστον  αντίστοιχη  παροχή  υπηρεσίας,  ήτοι
Ανάπτυξης  αναφορών  υλοποίησης  Σχεδίου  Δράσης  Αειφορικής  Ενέργειας,  προσκομίζοντας   τη
σχετική σύμβαση

2. Ομάδα Έργου η οποία θα αποτελείται  από:
      2.1 Υπεύθυνο Έργου που θα καλύπτει κατ’ ελάχιστο τις κάτωθι απαιτήσεις:
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 Πανεπιστημιακό δίπλωμα κατεύθυνσης μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου μηχανικού (ΑΕΙ ή ισοδύναμο
αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικού)

 Τίτλο  μεταπτυχιακών  σπουδών  σε  αντικείμενο  Ανανεώσιμων  Πηγών  Ενέργειας  ή/και
Εξοικονόμησης  Ενέργειας  (ΑΕΙ  ή  ισοδύναμο  αναγνωρισμένο  τίτλο  σπουδών  εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων εξωτερικού)

 Επαγγελματική  ή/και  ερευνητική  εμπειρία  στην  εκπόνηση  έργων  ανάλυσης  ενεργειακών
καταναλώσεων  και  περιβαλλοντικών  παραμέτρων  τεχνικών  συστημάτων  (πχ.  Ενεργειακά
συστήματα, Συνοικισμός, Δήμος, Περιφέρεια κλπ.).

 Επαγγελματική  εμπειρία  στην  εκπόνηση  Ενεργειακής  Επιθεώρησης  τουλάχιστον  ενός  δημοσίου
κτιρίου.

     2.2. Ένα Μέλος Ομάδας Έργου που θα καλύπτει κατ’ ελάχιστο τις κάτωθι απαιτήσεις:
 Πανεπιστημιακό  δίπλωμα  κατεύθυνσης  μηχανικού  (ΑΕΙ  ή  ισοδύναμο  αναγνωρισμένο  τίτλο

σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικού)
 Τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών σε  Βιώσιμης Ανάπτυξης ή/και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ή/και

Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης  (ΑΕΙ ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων εξωτερικού)

 Επαγγελματική ή/και ερευνητική εμπειρία στην εκπόνηση έργων ποσοτικοποίησης και αξιολόγησης
του  ανθρακικού  αποτυπώματος  και  περιβαλλοντικών  παραμέτρων  τεχνικών  συστημάτων  (πχ.
Ενεργειακά συστήματα, Συνοικισμός, Δήμος, Περιφέρεια κλπ.).

      2.3Ένα Μέλος της Ομάδας Έργου θα είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και
θα κατέχει άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή Γ’ Τάξης στις κατηγορίες κτιρίων, συστημάτων θέρμανσης και
συστημάτων κλιματισμού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 52, παρ. 3 «Απαιτούμενα Προσόντα
Ενεργειακών Επιθεωρητών» του Ν.4409/2016 (ΦΕΚ136/Α/28-07-2016.
Στην  προσφορά  τους  θα  περιγράφεται  αναλυτικά  η  ομάδα  του  έργου  και  θα  επισυνάπτονται  όλοι  οι
απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών και τα αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας κάθε μέλους της ομάδας.
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι που θα υποβάλλουν προσφορά θα πρέπει να διαθέτουν ως ελάχιστη τεχνική
ικανότητα, ειδικό μετρητικό εξοπλισμό που θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο: α) υπέρυθρη θερμοκάμερα β)
μετρητή  συντελεστή  θερμοπερατότητας  γ)  υγρασιοθερμόμετρο  ή  υγρασιόμετρο  και  θερμόμετρο  δ)
φωτόμετρο.  Στην  προσφορά  τους  θα  περιγράφεται  αναλυτικά,  ο  μετρητικός  εξοπλισμός  που  θα
χρησιμοποιηθεί  με  ειδική  αναφορά  στους  σειριακούς  αριθμούς  των  οργάνων,  θα  επισυνάπτονται  τα
πιστοποιητικά CE των μετρητικών οργάνων καθώς και αποδεικτικά κατοχής ή χρήσης των οργάνων από τον
υποψήφιο ανάδοχο (τιμολόγιο αγοράς, συμφωνητικό χρήσης, κλπ).
Καλούνται οι   ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς  που δραστηριοποιούνται σε εργασίες όμοιες με την προς
ανάθεση να  υποβάλουν  την  προσφορά  τους  μέχρι την Τρίτη      05-06-2018 και ώρα 10:00 π.μ., σε
σφραγισμένο φάκελο   ιδιοχείρως είτε με ταχυδρομείο (courier) με συνημμένη αίτηση, στο Πρωτόκολλο του
Δήμου Δράμας (Ταχ. Δ/νση  Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου Τ.Κ. 66133, 1ος όροφος, γραφείο103). Προσφορές
που θα παραληφθούν μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες. 
Μετά τη συγκεκριμένη ώρα θα ακολουθήσει άνοιγμα των προσφορών.  
Κριτήριο ανάθεσης είναι η οικονομικότερη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Επί του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται εξωτερικά:

Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία
Προς:  Δήμο Δράμας,  Δ/νση Περ/ντος & Πρασίνου,  2ος όροφος, γραφείο203

Προσφορά για την εκτέλεση της εργασίας ''Ανάπτυξη αναφορών υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης
Αειφόρου Ενέργειας στο πλαίσιο συμμετοχής του Δήμου Δράμας στο Σύμφωνο των Δημάρχων''

Εντός του φακέλου οι συμμετέχοντες θα πρέπει προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού
από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 να μας
μας προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. 
Η  υποχρέωση  αφορά  φυσικά  πρόσωπα  ιδίως:  α)  στις  περιπτώσεις  εταιρειών   περιορισμένης   ευθύνης
(Ε.Π.Ε.)  και  προσωπικών  εταιρειών  (Ο.Ε.  και  Ε.Ε.),  τους διαχειριστές, 
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
2.Φορολογική ενημερότητα.



3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 περ. 2 του Ν. 4412/2016).   
4.Εάν ο οικονομικός φορέας είναι εταιρεία τα νομιμοποιητικά έγγραφα.
Επιπλέον θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα για την επαγγελματική και τεχνική
ικανότητα, όπως έχει περιγραφεί.

Ο Δήμαρχος του Δήμου Δράμας

Μαμσάκος Χριστόδουλος
       

Συνημμένα: 1) Έντυπο οικονομικής προσφοράς
                   2) Η αριθμ. 5/2018 μελέτη


