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ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών  για  την  υπηρεσία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ 

  

Έχοντας υπόψη:   

1. Τις διατάξεις  του Ν. 3852/2010. 

2. Τις διατάξεις  του Ν. 4412/2016 και του Ν. 4782/2021. 

3. Τις διατάξεις  του Ν. 3463/2006, και τις διατάξεις του Ν. 3536/2007. 

4. Την αναγκαιότητα της υπηρεσία του θέματος 

 

                                          

ΕΓΚΡΙΝΕΙ 

Τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές: 

 

Η υπηρεσία αφορά την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την «Μελέτη ενεργειακής απόδοσης 

δημοτικών κτιρίων»  

 

Η μελέτη αφορά την εκπόνηση και σύνταξη μελέτης ενεργειακής απόδοσης δημοτικών κτιρίων και 

συγκεκριμένα του νηπιαγωγείου Πλαταμώνα, και του κτιριακού συγκροτήματος του συνεδριακού 

κέντρου στην ΔΕ Λιτοχώρου. 

 

Η υπηρεσία συμβούλου για την μελέτη αυτή θα υλοποιηθεί από εξωτερικό συνεργάτη, ο οποίος, σε 

συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, θα συντονίζει και θα εποπτεύει, βάσει της εμπειρίας 

του σε ανάλογες μελέτες, τα εξής: 

 

 

• Συλλογή κτιριοδομικών χαρακτηριστικών για τα κτίρια υπό μελέτη,  

• Επεξεργασία των σχεδίων των κτιρίων και αναζήτηση τεχνικών χαρακτηριστικών του 

κτιριακού κελύφους 

• Αναζήτηση και καταγραφή του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του κτιρίου 

• Σύνταξη τευχών Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ) για κάθε κτίριο ξεχωριστά. 

• Σύνταξη τευχών Μελέτης Θερμομονωτικής Επάρκειας για κάθε κτίριο ξεχωριστά. 

 

Η συγκεκριμένη εργασία φέρει αριθμό αναφοράς, σύμφωνα με την ταξινόμηση CPV:71314300-5.  

 

 

 

 

 



 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 
Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την έκδοση 

πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης Δημοτικών Κτιρίων  
3000 € 

Σύνολο 3000€ 

Φ.Π.Α. 24% 720€ 

Γενικό Σύνολο  3720€ 

 

Η υπηρεσία θα υλοποιηθεί με βάση τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και του Ν. 4782/2021, τα συμβατικά 

τεύχη, τις ισχύουσες πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές και τις υποδείξεις της επίβλεψης. 

 

CPV:71314300-5. 

 

                                                                                                                          

Οι ανωτέρω τιμές προέκυψαν έπειτα από έρευνα αγοράς και έπειτα από σύγκριση προσφερόμενων 

τιμών από οικονομικούς φορείς σε αναθέσεις προηγούμενων ετών του Δήμου. Η διαδικασία της 

ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του Ν. 4782/2021. 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 

 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ 

 

 

 

 


