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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,  

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω  & Πλατεία  

Καλλεργών  Τ.Κ: 71202 

Τηλ.: 281 340 9206    

Fax:  2810 229207 

 

 

Έκδ.1 αναθ.6 ημ/νία έγκρ. 1/6/2016 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 

 
 
 

ΤΙΤΛΟΣ: «Αμοιβή μηχανικών για την  

Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής 

Απόδοσης (Π.Ε.Α.) δημοτικών και 

σχολικών κτιρίων» 

 

Κωδ. Προϋπ/σμού:  10-6117.009 

 

Χρηματοδότηση: Δήμος Ηρακλείου 

 

Προϋπολογισμού:  24.800,00 ευρώ 
 

CPV: 71314300-5 

 

Ηράκλειο,  08/12/2016 

 

 

Aρ. Πρωτ.:  140383/08-12-2016 
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση της 

 

 «Αμοιβής μηχανικών για την  

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

δημοτικών και σχολικών κτιρίων»   

 

Στο παραπάνω πλαίσιο καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές 

προσφορές σύμφωνα με: 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 

3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με 

την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την 

περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 

3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

5. Την με αρ.πρωτ. 58120 / 01-6-2016 απόφαση Δημάρχου περί εκχώρησης της 

αρμοδιότητας υπογραφής στους Αντιδημάρχους και Εντεταλμένους Συμβούλους 

του Δήμου. 

6. Την αναγκαιότητα της δαπάνης «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών και σχολικών 

κτιρίων». 

7. Την υπ. αριθμ. 725/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: ΩΖΠΠΩ0Ο 

-3ΨΤ για αναμόρφωση προϋπολογισμού για την ενεργειακή αναβάθμιση 

δημοτικών και σχολικών κτιρίων. 
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8. Την 794/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ: ΨΠΛΚΩ0Ο-ΡΥΣ για 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών και 

σχολικών κτιρίων (απόφαση 725/2016 Οικονομικής Επιτροπής). 

9. Την Εγκριτική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με αρ.πρωτ. 133958/21-11-2016 με 

ΑΔΑ: Ω8ΙΡΟΡ1Θ-ΞΚ5, που εγκρίνει την 794/2016 Απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου για Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την ενεργειακή αναβάθμιση 

δημοτικών και σχολικών κτιρίων (απόφαση 725/2016 Οικονομικής Επιτροπής). 

10. Τη Μελέτη που συντάχθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος. 

11. Την Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης με Α-1374/05-12-2016. 

12. Την υπ. αριθμ. 860/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση 

διάθεσης πίστωσης για την «Αμοιβή μηχανικών για την Έκδοση Πιστοποιητικών 

Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) δημοτικών και σχολικών κτιρίων». 

Προσφορές γίνονται δεκτές από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα και τον 

Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου, ημέρα Πέμπτη 08/12/2016 έως και την                                  

Πέμπτη 15/12/2016 και ώρα 10:30 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), είτε ιδιοχείρως 

είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου στη 

διεύθυνση, Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 71202, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση 

απορρίπτεται η οικονομική προσφορά.   

Ο Φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται. Στο φάκελο θα πρέπει να 

αναγράφoνται τα εξής: 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ : ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

          ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

          ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  «Αμοιβή μηχανικών για την Έκδοση Πιστοποιητικών 

Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) δημοτικών και σχολικών κτιρίων»   

  
Υπεύθυνοι για πληροφορίες:  κος Εμμανουήλ Φωτάκης για τις τεχνικές προδιαγραφές 
& Αδαμαντία Μαυρομάτη για τη διαδικασία κατάθεσης προσφορών, τηλ. 2813409206. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της μίσθωσης ανέρχεται στο ποσό των 24.800,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

 

Ο χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται σε δύο μήνες, και επιμερίζεται σε: 

 Στάδιο 1: Έκδοση Π.Ε.Α. κτιρίου Ανδρόγεω, σε 30 ημέρες. 

 Στάδιο 2: Έκδοση Π.Ε.Α. κτιρίου Λόντζια και 32ου Νηπιαγωγείου, σε 30 ημέρες. 

 

  

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν έδρα σε χώρα της Ε.Ε. και να είναι αναγνωρισμένα 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα που μπορούν να αναλάβουν την συγκεκριμένη παροχή 

υπηρεσίας και να είναι εγγεγραμμένα στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική 

οργάνωση.  
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Επίσης οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού 

μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά:  

Υπεύθυνη δήλωση, των ιδίων ή των νόμιμων εκπροσώπων τους, με την οποία θα 

δηλώνεται ότι:  

 Έλαβαν γνώση των όρων της προκήρυξης, των όρων της μελέτης και των λοιπών 

εγγράφων της παρούσας σύμβασης και αποδέχονται αυτούς πλήρως και 

ανεπιφύλακτα. 

 Δεν έχουν  συμμετάσχει:  

α) 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) σε 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) σε 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) σε 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) σε 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 ). 

 Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 

τους δραστηριότητας.  

 Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την 

ημέρα του διαγωνισμού. 

 Είναι εγγεγραμμένοι στο αρμόδιο Επιμελητήριο και μπορούν να προσκομίσουν 

Πιστοποιητικό  Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται σε αυτό η εγγραφή 

τους και το ειδικό επάγγελμά τους το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των υπό 

προμήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος . 

 Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών της ΕΥΕΠΕΝ (ΥΠΕΚΑ) 

και είναι κάτοχοι άδειας Γ’ τάξης και των τριών κατηγοριών α) κτιρίου, β) 

συστημάτων θέρμανσης, γ) συστημάτων κλιματισμού, σύμφωνα με το άρθρο 54 

του Ν. 4409/2016 ή όπως προβλέπεται με τις μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 58) 

του ίδιου Νόμου. 

 Είναι γνώστες των προς επιθεώρηση κτιρίων. 

 Έχουν εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ενεργειακών επιθεωρήσεων σε τριτογενή 

κτίρια πολύπλοκων Η/Μ εγκαταστάσεων άνω των 2000 τ.μ. & μιας (1) έκθεσης 

συστημάτων κλιματισμού. 

 



       

 

 4

 

Σημειώνεται ότι η ως άνω Υπεύθυνη ∆ήλωση πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των 

τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των 

προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια 

διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 

 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά των περιπτώσεων, για κάθε οικονομικό φορέα 

που συμμετέχει στην ένωση. 

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση οφείλει να προσκομίσει κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης του 

από την υπηρεσία μας, εντός σφραγισμένου φακέλου, τα παρακάτω έγγραφα και 

πιστοποιητικά: 

 

Α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου του οποίου η έκδοση να μην υπερβαίνει χρονικά τους 3 

μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

Υποχρέωση προσκόμισης έχουν : 

α1.) Τα φυσικά πρόσωπα   

α2.) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε). οι διαχειριστές τους. 

α3.) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), ο Διευθύνοντας Σύμβουλος, καθώς και 

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Β)  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής)  

Γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

Δ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται σε αυτό η 

εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της 

ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των υπό προμήθεια 

ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος. 

Ε) Εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, που αντιστοιχεί στο 5% του 

προϋπολογισμού της αξίας της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ,  σύμφωνα με τα οριζόμενα  στο 

άρθρο 6 της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και του άρθρου 72 του Ν.4412/2016. 

Ζ) Έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι ο ανάδοχος έχει ολοκληρώσει τρεις (3) ενεργειακές 

επιθεωρήσεις σε τριτογενή κτίρια πολύπλοκων Η/Μ εγκαταστάσεων άνω των 2000 τ.μ. & 

μιας (1) έκθεσης συστημάτων κλιματισμού. 

 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 

στην ένωση. 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, εφόσον 

πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας. 

 
                                                      Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

 
 

                                                                       ΠΕΤΡΟΣ ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ 

 
 


