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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο  Δήμος  Ζωγράφου  προτίθεται  να  προβεί  στη  διενέργεια  πρόχειρου  διαγωνισμού  με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, της υπηρεσίας 
συμβούλου  με  αντικείμενο:  «Οριζόντιος  επιστημονικός  σύμβουλος  υποστήριξης  για  την 
παρακολούθηση  της  υλοποίησης  της  Πράξης  “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΖΩΓΡΑΦΟΥ’’», 
προϋπολογισμού 60.000€ (με ΦΠΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 
–  114  Α/08.06.2006)  και  τη  σχετική  τροποποίηση  αυτού  βάσει  του  Άρθρου  20,  παρ.  13  του 
Ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263/23.12.2008)  και  το Π.Δ.  28/80 (ΦΕΚ Α’  11),  και  το άρθρο 38,  παρ.  1  της  
Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης, αριθμ.  14053/ΕΥΣ 1749. Το έργο χρηματοδοτείται 
από το ΕΣΠΑ 2007-2013 – ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ και ειδικότερα εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 03 
«Ενίσχυση  της  Ανταγωνιστικότητας,  της  Καινοτομίας  και  της  Ψηφιακής  Σύγκλισης»  και  στην 
κατηγορία  πράξεων  «Ενεργειακή  απόδοση,  συμπαραγωγή,  διαχείριση  ενέργειας»  Εξοικονόμηση 
ενέργειας από τους ΟΤΑ και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής σύμφωνα με την υπ' αρ. 
πρωτ. ΦΒ1/Ε5.5/9496/457/27-4-2012 (ΑΔΑ Β49Θ0- ΨΑΧ) Απόφαση ένταξης του ΥΠΕΚΑ και Κωδικό 
ΟΠΣ 373677.

Η Υπηρεσία έχει έναρξη ισχύος από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης και 
λήξη  με  το  πέρας  των εργασιών  και  παραλαβή  των έργων και  μέχρι  την  Έκδοση της Απόφασης 
Ολοκλήρωσης της Πράξης (το αργότερο έως τις 31/12/2015). 

Ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί θα πρέπει να παρέχει οριζόντια επιστημονική υποστήριξη για 
την παρακολούθηση υλοποίησης της ως άνω Πράξης.

ποιότητα ζωής για όλους

Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του 
ΠΕΠ Αττικής



Οι  διαγωνιζόμενοι  μπορούν  να  υποβάλλουν  τις  προσφορές  σε  Έντυπο  της  Υπηρεσίας 
αυτοπροσώπως  ή  δια  του  νομίμου  εκπροσώπου  τους  ή  με  νόμιμα  εξουσιοδοτημένο  πρόσωπο, 
σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη, στην έδρα της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (Γ. Ζωγράφου 7, Τ.Κ. 157 
72, Ζωγράφου), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής την 10/7/2013  ημέρα Τετάρτη. Ώρα έναρξης του 
διαγωνισμού ορίζεται η 10:00 π.μ. και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών 10:30 π.μ.

Οι δαπάνες δημοσίευσης του παρόντος διαγωνισμού βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν καθημερινά, εργάσιμες ημέρες  και ώρες  11:00 
π.μ. έως 13:00 μ.μ., τα τεύχη της μελέτης και τη διακήρυξη από την Γραμματεία Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Ζωγράφου, υπεύθυνη κα. Μάμμου Κων/να τηλ. 2107490236.

                                                                            Ο Αντιδήμαρχος 
                                                                 Υποδομών, Προγραμμάτων και
                                                        Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Διαφάνειας

                                                                    Άγης Παπακωνσταντίνου
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