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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

 

 

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι 

 

τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας: 

¨Ανάθεση εργασιών έκδοσης πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης 

δημοτικών κτιρίων και σύνταξης εκθέσεων ελεγκτών  δόμησης δημοτικών 

κτιρίων¨ 

 

Προϋπολογισμού  28.658,32 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%), 

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: 

α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116 και 117.  

β) τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006. 

γ) την υπ’ αριθ.237/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού 

δ) με αρ.πρωτ28299/24.09.2019 (ΑΔΑ:Ω4ΗΞΩ9Μ-7ΨΦ) απόφαση Δημάρχου για 

έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης (πολυετούς υποχρέωσης). 

δ) την με αρ.πρωτ. 30068/2019 (ΑΔΑ: ΨΜ4ΙΩ9Μ-ΤΛΕ) απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων 

της παρ 1α του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο 

Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1 και αρ.έκθεσης 1148. 

ε) τους όρους της παρούσας και 

καλεί 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την 

ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας. 
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Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας 

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

Οδός: ΒΕΡΜΙΟΥ 2 & 1ης Ιουλίου 

Ταχ.Κωδ.: 661 33 

Τηλ.: 2521350771 

Telefax: 2521023343 

E-mail: elpapa@dimosdramas.gr 

Κωδικός NUTS: EL 514 

Ιστοσελίδα: www.dimos-dramas.gr 

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Δράμας, οδός Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου, στις 21/11/2019, ώρα 10.00 

π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την 

8/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας. 

 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης ή εκτέλεσης της υπηρεσίας, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα 

τους στοιχεία στους ενδιαφερόμενους/προσφέροντες ή στον ανάδοχο. 

 

Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών  

1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του 

άρθρου 2 του ν. 4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα 

ακόλουθα: 

α) η με αρ. πρωτ.33750/04.11.2019 περίληψη διακήρυξης, 

β) η παρούσα διακήρυξη, 

γ) το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) για διαδικασίες σύναψης 

δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' 

αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016). 

δ) οι  τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας  

ε) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν 

από την αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω 

 

2. Τα τεύχη δημοπράτησης  της εργασίας  ( συμπεριλαμβανομένου του εντύπου 

της οικονομικής προσφοράς) θα είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων 

ανηρτημένα στο portal  του Δήμου Δράμας (www.dimos-dramas.gr). 
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Άρθρο 3: Αντικείμενο του διαγωνισμού 

1. Ο διαγωνισμός αφορά στην παροχή υπηρεσιών Ενεργειακού Επιθεωρητή για την 

έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)  

2. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης1. 

   Γίνονται δεκτές προσφορές  για το σύνολο της παροχής υπηρεσιών έκδοσης 

Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.). 

3. Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που 

συμμετέχουν στον διαγωνισμό, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της 

σύμβασης δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, 

κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρο 132 του Ν.4412/2016. Δυνατότητα 

μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του 

Ν.4412/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

1 
   Οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν τους βασικούς λόγους της απόφασής 

τους να μην διαιρέσουν μία σύμβαση σε τμήματα, στοιχείο που περιλαμβάνεται στα 

έγγραφα της σύμβασης ή στην ειδική έκθεση του άρθρου 341. (άρθρο 59 παρ.1 

Ν.4412/2016) 
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Άρθρο 4: Προϋπολογισμός της σύμβασης 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε 28.658,32 € Ευρώ και 

αναλύεται σε: 

 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

 

ΠΟΣΟ 

ΤΗΤΑ 

 

ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 

 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

24% 

1 

Παροχή Υπηρεσιών ενεργειακού 

επιθεωρητή για την έκδοση 12 

πιστοποιητικών ενεργειακής 

απόδοσης κτιριων 

Ημέρες 

απασχόλησ

ης 

55 
 1,218 x 300        

=  365,4 
20.097,00 € 

 Απρόβλεπτά 15%    3.014,55 € 

       ΦΠΑ (24%)    5.546,77 € 

Γενικό σύνολο δαπάνης  με ΦΠΑ 

(24%) 
   28.658,32 € 

 

Άρθρο 5: Χρηματοδότηση της σύμβασης - Πληρωμή Αναδόχου 

1. 1. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου 

Δράμας και βαρύνει τον κωδικό   ΚΑ:30.6162.02 του προϋπολογισμού 

30.000,00 € για τα έτη 2019 και 2020. 

2. Σε βάρος του ΚΑ: ΚΑ:30.6162.02 θα δεσμευθεί για το 2019 ποσό 10.000,00€ 

και για το 2020 ποσό 18.658,32€ 

3. Υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, 

περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών 

αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με 

το άρθρο 4 παρ 3 του Ν 4013/2011,όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 

του Ν. 4605/2019,τις κρατήσεις ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών 

αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το 

άρθρο 350 παρ. 3 του Ν.4412/2016,) και κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του 

Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς 

και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 

πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της 

Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την 

παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016   . 

4. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο. 

5. Οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά με την ολοκλήρωση – παράδοση των 

Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης. Η σειρά έκδοσης των ανωτέρω θα 

γίνει για λόγους υπηρεσιακούς, σχετιζόμενους με τη μίσθωση ορισμένων 
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ακινήτων, με υπόδειξη της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Δράμας. Η 

πληρωμή του κάθε τμήματος θα γίνεται σε ευρώ. 

 

 

Άρθρο 6: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως 

ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 7: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών –

Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον 

διαγωνισμό, ορίζεται η 21/11/2019, ημέρα Πέμπτη Ώρα λήξης της υποβολής 

προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα 

ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ο 

διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δράμας από 

αρμόδια επιτροπή.  

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα 

ημέρα, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε 

οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση 

αυτή κοινοποιείται εγγράφως, 5 τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα 

ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και 

αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Αν και στη νέα αυτή 

ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να 

ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των 

δύο προηγούμενων εδαφίων. 

 

Άρθρο 8: Υποβολή φακέλου προσφοράς  

1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 7 

είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη 

επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο 

της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο 

πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί 

στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το 

αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 7 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις 

του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για 

καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα 
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από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή 

ειδοποιηθεί εγκαίρως.  

2. Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο 

φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Προσφορά του …………..2  

για την υπηρεσία : «……………………….» 

με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Δράμας  

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 21/11/2019 

3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής» κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9.  

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο 

οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 9. 

Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του 

κυρίως φακέλου της παρ. 2. 

4. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην 

ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η 

Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α` 188). 

5. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο 

πριν από την ημερομηνία υποβολής του άρθρου 7 της παρούσας, δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 11. 

6. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού 

σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η 

προσφορά στην κατοχή της) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 

7. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό 

φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

8. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία 

υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που 

αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην 

προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

                                           

2 
   Στοιχεία προσφέροντος οικονομικού φορέα (ιδίως επωνυμία, οδός, αριθμός, Τ.Κ., 

πόλη, τηλέφωνο, fax και e-mail) και σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα στοιχεία 
όλων των μελών αυτής. 
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συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε 

μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

Άρθρο 9: Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς 

1. Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί 

ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα: 

(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής» 

 (β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

2. Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να 

περιέχει: 

  Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 15 της 

παρούσας. 

Στο ΤΕΥΔ που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση 

και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης 

της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής 

αυτής. 

3. Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της 

προσφοράς, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης.  

 

 

Άρθρο 10: Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών 

1. Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στα 

έγγραφα της σύμβασης. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως 

και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση της παρεχόμενης υπηρεσίας στον 

τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

2. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ 

3. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. 

4. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

5. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών. 

 

Άρθρο 11: Παραλαβή προσφορών – Στάδια αποσφράγισης αξιολόγησης – 

Κατακύρωση  

1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς  

α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική 

ημερομηνία στην Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από 
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τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 

7 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η 

υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του 

πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της 

παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με 

προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται 

δεκτή άλλη προσφορά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το 

πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί 

προσφορές κατά το άρθρο 8 της παρούσας (σημειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο 

όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και ημέρα υποβολής και η σχετική 

καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε 

καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και 

παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του 

διαγωνισμού. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη 

συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης 

των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 7. Η 

αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως 

εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών 

συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς,  

σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016. 

 

2. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών  

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών 

συμμετοχής,  μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού 

όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό. Η Επιτροπή 

Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 

αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το 

οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.  

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει σε αποσφράγιση του φακέλου 

της Οικονομικής προσφοράς και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία 

καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, μαζί με τους λόγους απόρριψης όσων 

προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 

κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής 

προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους 
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προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το 

άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 

ε) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή 

(ισότιμες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση 

μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση 

γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών 

φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

 

3. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για 

υπογραφή σύμβασης 

α) Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί 

εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

(«προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από 

την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα δικαιολογητικά, που καθορίζονται στο άρθρο 

16 της παρούσας. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο 

οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Αν δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά 

που υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας 

των δέκα (10) ημερών, αίτημα προς την Επιτροπή Διαγωνισμού για την παράταση 

της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα, από τα 

οποία αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η 

αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών  για 

όσο χρόνο απαιτηθεί η χορήγησή τους από τις αρμόδιες αρχές.   

i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία 

που δηλώθηκαν με το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) είναι 

ψευδή ή ανακριβή, ή 

ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 

iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 12, 

13 και 14 της παρούσας, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω 

διαδικασίας. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει 
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ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 14, η διαδικασία ανάθεσης 

ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη 

σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου 

στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της 

σύμβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη 

ματαίωση της διαδικασίας. 

β) Η Οικονομική Επιτροπή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα 

με τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του Ν. 4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο 

όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, 

σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο 

τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Όσοι 

υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του 

προσωρινού αναδόχου. 

γ) Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης κατά της απόφασης 

κατακύρωσης των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και 

μέσων, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και 

καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι 

(20) ημέρες, προσκομίζοντας και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης. Η εν λόγω κοινοποίηση επιφέρει τα έννομα αποτελέσματα της 

απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 105 

του Ν.4412/2016.   

δ) Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος 

δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 

στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει 

για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 

 

 

Άρθρο 12: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

(οικονομικοί φορείς) ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε συναφή 

επαγγέλματα και κυρίως : 
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 μηχανικοί που ασκούν συναφές επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, 

οι οποίοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι άδειας ενεργειακού επιθεωρητή Γ’ 

Τάξης στην κατηγορία των κτιρίων εγγεγραμμένοι στο προβλεπόμενο 

από το άρθρο 17 του ν.4122/2013, όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 54 του ν.4409/2016, μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών 

 Ενώσεις ή κοινοπραξίες 

      τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο  16  

 
    Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών 

που και που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 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. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 

4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016. 

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική 

μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί 

ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η 

ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ 

κοινοπραξία). 

3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

    

Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: 

 Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες ή παροχή 

υπηρεσιών προς το Δημόσιο. 

 Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή 

Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. 

 Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες 

με τις παραπάνω κυρώσεις. 

 

Άρθρο 13: Λόγοι αποκλεισμού   

Κάθε προσφέρων  αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο 
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φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης 

οικονομικών φορέων ) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 

1. Όταν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για 

έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 

την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης 

της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή 

των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό 

τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη 

νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 

των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 

27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-

πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά 

με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 

εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 

της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

4198/2013 (Α΄ 215 ). 
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Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 

εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε 

οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή: γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα 

κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε 

χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής 

προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του σώματος επιθεώρησης εργασίας 

για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την 

υπουργική απόφαση 2063/δ1632/2011 (β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως 

«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από 

τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από 

τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του σώματος επιθεώρησης εργασίας για παραβάσεις 

της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες 

προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα' και ββ' 

κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει αμετάκλητη και δεσμευτική ισχύ.   

3. Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από 

δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με 

διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  ή/και  

η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων 

έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την 

εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση. Δεν αποκλείεται  ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 

του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 

οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή 

των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή 

τους. 
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3α. Κατ’εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο 

μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν 

καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που 

οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη 

δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του 

άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής 

προσφοράς, δεν εφαρμόζεται  η παράγραφος 2. 

4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

(διαγωνισμό), οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις: πτώχευση, εκκαθάριση  και  αναγκαστική διαχείριση.    

5. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι 

αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη 

διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 4. 

6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 

στις παραγράφους 1 και 4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να 

αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, 

παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, 

ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 

αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του 

ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, 

γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη 

συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν 

μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του 

αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο 

ισχύει η απόφαση. 

7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων 

κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 

8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

8. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση 

του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται 

αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης δημοσίων (διαγωνισμό). 
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Άρθρο 14: Κριτήρια επιλογής 

  

Δεν ορίζονται πρόσθετα κριτήρια επιλογής 

 

Άρθρο 15: Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 

4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση 

της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016). 

ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν 

δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας 

πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 13 της παρούσας,  

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί,  δηλαδή με 

αναφορά στο ΤΕΥΔ ότι πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής. Σημειώνεται   

ότι ενδέχεται στη συνέχεια να ζητηθούν περαιτέρω πληροφορίες και/ή 

τεκμηρίωση.   (Οδηγία 15 της ΕΑΑΔΗΣΥ) 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να 

ζητηθεί από τους προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά 

της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 

διαδικασίας. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το 

τυποποιημένο έντυπο (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται  έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά 

περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των 

λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 13 της παρούσας, για το σύνολο 

των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτόν  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται 

ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το 

πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα 

για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης . 
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Άρθρο 16: Δικαιολογητικά3 (Αποδεικτικά μέσα) 

1. Δικαιολογητικά 

α. Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως 

ορίστηκαν στα άρθρα 12 και 13 της παρούσας, κρίνονται κατά την ημερομηνία 

λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών του άρθρου 7, κατά την 

υποβολή των δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο 11.3 (α) και κατά την 

σύναψη της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 11.3 (β) της παρούσας.  

β. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος 

ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία 

έκδοσης εντός των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας του άρθρου 7. 

γ. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση 

δικαιολογητικών πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός των τριών (3) μηνών 

που προηγούνται της ημερομηνίας του άρθρου 7. 

δ. Η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 12 και 13 πρέπει να ικανοποιείται από 

όλα τα μέλη της ένωσης.   

                                           

3 
   Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή 

επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων 

διευκρινίζονται τα εξής: 

 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων 

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων 

ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις 

υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 

4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα 

συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα 

οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κυρωμένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων 

 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 

εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά 

είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν 

επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του 

Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και 

εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με 

συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς 

συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. 

και σημείο 6.2.) 

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 

ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς 

και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν 

θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 

του νόμου 4250/2014. 

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα 

αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους 

διαγωνιζόμενους. 
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ε. Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η 

αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά 

αυτά 

 

2.   Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 13 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 13 οι 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. για την παράγραφο 1 του άρθρου 13 της παρούσας: απόσπασμα του σχετικού 

μητρώου (ποινικού μητρώου) ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που 

εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της 

χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός 

φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να 

έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση 

προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του τελευταίου 

εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 13. 

β. για την παράγραφο 2 του άρθρου 13: Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που 

να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να 

προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του 

οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία 

λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό 

αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται 

επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού 

γ . για την παράγραφο 3 του άρθρου 13: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 

αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν 

εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του 

κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα τα σχετικά 

δικαιολογητικά είναι: 

(i) αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας που εκδίδεται από το Υπουργείο 

Οικονομικών για τον οικονομικό φορέα, το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ κατά τον 

χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος 

ισχύος, πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.   

(ιι) αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από την αρμόδια κατά 

περίπτωση Αρχή και αφορά τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση, το 
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οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής του, άλλως, στην 

περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, πρέπει να έχει εκδοθεί έως 

τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του 

Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του 

προσφέροντος οικονομικού φορέα ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό 

τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων, όσον αφορά τα 

νομικά πρόσωπα, και των εκ των μελών της διοίκησής τους εργαζομένων με 

οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε αυτήν. 

δ. για την παράγραφο 4 του άρθρου 13: Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας το οποίο 

να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Ειδικότερα για 

τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά 

ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 

διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το 

αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι το 

νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται 

από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό 

ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το 

Γ.Ε.Μ.Η.,  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά 

πρόσωπα δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Ειδικά η 

μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για 

τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς, αποδεικνύεται μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

 

Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α) έως (δ) τέτοιου είδους 

έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό 1 και 2 του άρθρου 13, 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 του 

κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση 

στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της 

παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις 

που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 του άρθρου 13 της παρούσας. 
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Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα 

υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται. 

 

Άρθρο 17: Χρόνος ισχύος προσφορών 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά 

τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 

Άρθρο 18: Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

1. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής 

εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της 

οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από 

την υπηρεσία, πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα κατωτέρω αναφερόμενα 

στοιχεία. 

2. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα 

ακόλουθα στοιχεία: 

α) την ημερομηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη, 

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται  

δ) τον αριθμό της εγγύησης, 

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα 

υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα 

τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), 

ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 

εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι 

σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου, 

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού, 

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό 

της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη 

ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. 

ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης 

3. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν 

νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 
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κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα 

αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 

παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 

παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη 

διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 

οικονομικό φορέα. 

4. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή 

περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των. 

5. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία) , όλα τα μέλη 

της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον 

μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

 

 

Άρθρο 19: Ενστάσεις  

Κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής χωρεί ένσταση. Η προθεσμία άσκησής 

της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία 

αποφασίζει, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων 

(συγκρότηση με 29/2019 Απόφαση Ο.Ε., ΑΔΑ: 9ΩΖ6Ω9Μ-734), εντός προθεσμίας 

δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη 

της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την 

κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με 

το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο 

επιστρέφεται με πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, αν η ένσταση γίνει 

δεκτή. 

Κατά της διακήρυξης ή λοιπών εγγράφων της σύμβασης του άρθρου 2 της 

παρούσας, χωρεί ένσταση η οποία υποβάλλεται στην Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών. Επί της ένστασης αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, 

ύστερα από γνώμη της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα 

(10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της 

ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση 

της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα 

τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο 

επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 
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Άρθρο 20: Γλώσσα διαδικασίας 

1 Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα 

και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση 

ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν 

συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν 

ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

2 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα 

αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα 

και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που 

κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188)57. 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς 

φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, 

θα είναι νόμιμα επικυρωμένα4, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να 

γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ.5, είτε από το αρμόδιο 

προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 

36 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας 

προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

3 Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και 

δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης 

φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το 

αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο 

με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η 

επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 

454 του Κ.Π.Δ. και 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

4 Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό 

τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να 

συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

5 Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και 

του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με 

την αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων. 

 

                                           

4 
   Είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε με την επίθεση 

της σφραγίδας ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που 
κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους.   
5 
   Πρβ. Άρθρο 2 Ν. 3712/2008 (Α’ 225).   
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Άρθρο 21: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Για τη δημοπράτηση και την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις των 

παρακάτω νομοθετημάτων: 

- του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

- του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 

τεύχος Α'),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

- του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 

114/8.6.2006 τεύχος Α') 

- του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων 

του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 

1 αυτού, 

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο». 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» . 

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119 

- του ν. 4555/2018 –ΦΕΚ 133/Α/2018 

- του ν. 4605/2019 –ΦΕΚ 52/Α/2019 

-Νόμος 3661/2008 (ΦΕΚ 89/Α/2010) «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής 

κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις».  

-Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.) που εγκρίθηκε με την 

ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581/12-07-2017 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 2367).  

-Νόμος 4122/2013 (ΦΕΚ Α 42) «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων – Εναρμόνιση με 

την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 

λοιπές διατάξεις».  

-Προεδρικό Διάταγμα 100/2010 «Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων, Λεβήτων και 

Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Εγκαταστάσεων Κλιματισμού» (ΦΕΚ 

177/Α/6.10.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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-Το άρθρο 1 του Νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ Α 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου 

Στρατηγικής 2013-2016», με το οποίο καταργούνται οι ελάχιστες νόμιμες αμοιβές 

των ενεργειακών επιθεωρήσεων που προβλέπονταν στο Π.Δ.100/2010. Οι αμοιβές 

θα καθορίζονται πλέον ελεύθερα με συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών.  

-Το άρθρο 31 του Νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ Α 18) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 

τροποποιήσεις του ν. 4093/ 2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

και άλλες επείγουσες διατάξεις», Παρ.: 2-10, 12-14.  

-Το άρθρο 23 του Ν. 4351/2015 σύμφωνα με το οποίο καταργήθηκε η παρ. 4 του 

άρθρου 16 του Ν. 4122/2013, «Από την 1.1.2014 και εφόσον συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις υποχρεωτικής διενέργειας επιθεώρησης συστήματος θέρμανσης ή 

κλιματισμού των άρθρων 14 και 15, για την έκδοση ΠΕΑ απαιτείται η προσκόμιση 

της Έκθεσης Επιθεώρησης του Συστήματος Θέρμανσης ή Κλιματισμού» και 

συνεπώς η έκδοση του ΠΕΑ αποδεσμεύτηκε από την Έκθεση Επιθεώρησης του 

Συστήματος Θέρμανσης ή Κλιματισμού.  

-Την Υ.Α. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/ΦΕΚ Β΄/2519/20-07-2017, που αφορά την 

«Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών 

και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών 

- οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις , καθώς 

και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 

συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του 

ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και 

γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει 

την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά. Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την 

έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 120 του 

Ν.4412/2016, δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της. 

 

Άρθρο 22: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει κωδικό 

ΑΔΑΜ. 

Προκήρυξη αυτής (περίληψη της Διακήρυξης) τοιχοκολλείται στον πίνακα 

ανακοινώσεων του Δήμου, αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην 

ιστοσελίδα του (www.dimos-dramas.gr) ) και δημοσιεύεται μία (1) φορά σε μία 

ημερήσια τοπική εφημερίδα.. 

Άρθρο 23: Σειρά ισχύος εγγράφων της σύμβασης 

Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η υπηρεσία είναι τα 

αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά 

όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται  ως κατωτέρω.  
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1. Το συμφωνητικό 

2. Η παρούσα διακήρυξη 

3. Η μελέτη με την περιγραφή εργασιών, τον προϋπολογισμό, τα παραδοτέα και  

τη συγγραφή υποχρεώσεων 

 

Άρθρο 24: Παροχή διευκρινίσεων για τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους 

προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε 

σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα 

του διαγωνισμού, δηλαδή στις 18/11/2019. 

 

Άρθρο 25: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος 

έχει λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της 

σύμβασης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της υπηρεσίας. 

 

Άρθρο 26: Χρόνος, τόπος και διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας 

Η έναρξη εκτέλεσης της υπηρεσίας «Ανάθεση εργασιών έκδοσης 

πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης δημοτικών κτιρίων και σύνταξης 

εκθέσεων ελεγκτών  δόμησης δημοτικών κτιρίων», ξεκινά  από την ημέρα 

της σύμβασης με διάρκεια τρείς (3) μήνες. 

 

Άρθρο 27 : Διάφορες ρυθμίσεις 

Η έγκριση διενέργειας της δημοπρατούμενης υπηρεσίας και η δέσμευση της 

σχετικής πίστωσης, αποφασίστηκε με την υπ’αριθμ. 237/2019 Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής. 

 

   Δράμα  Σεπτέμβριος 2019 

 

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

 

                                                    

 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ  ΜΑΜΣΑΚΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου 

της Σύμβασης 

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - [ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ] 
 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Το αντικείμενο του εν λόγω διαγωνισμού αφορά στην παροχή υπηρεσιών 

Ενεργειακού Επιθεωρητή για την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης 

(Π.Ε.Α.) των εννέα (9) κτιρίων που συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  

A/A Ονομασία Δημοτικού κτιρίου Συνολική επιφάνεια κτίριο (σε m2) 

1 
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ (ΠΑΛΑΙΟ)                                      
Τμήμα ισογείου και όροφοι 

1.576,97 

2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ 1.317,09 

3 
ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΠΟΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

340,00 

4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ  1.603,74 

5 ΕΠΑΛ 9.487,38 

6 ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ 37,75 

7 
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΚΗΠΟΥ  

133,20 

8 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑ 860,67 

9 ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ 36,00 

 

Τα εμβαδά των κτιρίων του παραπάνω πίνακα δεν είναι επακριβώς 

επιμετρημένα, συνεπώς σε καμία περίπτωση ο Δήμος δεν δεσμεύεται για τα 

προαναφερόμενα μ2 των κτιρίων.  

Σημειώνεται ότι από τα παραπάνω ακίνητα που εκμισθώνονται από το δήμο 

Δράμας έχουν πιθανότητα να διαφοροποιηθούν εξαιτίας του ότι ενδεχομένως θα 

απαιτηθεί να εκμισθωθούν πριν την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στα 

πλαίσια της συγκεκριμένης σύμβαση. Τα ΠΕΑ που θα τα αφορούν, θα εκδοθούν 

μεριμνεί και δαπάναι των εκμισθωτών. Σε αυτή την περίπτωση και προκειμένου να 

μην διαφοροποιηθεί το αντικείμενο της σύμβασης ο ανάδοχος θα εκδώσει ΠΕΑ 

ακινήτων του Δήμου ισοδύναμων τετραγωνικών. 

 

Ο Ανάδοχος οφείλει να βρίσκεται σε πλήρη συνεννόηση με την Διευθύνουσα 

Υπηρεσία από την οποία θα καθορίζεται η σειρά εκπόνησης των Π.Ε.Α. 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:  

 

1. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ (ΠΑΛΑΙΟ) Τμήμα ισογείου και όροφοι 

Το συγκεκριμένο κτίριο συνολικού εμβαδού 1.618,97 μ2 εκτείνεται σε τρεις 

ορόφους. Στο ισόγειο λειτουργούν καταστήματα (είδη ρουχισμού – πρακτορείο 

ΟΠΑΠ) και γραφεία  (Δημοτικό ιατρείο- Κέντρο Κοινότητας - Παράρτημα Ρομά). 

Συγκεκριμένα στο ισόγειο λειτουργούν τέσσερα καταστήματα Νο1 έως και Νο4 εκ 

των οποίων τα καταστήματα Νο 4 και 3 διαθέτουν ενεργειακό πιστοποιητικό. 

Συνεπώς στα πλαίσια της συγκεκριμένης υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί 

ενεργειακή επιθεώρηση που αφορά: 

1) στο τμήμα του ισογείου που στεγάζει τις υπηρεσίες του Δήμου – Δημοτικό 

ιατρείο - Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά, 

2) στο κατάστημα Νο1  και  Νο2 στο ισόγειο του κτιρίου και  

3) στους δύο ορόφους πάνω από το ισόγειο που στεγάζονται τα γραφεία του 

τμήματος παιδείας του Δήμου. 

Τα συνολικά μ2 των ανωτέρω (1+2+3) υπολογίζονται περίπου 1.576,97 μ2 

Το κτίριο αρχικώς ανεγέρθη βάσει της οικοδομικής άδειας 116/1967 και στη 

συνέχεια τμήμα αυτού υπέστη ριζική ανακαίνιση βάση της οικ.αδείας 192/2011. 

Διαθέσιμα προς κάθε ενδιαφερόμενο είναι σχέδια σε μορφή .pdf ,οικοδομική άδεια 

,μελέτη ενεργειακής απόδοσης. 

 

2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ 

Πρόκειται για ισόγειο κτίριο επί της οδού Βεργίνας εντός του αστικού ιστού. Το 

συνολικό εμβαδόν του κτιρίου είναι 1.317,09 μ2. Εντός του κτιρίου υπάρχουν 

αίθουσες διδασκαλίας και δύο αμφιθέατρα όπου φιλοξενούνται ποικίλες 

πολιτιστικές εκδηλώσεις. Το κτίριο ανεγέρθη βάσει της οικοδομικής άδειας 

620/1997. 

 

3. ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

Πρόκειται για διώροφο κτίριο κατασκευής προ του 55 συνολικού εμβαδού περίπου 

340,00 μ2. Στο ισόγειο του κτιρίου λειτουργεί νεανικό καφενείο ενώ στον όροφο 

υπάρχει αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων. Το κτίριο αναπαλαιώθηκε βάσει της υπ’ 

αριθμ. 508/1996 οικοδομικής αδείας. 

Διαθέσιμα προς κάθε ενδιαφερόμενο είναι σχέδια σε μορφή .pdf ,οικοδομική άδεια. 
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4. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

Το Δημοτικό γυμναστήριο αθλοπαιδιών (ΔΗΓΑ) κατασκευάστηκε το έτος 1976. Το 

ανωτέρω κτίριο αποτελείται από τους εξής χώρους. 

1. Χώρο αθλοπαιδιών εμβαδού: 1.118,74 μ2 

2. Χώρος ισόγειους αποδυτηρίων – γραφεία διοίκησης εμβαδού: 187,10 μ2 

3. Κλίμακα πρόσβασης ανατολική εμβαδού: 26,40 μ2 

4. Χώρος κερκίδων εμβαδού : 187,10 μ2  

Οι άνω χώροι έχουν στεγαστεί με μεταλλικό σκελετό με επικάλυψη πάνελ. 

Επίσης έχει κατασκευαστεί ισόγειος χώρος αποδυτηρίων – αναψυκτηρίου 207,50 

μ2 και δύο αποθήκες εγκαταστάσεων 40,00 και 24,00 έκαστη. 

Για το συγκεκριμένο κτίριο έχει γίνει δήλωση ένταξης στο Ν.4495/2017. Το 

συνολικό εμβαδόν του κτιρίου είναι: 1.603,74 μ2. 

 

 

5.ΕΠΑΛ 

Σχολικό συγκρότημα 1ου και  2ου ΕΠΑΛ – 1ου Ε.Κ. εσπερινού ΕΠΑΛ Δράμας  τα 

οποία συστεγάζονται σε κτήρια επί της οδού Ανδριανουπόλεως στη Δράμα.  Η 

κατασκευή του συγκροτήματος πραγματοποιήθηκε σε δύο στάδια. Αρχικά 

ανεγέρθηκε το ισόγειο τμήμα το 1966 και έπειτα το 1979 κατασκευάστηκαν οι 

όροφοι του κτηρίου και η στέγη. Διαθέσιμα προς κάθε ενδιαφερόμενο είναι σχέδια 

σε ηλεκτρονική μορφή 

 

6.  ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ  

Ισόγειο κτίσμα κατασκευής προ του 55 που βρίσκεται στο με αριθμό οικόπεδο 399 

του Ο.Τ. 54 του ρυμοτομικού σχεδίου Κουδουνίων ,συνολικού εμβαδού 32,75 μ2. 

Διαθέσιμα προς κάθε ενδιαφερόμενο βεβαίωση νομιμότητας από πολεοδομία 

Δράμας.  

 

7.  ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ   

Ισόγειο κτίσμα που κατασκευάστηκε βάση της 385/1974 οικοδομικής άδειας 

συνολικού εμβαδού 133,20 μ2. 

8. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ‘’ΟΛΥΜΠΙΑ’’ 

Πρόκειται για αναπαλαιωμένο κτίριο του ιστορικού κέντρο βάσει της 394/1998 

αδείας συνολικού εμβαδού 860,67 μ2. Στο υπόγειο του κτιρίου βρίσκονται οι 

τουαλέτες ενώ στο ισόγειο υπάρχει η κυρίως αίθουσα προβολών. 
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9. ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ 

Ισόγειο αναψυκτήριο στην Αγία Βαρβάρα εμβαδού 36,00 μ2 περίπου το οποίο έχει 

ενταχθεί στο νόμο 4495/2017. 

. 

 
Διευκρινίζεται ότι βάση της ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017 

 

 σε περίπτωση μικτής χρήσης κτιρίου με διαφορετικές συνθήκες 

λειτουργίας (π.χ. κτίριο πολυκατοικίας με εμπορικά καταστήματα στο 

ισόγειο), οι υπολογισμοί για την ενεργειακή απόδοση και ενεργειακή 

κατάταξη του κτηρίου κατά την ενεργειακή επιθεώρηση για την έκδοση του 

πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης γίνεται ξεχωριστά για κάθε χρήση 

των επί μέρους τμημάτων του κτηρίου.  

 

Επίσης βάσει της εγκυκλίου του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Αρ.Πρωτ.: ΔΕΠΕΑ/Γ/172335 ,16.02.2016 με θέμα:  

 

Διευκρινίσεις για το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) και την 

καταχώρηση των στοιχείων  του στην ηλεκτρονική εφαρμογή "Δήλωση 

Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας". 

 

Ως προς τη χρήση (είδος) του ακινήτου:  

 

 Κτίριο που έχει περισσότερες της μίας χρήσεις χαρακτηρίζεται ως μικτής 

χρήσης. Στην περίπτωση αυτή κάθε τμήμα του χαρακτηρίζεται με τη δική 

του χρήση και εξετάζεται από τον ενεργειακό επιθεωρητή η απαίτηση 

έκδοσης ΠΕΑ ή μη ξεχωριστά για κάθε χρήση.  

 Ειδικά στις περιπτώσεις που για τη λειτουργία ενός ενιαίου οργανισμού 

είναι απαραίτητο να συνυπάρχουν στο ίδιο κτίριο περισσότερες της μίας 

χρήσεις, για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά της κύρια χρήσης, τότε το 

κτίριο χαρακτηρίζεται συνολικά με τη χρήση που κυριαρχεί (π.χ. 

"νοσοκομείο" για κατάστημα εντός νοσοκομείου, "ξενοδοχείο" για 

εστιατόριο εντός ξενοδοχείου).  

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση κτιρίου με ενιαία χρήση, δεν απαιτείται η 

έκδοση Π.Ε.Α. για κάθε επιμέρους κτιριακή μονάδα αυτού, αλλά η πιστοποίηση 

των κτιριακών μονάδων του μπορεί να βασίζεται στην πιστοποίηση 

ολόκληρου του κτιρίου (π.χ. σε πολυώροφο κτίριο με κτιριακές μονάδες – 

διαμερίσματα με χρήση κατοικίας, το ΠΕΑ της πολυκατοικίας μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως ΠΕΑ για κάθε κατοικία - διαμέρισμα). 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

 

Η παροχή υπηρεσιών του Ενεργειακού Επιθεωρητή για την έκδοση των 

Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης για κάθε κτίριο, αναλύεται υποχρεωτικά 

στις ακόλουθες εργασίες : 

 

1. Καταγραφή όλων των στοιχείων των ακινήτων (μέγεθος, εγκαταστάσεις, 

φωτογράφηση χώρου κλπ.), για κάθε κτίριο 
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Ο επιθεωρητής κατά την επιτόπια επίσκεψη στα κτίρια πρέπει να καταγράψει όλα 

τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν για τους απαραίτητους υπολογισμούς 

ενεργειακής απόδοσης και για την ενεργειακή κατάταξη των κτιρίων. 

Πέρα από την απλή καταγραφή των στοιχείων των κτιρίων, θα πρέπει να 

επαληθευθούν τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από τις διαθέσιμες μελέτες και 

σχέδια αυτών. Δύναται να χρησιμοποιηθεί κατάλληλος εξοπλισμός για τη μέτρηση 

και επαλήθευση των διαφόρων παραμέτρων που συμβάλλουν στην ακριβή 

διατύπωση των κτιριακών εγκαταστάσεων και των συνθηκών λειτουργίας. Ο 

ενεργειακός επιθεωρητής εφόσον επιθυμεί μπορεί να προβεί σε εξειδικευμένες 

μετρήσεις. 

 

Η καταγραφή των δεδομένων περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια: 

 

 Προσδιορισμός συνθηκών λειτουργίας κτηρίου 

 Αποτύπωση της γεωμετρίας του κτηρίου και των θερμικών ζωνών 

 Προσδιορισμός θερμοφυσικών ιδιοτήτων δομικών στοιχείων 

 Προσδιορισμός συντελεστών σκίασης 

 Προσδιορισμός αερισμού διείσδυσης μέσω χαραμάδων 

 

 Καταγραφή εγκαταστάσεων θέρμανσης 

- Μονάδα παραγωγής 

- Δίκτυο διανομής 

- Τερματικές μονάδες 

 

 Καταγραφή εγκαταστάσεων ψύξης 

- Μονάδα παραγωγής 

- Δίκτυο διανομής 

- Τερματικές μονάδες 

 

 Καταγραφή εγκαταστάσεων μηχανικού αερισμού 

 Καταγραφή εγκαταστάσεων ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) 

 Καταγραφή συστημάτων φωτισμού 

- Εγκατεστημένη ισχύς 

- Διατάξεις αυτοματισμού 

 

 Καταγραφή διατάξεων αυτόματου ελέγχου. 

 

 

 

 

2. Υπολογισμός Ενεργειακής Απόδοσης, για κάθε κτίριο 

 

Στη συνέχεια, ο επιθεωρητής θα επεξεργαστεί τα στοιχεία μέσω εξειδικευμένου 

λογισμικού και θα εκτελέσει τους υπολογισμούς, ώστε να προκύψει η τεκμηρίωση 

της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και να εκδοθεί το Πιστοποιητικό 

Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.). Στο λογισμικό θα εισαχθούν και τα στοιχεία 

των προτάσεων – συστάσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. 

 

3. Συστάσεις για τη βελτίωση της Ενεργειακής απόδοσης του κάθε κτιρίου. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 1.7 του Κ.Εν.Α.Κ., το Π.Ε.Α. θα περιλαμβάνει  

συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. 

 

Συγκεκριμένα : εφόσον δεν ικανοποιούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής 

απόδοσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7  της ΔΕΠΕΑ/οικ. 

178581/30.06.2017 , προτείνεται τουλάχιστον μία και έως τρεις πιθανές 
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παρεμβάσεις / δέσμες παρεμβάσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 

του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας και τη μείωση των εκπομπών CO2, οι οποίες 

είναι ιεραρχημένες και σε σχέση με το κόστος – ενεργειακό όφελος που 

προκύπτει από το βαθμό ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου και την 

εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται. 

Πλέον των παραπάνω και για λόγους διευκόλυνσης και στα πλαίσια 

προετοιμασίας του Δήμου για την ένταξη ορισμένων εκ των ανωτέρω 

κτιρίων σε χρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα, θα ενσωματωθεί 

σε κάθε ΠΕΑ και ένα σενάριο που θα περιλαμβάνει το σύνολο των 

πιθανολογούμενων προτεινόμενων παρεμβάσεων μέσω του οποίου θα 

επιτυγχάνεται η μέγιστη ενεργειακή αναβάθμιση κάθε κτιρίου. 

 

4. Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης. 

 

Με το πέρας της διαδικασίας θα παραδοθούν τα εξής: 

 

 Τρία (3) πρωτότυπα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) 

σφραγισμένα και υπογεγραμμένα για κάθε κτίριο  

 

 Τα Π.Ε.Α. σε μορφή PDF όπως εκτυπώνεται από το www.buildingcert.gr 

 
 Φάκελος που θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που θα έχουν συλλεχθεί 

(σκαριφήματα και λοιπά)  για το σκοπό αυτό, σε μορφή οργανωμένου αρχείου.  

Συγκεκριμένα  

 

Τεχνική έκθεση που θα περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειακών δεδομένων, των 

αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων που προέκυψαν. Στην έκθεση θα 

περιλαμβάνεται η τεκμηρίωση των συντελεστών και των δεδομένων που 

χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του Π.Ε.Α.  

 

 

 

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής 

 

Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής θα φέρει την ευθύνη για την άρτια επιστημονική και 

τεχνική επάρκεια των παραδοτέων. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι άδειας ενεργειακού επιθεωρητή Γ’ 

Τάξης στην κατηγορία των κτιρίων εγγεγραμμένοι στο προβλεπόμενο από το 

άρθρο 17 του ν.4122/2013, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 54 του 

ν.4409/2016, μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών.  

 

Ο Ανάδοχος θα οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το 

Ν.3049/2002 και ιδίως τους κανόνες δεοντολογίας του επαγγέλματος του και το 

επαγγελματικό απόρρητο, ακόμη και μετά το πέρας της συνεργασίας του με το 

Δήμο. 

 

Οι υπηρεσίες θα έχουν έναρξη ισχύος από την ημερομηνία υπογραφής της 

σχετικής σύμβασης. Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα ΠΕΑ 

εντός 3 μηνών, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

 

 

 

Το θεσμικό πλαίσιο για την ανάθεση της εργασίας εκτέλεσης των 

ενεργειακών επιθεωρήσεων καθορίζεται από τα εξής: 

http://www.buildingcert.gr/
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 Νόμος 3661/2008 (ΦΕΚ 89/Α/2010) «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής 

κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις».  

 Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.) που εγκρίθηκε με 

την ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581/12-07-2017 Κοινή Απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 2367).  

 Νόμος 4122/2013 (ΦΕΚ Α 42) «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων – Εναρμόνιση 

με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».  

 Προεδρικό Διάταγμα 100/2010 «Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων, 

Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Εγκαταστάσεων Κλιματισμού» 

(ΦΕΚ 177/Α/6.10.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Το άρθρο 1 του Νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ Α 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου 

Στρατηγικής 2013-2016», με το οποίο καταργούνται οι ελάχιστες νόμιμες 

αμοιβές των ενεργειακών επιθεωρήσεων που προβλέπονταν στο 

Π.Δ.100/2010. Οι αμοιβές θα καθορίζονται πλέον ελεύθερα με συμφωνία 

των συμβαλλόμενων μερών.  

 Το άρθρο 31 του Νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ Α 18) «Συνταξιοδοτικές 

ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/ 2012, κύρωση της Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου και άλλες επείγουσες διατάξεις», Παρ.: 2-10, 

12-14.  

 Το άρθρο 23 του Ν. 4351/2015 σύμφωνα με το οποίο καταργήθηκε η παρ. 

4 του άρθρου 16 του Ν. 4122/2013, «Από την 1.1.2014 και εφόσον 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις υποχρεωτικής διενέργειας επιθεώρησης 

συστήματος θέρμανσης ή κλιματισμού των άρθρων 14 και 15, για την 

έκδοση ΠΕΑ απαιτείται η προσκόμιση της Έκθεσης Επιθεώρησης του 

Συστήματος Θέρμανσης ή Κλιματισμού» και συνεπώς η έκδοση του ΠΕΑ 

αποδεσμεύτηκε από την Έκθεση Επιθεώρησης του Συστήματος Θέρμανσης 

ή Κλιματισμού.  

 Την Υ.Α. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/ΦΕΚ Β΄/2519/20-07-2017, που αφορά την 

«Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών 

  του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 

147), 

 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 

87/07.06.2010 τεύχος Α') 

  του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 

114/8.6.2006 τεύχος Α') 

  του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-

Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» 

(Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

  του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο». 

  του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων…» . 

  του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 

διατάξεις». 

  του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119 

  του ν. 4555/2018 –ΦΕΚ 133/Α/2018 
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  του ν. 4605/2019 –ΦΕΚ 52/Α/2019 

 

Για την υποστήριξη της εφαρμογής του Κ.ΕΝ.Α.Κ. εγκρίθηκαν με την ΔΕΠΕΑ/οικ. 

182365/17 Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 

4003/17.11.2017), οι παρακάτω Τεχνικές Οδηγίες του ΤΕΕ, οι οποίες διατίθενται 

από το ΤΕΕ:  

 

α) ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017 "Αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές παραμέτρων για τον 

υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και την έκδοση του πιστοποιητικού 

ενεργειακής απόδοσης" - Α’ Έκδοση.  

β) ΤΟΤΕΕ 20701-2/2017 "Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος της 

θερμομονωτικής επάρκειας των κτηρίων" - Α’ Έκδοση.  

γ) ΤΟΤΕΕ 20701-3/2010 «Κλιματικά δεδομένα ελληνικών περιοχών», Γ’ έκδοση.  

δ) ΤΟΤΕΕ 20701-4/2017 "Οδηγίες και έντυπα ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων, 

λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού" - Α’ 

Έκδοση.  

ε) ΤΟΤΕΕ 20701-5/2017 "Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού, Θερμότητας και Ψύξης: 

Εγκαταστάσεις σε κτήρια" - Α’ Έκδοση  
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ΜΕΡΟΣ Β 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Γενικά 

 

Όλες οι τιμές μονάδας του παρόντος αναφέρονται σε πλήρως περαιωμένες 

μονάδες Παροχής Υπηρεσίας και καλύπτουν πλήρως τις εργασίες που θα εκτελέσει 

ο Πάροχος (όπως αυτές αναφέρονται στην Διακήρυξη του διαγωνισμού), 

προμήθειες και δαπάνες ως και εκείνες που τυχόν δεν κατονομάζονται, αλλά είναι 

απαραίτητες για την πλήρη παροχή των υπηρεσιών του "Παρόχου", σύμφωνα με 

τους κανόνες της Επιστήμης και Τέχνης, μη δικαιούμενης άλλης πληρωμής ή 

αποζημίωσης για την πλήρη παροχή κάθε Υπηρεσίας. 

 

Οι τιμές του παρόντος περιλαμβάνουν επιπλέον τις ακόλουθες δαπάνες και 

έξοδα : 

 

α) Τις κάθε είδους δαπάνες για το αποζημιωμένο τεχνικό-επιστημονικό προσωπικό 

ήτοι: μισθοί, ημερομίσθια, έκτακτες αμοιβές, δώρα, επίδομα αδείας, ασφαλίσεις, 

υπερωριακή απασχόληση, δαπάνες ταξιδιών, η παραμονή του προσωπικού του εκεί 

και η εκτός έδρας απασχόλησή του. Επιπλέον περιλαμβάνονται οι δαπάνες 

δακτυλογραφήσεων, μεταφράσεων, δαπάνες κεντρικών γραφείων του Παρόχου, 

το όφελος και τα γενικά έξοδα του Παρόχου, και εν γένει πάσα δαπάνη μη ρητά 

κατονομαζόμενη αλλά απαραίτητη για την πλήρη παροχή υπηρεσιών του Παρόχου 

και κατά τα λοιπά όπως αναφέρεται και στα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη. 

β) Τις δαπάνες που απορρέουν άμεσα και έμμεσα από τις κείμενες διατάξεις, όπως 

ισχύουν για την παρούσα Διακήρυξη και Σύμβαση καθώς και οι δαπάνες που 

απορρέουν από τη χρήση των κατάλληλων και νόμιμων λογισμικών (softwares με 

τις σχετικές άδειες χρήσης) που απαιτούνται για την έκδοση των ΠΕΑ. 

γ) Τις δαπάνες για την αναπαραγωγή (φωτοτυπία/σάρωση) σχεδίων/τευχών, για 

την ψηφιοποίηση σχεδίων/τευχών, για τις μεταφράσεις από και προς την Ελληνική 

γλώσσα οποιουδήποτε κειμένου του Παρόχου ή άλλου που θα χρησιμοποιήσει ο 

Πάροχος στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών του στην Υπηρεσία, καθώς και 

τις δαπάνες διερμηνείας από και προς την Ελληνική γλώσσα που ενδεχομένως να 

απαιτούνται για την επικοινωνία του Παρόχου και των στελεχών του με την 

Υπηρεσία.  

Επίσης, βαρύνουν το Πάροχο περιλαμβανόμενες ανηγμένα στις τιμές της 

Οικονομικής Προσφοράς, όλες οι δαπάνες του πρόσθετου προσωπικού διοικητικής 

υποστήριξης. Το προσωπικό αυτό θα απασχοληθεί καθ' όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης του Παρόχου, συμπεριλαμβανομένων και των παρατάσεων αυτής, χωρίς 

πρόσθετη αμοιβή, δεδομένου ότι αυτή έχει υπολογισθεί ανηγμένη από τον Πάροχο 

κατά τη διαμόρφωση της προσφοράς του. 

δ) Επίσης τον Πάροχο βαρύνει αποκλειστικά το κόστος της οποιαδήποτε 

πρόσθετης γραμματειακής υποστήριξης απαιτηθεί για την εκτέλεση της σύμβασής 

του. 

 

Ο υπολογισμός της απαιτούμενης δαπάνης των υπηρεσιών, συντάχθηκε με βάση 

τη σχετική ΥΑ του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με αριθμό : 

ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/ΦΕΚ Β΄/2519/20-07-2017, που αφορά την «Έγκριση 

Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 

53 του ν.4412/2016 (Α΄147)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΥΑ 

ΔΝΣγ/οικ.56023/ΦΝ 466/ΦΕΚ Β΄/2724/03-08-2017). 

 

Σύμφωνα με το Άρθρο ΓΕΝ.2 – Υπολογισμός αμοιβής Μελετών, του ως άνω 

Κανονισμού, ισχύει ότι κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 8 του 

άρθρου 53 του Ν. 4412/2016, οι ενιαίες τιμές των προεκτιμώμενων αμοιβών 
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υπηρεσιών είτε ανά μονάδα φυσικού αντικειμένου και κατηγορία έργου είτε ανά 

μονάδα χρόνου απασχόλησης, υπολογίζεται από την παρακάτω σχέση : 

 

Α = (τκ) x Σ(Φ) [€] 

 

όπου: 

(τκ): ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 και για τις αμοιβές του έτους 2019 ο 

συντελεστής (τκ) έχει τιμή (τκ) = 1,218, σύμφωνα με την Εγκύκλιο 3 - 

Αρ.Πρωτ.ΔΝΣ/12546/ΦΝ439.6/19-03-2019 και Σ(Φ): η ενιαία τιμή της 

προεκτιμώμενης αμοιβής όπως καθορίζεται ανά είδος και κατηγορία έργου στα 

αντίστοιχα άρθρα κάθε κατηγορίας μελέτης συναρτημένη με την φυσική ποσότητα 

κάθε αντικειμένου. 

 

Προεκτιμώμενη Αμοιβή 

 

Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης. 

Σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.4 της ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/ ΦΕΚ Β΄2519/20-07-2017, 

η προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ, για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών 

μηχανικού ή άλλου επιστήμονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης 

αμειβόμενης βάσει ειδικών προβλέψεων του παρόντος, υπολογίζεται ανάλογα με 

το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας ως εξής: 

 

α) Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη : 300*τκ 

β) Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη : 450*τκ 

γ) Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών : 600*τκ, 

όπου (τκ) είναι ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3. 

 

Οι αποζημιώσεις της παραγράφου 1 νοούνται για απασχόληση εντός ή εκτός έδρας 

(στο εσωτερικό) περισσότερων της μιας ημερών, ή, σε περίπτωση μίας μόνο 

ημέρας για απασχόληση πέντε (5) τουλάχιστον ωρών. Για απασχόληση μικρότερη 

των 5 ωρών, η ωριαία απασχόληση ορίζεται ίση προς το 0,20 των παραπάνω 

ημερήσιων αποζημιώσεων με ελάχιστη αμοιβή όχι μικρότερη των 150*τκ.  

Στην ανωτέρω αμοιβή νοείται ότι περιλαμβάνεται το σύνολο των άμεσων και 

έμμεσων, γενικών και ειδικών υποστηρικτικών και λειτουργικών δαπανών του. 

 

Η αποζημίωση ανθρωπομήνα νοείται ως αποζημίωση 22 ανθρωποημερών. 

 

 

Με βάση τα παραπάνω και επιλέγοντας για την περίπτωσή μας, Επιστήμονα 

εμπειρίας έως 10 έτη, προκύπτει ότι : 

 

Επιστήμονας, εμπειρίας μέχρι 10 έτη : Α.Τ.1 = 300 x 1,218 = 365,40 € ανά 

ημέρα απασχόλησης 
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                              Πίνακας Προεκτιμώμενης Αμοιβής 

 

Επιλέγοντας τις απαιτούμενες μέρες απασχόλησης ανάλογα με το μέγεθος του  

 

κάθε κτιρίου ξεχωριστά, προκύπτει ο ακόλουθος Πίνακας υπολογισμού των 

αμοιβών: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 
A
/
A 

Ονομασία δημοτικού κτιρίου 
Συνολική 

επιφάνεια 
κτιρίου (σε m2) 

Ημέρες 
Απασχόλησης 

ΤΙΜΗ προ ΦΠΑ (€) 
(Ημέρες 

Απασχόλησης*Α.Τ.1) 

1 
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ (ΠΑΛΑΙΟ)                                                  

Τμήμα  ισογείου και όροφοι 
1576.97 9 3,288.60 € 

2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ 1317.09 8 2,923.20 € 

3 
ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΑΙΘΟΥΣΑ 

ΠΟΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
340.00 4 1,461.60 € 

4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 1603.74 8 2,923.20 € 

5 ΕΠΑΛ 9487.38 16 5,846.40 € 

6 ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ 32.75 1 365.40 € 

7 
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΚΗΠΟΥ 
133.20 1 365.40 € 

8 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑ 860.67 7 2,557.80 € 

9 ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ 36.00 1 365.40 € 

 ΣΥΝΟΛΟ 15,387.80 55 20,097.00 € 

   Απρόβλεπτα 15% 3,014.55 € 

   Σύνολο με απρ. 23,111.55 € 

   ΦΠΑ 24% 5,546.77 € 

   
Γενικό Σύνολο με 

ΦΠΑ 
28,658.32 € 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI –  ΤΕΥΔ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙI Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (Προσαρμοσμένο 

από την Αναθέτουσα Αρχή) 

 

 

 


