
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Δράμα 20-11- 2013 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ      Αριθμ. Πρωτ. : 70411 

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 3316/05, 
(ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18) 

  
1. Ο δήμος Δράμας , προκηρύσσει την ανάθεση της Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή 
Υπηρεσίας Τεχνικού- Ενεργειακού Συμβούλου για την υποστήριξη του φορέα κατά την 
υλοποίηση των ενταγμένων Πράξεων με MIS 357326 -  357343 - 357344 - 363764»,, με 
προεκτιμώμενη αμοιβή 34.672,86 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ).  

2. Η παραπάνω συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή επιμερίζεται σε επιμέρους προεκτιμώμενες 
αμοιβές:  
 
1.    4.834,56 €    για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε μελέτη  κατηγορίας   6 
2.  24.172,80 €    για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε μελέτη  κατηγορίας   9 
3.    5.665,50 €    για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε μελέτη  κατηγορίας  14 

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 
(Προκήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π., στοιχεία φακέλου έργου) από την έδρα της 
Υπηρεσίας,  δηλαδή από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δράμας, ταχ.δ/νση: 
Δημαρχείο Δράμας, οδός: Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου, Ταχ. Κώδικας: 661 00, με την επίδειξη 
του αποδεικτικού καταβολής  του ποσού των πέντε (5,00) €,  τα οποία θα καταβάλλονται στο 
ταμείο του Δήμου Δράμας, (εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα έως και Πέμπτη από τις 7:30 έως 
και  τις 14:30 και Παρασκευή από 7:30 έως 14:00),  μέχρι τις 7/1/2014. Υπάρχει δυνατότητα 

παραλαβής μόνο του εντύπου της Οικονομικής Προσφοράς από τη Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών Δήμου Δράμας, ταχ.δ/νση: Δημαρχείο Δράμας, οδός: Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου, 
Ταχ. Κώδικας: 661 00, αδαπάνως, δεδομένου ότι τα λοιπά στοιχεία του Φακέλου του έργου, 
είναι ανηρτημένα στην ιστοσελίδα του δήμου Δράμας (www.dimos-dramas.gr) και οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση. Κατά την παραλαβή των τευχών, οι 
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρέχουν τα στοιχεία βάσει των οποίων θα επικοινωνεί μαζί 
τους η Αναθέτουσα Αρχή, ιδίως ονοματεπώνυμο υπεύθυνου, Διεύθυνση, Fax και ηλεκτρονική 
διεύθυνση και θα δηλώνουν (σε έντυπη Υ.Δ.) ότι αποδέχονται τους  τρόπους επικοινωνίας 
μαζί τους  που επέλεξε η Υπηρεσία  (ταχυδρομικά ή μέσω FAX ή μέσω e-mail) και 
περιγράφονται στα άρθρα της Προκήρυξης. 
Η Προκήρυξη έχει συνταχθεί κατά το σχετικό υπόδειγμα του ΥΠΕΧΩΔΕ τύπου Γ’. 
Πληροφορίες από την αρμόδια υπάλληλο της Υπηρεσίας, κα. Καρατζόγλου Θεσσαλονικιά, στο 
τηλ.: 2521350661 τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες 7:00-15:00, FAX επικοινωνίας με την 
Υπηρεσία το 2521023343 
4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχουν οριστεί η 16 -01- 2014, ημέρα 

Πέμπτη  και ώρα 10:00 π.μ.  
5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία 
– σύμπραξη, εγγεγραμμένοι στα μητρώα Μελετητών - Εταιρειών Μελετών, που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις που προαναφέρθηκαν, ήτοι: 
στην κατηγορία μελέτης 6, πτυχία τάξεως  Α’ 
στην κατηγορία μελέτης 9, πτυχία τάξεως  Β’ 
στην κατηγορία μελέτης 14, πτυχία τάξεως  Α’ 
β)  αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που διαθέτουν τα ίδια προσόντα ήτοι:  
β1) προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., ή χώρες που έχουν υπογράψει την 
Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα, σύμφωνα με το 
άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ  και είναι εγγεγραμμένα σε τάξεις και κατηγορίες μελετών 
αντίστοιχες με εκείνες της ανωτέρω παραγράφου 18.1 ή 
 β2) προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα των 
προηγούμενων παραγράφων ή κράτη, που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες 
συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, είναι εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικά/ 



Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της οδηγίας 2004/18 ΕΚ  ή στα αντίστοιχα μητρώα 
των χωρών τους, και διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την 
εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών – Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό 
δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05, ως 
εξής: 
για την κατηγορία μελέτης 6,    1 τουλάχιστον στέλεχος  4 ετούς εμπειρίας  
για την κατηγορία μελέτης 9 ,   1 τουλάχιστον στέλεχος  8 ετούς εμπειρίας  
για την κατηγορία μελέτης 14 , 1 τουλάχιστον στέλεχος  4 ετούς εμπειρίας 
6. Κατά τη φάση ελέγχου της καταλληλότητας των υποψηφίων θα διενεργηθεί έλεγχος της 
τεχνικής ικανότητας με βάση το ακόλουθο κριτήριο: 
 Η ειδική τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται από την εκπόνηση παρόμοιων μελετών μ’ αυτές 
που περιλαμβάνονται ως υποέργα στις Πράξεις για τις οποίες θα παρασχεθεί η παροχή 
υπηρεσίας συμβούλου της προκηρυσσόμενης σύμβασης, οι οποίες εκτελέσθηκαν με 
συμβάσεις του υποψήφιου φυσικού ή νομικού προσώπου, κατά την τελευταία πενταετία.  
Ως παρόμοιες μελέτες  νοούνται οι  παρακάτω και οι οποίες θα πρέπει να έχουν όλες 
εκπονηθεί: 
-Μελέτες ενεργειακής απόδοσης ΚΕΝΑΚ 
-Μελέτες φωτοβολταϊκών συστημάτων μη διασυνδεδεμένων στο δίκτυο 
-Μελέτες εγκατάστασης  συστημάτων  ενεργειακής διαχείρισης BMS 
7. Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης είναι  22 μήνες. 
8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 
694,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφορών. Οι προσφορές θα ισχύουν για 5 μήνες από την ημέρα λήξης της 
προθεσμίας υποβολής 
9. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.   
10. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική 
άποψη προσφοράς», σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 3316/2005.  
11.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή ήτοι από την 
Οικονομική Επιτροπή του δήμου Δράμας. 

 

                                               Δράμα   20/11/2013 
                  Με εντολή δημάρχου 
                                                    Η προϊσταμένη  της  Δ/νσης ΤΥΔΔ 
 
 

                                                Παπαδοπούλου Ιωάννα                                                                              
        πολιτικός μηχανικός 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


