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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ : Εργασία έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης(ΠΕΑ)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις  σχετικές  διατάξεις  του  N.3852/07-06-10  Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης
2. Τις σχετικές διατάξεις του Π∆ 28/80, τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006) και

τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3731/2008
3. Τον προϋπολογισµού του ∆ήµου Χανίων για το οικονοµικού έτους 2015, που προβλέπει πίστωση

24.500,00€  στον  κωδικό  δαπανών  ΚΑ  30-6117.009 για  “Έκδοση  πιστοποιητικών  Ενεργειακής
Απόδοσης ∆Ε Χανίων” . 

4. Την  υπ΄  αριθµ  Α-722/2015  Π.Α.Υ.  που  δεσµεύει  πίστωση  ποσού  12.300,00€  σε  βάρος  του
παραπάνω Κ.Α.

5. Την  υπ΄  αριθµ.  389/2015  Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής  που  εγκρίνει  τη  δαπάνη  και  ψηφίζει
πίστωση 12.300,00€ στον παραπάνω Κ.Α. (Α∆ΑΜ 15REQ002855659)

6. Την υπ’ αριθµ. 43886/17-07-2015 Εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
7. Την Τεχνική ΄Έκθεση (Τεχνική Περιγραφή) της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
8. Την  υπ’  αριθµ. 284/01-09-2014 Απόφαση  ∆ηµάρχου  Χανίων  περί  ορισµού  Αντιδηµάρχων  και

µεταβίβασης αρµοδιοτήτων.
      8.    Τις ανάγκες του ∆ήµου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

        Τη  διενέργεια  διαδικασίας  για  την  ανάθεση  της  εργασίας  έκδοσης  Πιστοποιητικού Ενεργειακής
Απόδοσης(ΠΕΑ), όπως αναλυτικά  περιγράφεται στη συνηµµένη Τεχνική ΄Έκθεση  (Τεχνική Περιγραφή) της
∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών,  προϋπολογισµού  10.800,00€  συµπεριλαµβανοµένου  του  ΦΠΑ.  Το
Πιστοποιητικό αφορά το σχολικό συγκρότηµα «3ο Γυµνάσιο, 4ο Γυµνάσιο, 3οΛύκειο Χανίων» που βρίσκεται
στη  συµβολή  των  οδών  Απτέρων  2 και  Αποκορώνου  166, στο  Ο.Τ.  449-450-148-453-454-455-149,  στην
περιοχή Κουµπές, της πόλης των Χανίων, της &. Ε. Χανίων, του ∆ήµου Χανίων. Συγκεκριµένα, στα πλαίσια
εφαρµογής  των  διατάξεων  περί  Ενεργειακής  Επιθεώρησης  Κτηρίων  για  την  έκδοση  Πιστοποιητικού
Ενεργειακής  Απόδοσης  κτηρίων,  ενεργειακής  επιθεώρησης  λεβήτων/εγκαταστάσεων  θέρµανσης  και
ενεργειακής  επιθεώρησης  εγκαταστάσεων  κλιµατισµού  µε  σκοπό  τον  καθορισµό  µέτρων  µείωσης  της
ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων του ∆ηµοσίου και του ευρύτερου ∆ηµόσιου τοµέα και λαµβάνοντας
υπόψη ότι η ιδιότητα  του Ενεργειακού  Επιθεωρητή  είναι ασυµβίβαστη  µε  την ιδιότητα  του υπαλλήλου στο
δηµόσιο ή ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, µε σχέση δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς
επίσης  ότι  απαγορεύεται  η διενέργεια  ενεργειακής  επιθεώρησης  από  Ενεργειακό  Επιθεωρητή σε  κτήριο  ή
τµήµατα  αυτού  εφόσον  :  α)  στη  µελέτη  ή  κατασκευή  ή  επίβλεψη  ή  διαχείριση  ή  λειτουργία  ή  συντήρηση
υπήρξε µε οποιονδήποτε τρόπο ο ίδιος ή νοµικό πρόσωπο του οποίου είναι µέλος ή εταίρος ή υπάλληλος β)
έχει  δικαίωµα  κυριότητας,  νοµής  ή  κατοχής,  ο  ίδιος  ή  σύζυγος,  ή συγγενής  του  έως  β΄  βαθµού  ή νοµικό
πρόσωπο  του  οποίου  ο ίδιος  είναι  µέλος  ή εταίρος  ή υπάλληλος,  η εργασία  αυτή  πρέπει  να  ανατεθεί  σε
ιδιώτη.

Ο ∆/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:
1. ∆ήµαρχο Χανίων
2. Αντιδήµαρχο Χανίων κ. Αλεξανδράκη Νεκτάριο
3. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
4. Επιτροπή  Αξιολόγησης Προσφορών  για απευθείας ανάθεση  παροχής  υπηρεσιών και  εργασιών,  µε ιδιαίτερες

γνώσεις, κ. Στρογγυλός Ιωάννης (∆/νση Πολεοδοµίας)
5. Επιτροπή Καλής Εκτέλεσης Υπηρεσιών, µε ιδιαίτερες γνώσεις, κ. Ευθυµίου Γεώργιος (Τεχνική Υπηρεσία)
6. Επιτροπή Καλής Εκτέλεσης Υπηρεσιών, µε ιδιαίτερες γνώσεις, κ. Κουκλάκης Γεώργιος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος


