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Θεσσαλονίκη, 02 Απριλίου 2018

Αρ. Πρωτ. : 56451(1674)

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέμα:  Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την  απευθείας  ανάθεση  του  έργου  :

«Υποστήριξη  της Περιφέρειας Κεντρικής  Μακεδονίας στη διοργάνωση των εργαστηρίων και

στην  αναθεώρηση/σύνταξη  των  Σχεδίων  Διαχείρισης  Αειφόρου  Ενέργειας/και  Κλίματος

(ΣΔΑΕ/Κ)  των  Δήμων  που  συγκροτούν  το  Τεχνικό  Ενεργειακό  Συμβούλιο  του  έργου

EMPOWERING της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»

   

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (και πιο συγκεκριμένα το άρθρο 283 & το
άρθρο 186 περί αρμοδιοτήτων των Περιφερειών),  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τον  Οργανισμό Εσωτερικής  Λειτουργίας  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας (Π.Δ.  133/2010,
Φ.Ε.Κ. 226/τ. Α’/27-12-2010) του οποίου η τροποποίηση εγκρίθηκε με την αριθμ. 81320 & 77909/1-12-
2016  απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας-Θράκης
(Φ.Ε.Κ.4302/τ. Β’/30-12-2016).

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

4.  Τις διατάξεις του Ν.4270/2014  Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις  (Φ.Ε.Κ.143/τ. Α΄/28-06-2014) όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.

5. Το Ν. 2362/95 «Περί δημοσίου Λογιστικού , ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις»
(Φ.Ε.Κ.  247/τ.Α΄/27-11-1995)  ως  προς  τις  διατάξεις  οι  οποίες  ισχύουν  μετά  την  εφαρμογή  του  Ν.
4270/2014.

6. Το Π.Δ.80/2016  Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες  (Φ.Ε.Κ. 145/τ. Α΄/05-08-2016).

7. Το Ν.  2286/95 «Προμήθειες  του δημόσιου τομέα και  ρυθμίσεις  συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ.19/τ.
Α΄/01-02-1995).
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8.  Την  αριθμ.  35130/739/09-08-2010  απόφαση  του  Υπουργείου  Οικονομικών  περί  αύξησης  των
χρηματικών  ποσών του  ν.2362/95  για  τη  σύναψη  δημοσίων  συμβάσεων που  αφορούν  προμήθεια
προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων (Φ.Ε.Κ. 1291/τ.Β΄/11-08-2010).

9.  Τις  διατάξεις  του  Ν.3861/2010  (Φ.Ε.Κ.112/Α΄/13-07-2010) “Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την
υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια”  και άλλες διατάξεις”,  όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.
4210/2013, άρθρο 23 παρ. 4.

10.  Το  Ν.4013/2011  (ΦΕΚ  204/τ.  Α'/15-09-2011) “Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου
κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)– Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες
διατάξεις” , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4038/2012 (ΦΕΚ19/τ. Α΄/02.02.2014).

11. Το Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές
ρυθμίσεις», άρθρο 1 και άρθρο 3 (Φ.Ε.Κ. 74/τ. Α’/26-03-2014). 

12.Την  ΚΥΑ  Π1/2380/18.12.2012(ΦΕΚ  3400/Β΄/20.12.2012)  περί  λειτουργίας  του  Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

13.  Την  Πρόσκληση  για  υποβολή  προτάσεων  H2020-EE-2015-3-MarketUptake  στο  πλάισιο  του
προγράμματος HORIZON 2020-Πρόγραμμα Πλάισιο στην Έρευνα και την Καινοτομία (HORIZON 2020-
The EU Framework Programme for Research and Innovation) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

14. Την  από  4  Ιουνίου  2015  πρόταση  που  υποβλήθηκε  από  την  αναπτυξιακή  εταιρεία  SVIM  –
SVILUPPO MARCHE SPA SOCIETA UNIPERSONALE με έδρα την Ιταλία, για υλοποίηση του έργου με
τίτλο “Empowering local public authorities to build integrated sustainable energy strategies” (Ενίσχυση
της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη δημιουργία ολοκληρωμένων και βιώσιμων ενεργειακών στρατηγικών)
και ακρωνύμιο EMPOWERING.

15. Το  αρ.πρωτ.  (2015)4678441-29/10/2015  έγγραφο  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  για  την  έγκριση
χρηματοδότησης του ανωτέρω έργου.

16. Την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της πρόσκλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και την έγκριση
του έργου “EMPOWERING”.

17. Την υπ’αριθμ. 15/16-02-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, που
αφορά  στην  έγκριση  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο  “Empowering  local  public  authorities  to  build
integrated  sustainable  energy  strategies”  (Ενίσχυση  της  τοπικής  αυτοδιοίκησης  για  τη  δημιουργία
ολοκληρωμένων  και  βιώσιμων  ενεργειακών  στρατηγικών)  και  ακρωνύμιο  EMPOWERING  που
εγκρίθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος   HORIZON2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

18. Το με αρ. πρωτ 29805(1069)/19-01-2018 έγγραφο του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής &
Ταμ. Διαχείρισης της Δ/νσης Οικονομικού της ΠΚΜ περί έγκρισης πίστωσης για την υλοποίηση του δια-
γωνισμού.

19. Την αρ. 104/23-01-2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ : 6ΡΧΝ7ΛΛ-ΟΗ0) που αφορά
στη δέσμευση του ποσού των 17.000,00 € για την υλοποίηση του διαγωνισμού.

20. Την με Αρ. Πρωτ. 60111(1791)/02-02-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ:ΩΖΗΛ7ΛΛ-
Φ3Ο, ΑΔΑΜ : 18REQ002616823 και A/A 722 του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής
Διαχείρισης της Π.Κ.Μ. – Κ.Α.Ε. 02.21.01.723.9899.ζ.01 – Πρόγραμμα EMPOWERING – 13-803429-0
(καταχωρήθηκε με α/α 605 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του Τμήματος Προϋπολογι-
σμού, Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης).
 
21.  Την  αριθμ.  30110(385)/27-1-2017  Απόφαση  Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας  “Περί
μεταβίβασης  αρμοδιοτήτων  των  οργανικών  μονάδων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  στους
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Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής
εγγράφων,  αποφάσεων  και  άλλων  πράξεων  “ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”,  στους
Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, των
Διευθύνσεων/Αυτοτελών  Διευθύνσεων,  Υποδιευθύνσεων,  Τμημάτων/Αυτοτελών  Τμημάτων  και
Αυτοτελών  Γραφείων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας”  (ΦΕΚ  390/τ.  Β΄/10-02-2017)  και  την
αριθμ.ΓΠΚΜ  οικ.642/20-2-2017  απόφαση  Περιφερειάρχη   Κεντρικής  Μακεδονίας  περί  “Παράτασης
θητείας  Αντιπεριφερειαρχών  και  ανάθεση  τομέων  ευθύνης  σε  όλους  τους  Αντιπεριφερειάρχες  της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” (ΦΕΚ 102/ΥΟΔΔ/06-03-2017).

Ανακοινώνει ότι :

προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του  Ν. 4412/2016

του έργου: «Υποστήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  στη διοργάνωση των εργαστη-

ρίων και την αναθεώρηση/σύνταξη των Σχεδίων Διαχείρισης Αειφόρου Ενέργειας/και Κλίματος

(ΣΔΑΕ/Κ) των Δήμων που συγκροτούν το Τεχνικό Ενεργειακό Συμβούλιο του έργου EMPOWER-

ING της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οι-

κονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής σύμφωνα με  το άρθρο 86 του

Ν.4412/2016.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται συνολικά  στο ποσό των δέκα επτά

χιλιάδων ευρώ (17.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (13.709,677€ άνευ Φ.Π.Α.).

Η παρούσα  πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το έργο «Εmpowering local public authorities to build integrated sustainable energy strategies»

(Ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη δημιουργία ολοκληρωμένων και βιώσιμων ενεργειακών

στρατηγικών) με ακρωνύμιο «ΕMPOWERING» χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την

έρευνα και καινοτομία  HORIZON 2020 στο θεματικό πεδίο ενδιαφέροντος «Εξοικονόμηση ενέργειας».

Στο έργο συμμετέχουν οκτώ (8) εταίροι,  από επτά (7) Ευρωπαϊκές χώρες και ποιο συγκεκριμένα οι

εξής: 

1. SVIM - Sviluppo Marche SpA (ITALIA)

2. AMAAA - Agency for Environment and Water of Andalusia (SPAIN)

3. North-Est Regional Development Agency (ROUMANIA)

4. RISE - Technical Research Institute of Sweden  (SWEDEN)

5. IDA - Istrian Development Agency (CROATIA)

6. NORDA  - Regional Development Agency of North Hungary (HUNGARY)

7. RCM- Region of Central Macedonia (GREECE)
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8. CRES-Centre for Renewable Energy Sources and Saving (GREECE)

Το EMPOWERING υποστηρίζει τις έξι (6) Περιφέρειες που συμμετέχουν στο έργο στη μετάβασή

τους σε κοινωνίες  χαμηλών εκπομπών άνθρακα μέσω της ενίσχυσης των ικανοτήτων των

Δήμων και των εκπροσώπων των Περιφερειακών Αρχών στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων

ενεργειακών στρατηγικών σχεδιασμών. 

Οι  Περιφέρειες  διαθέτουν  προηγούμενη  εμπειρία  όσον  αφορά  στην  υποστήριξη  των  Δήμων  των

περιοχών επιρροής τους για  την  ανάπτυξη τοπικών ενεργειακών σχεδίων,  κυρίως στο πλαίσιο  της

πρωτοβουλίας  του  Συμφώνου  των Δημάρχων (Σχέδια  Δράσης για  την  Αειφόρο  Ενέργεια  -  ΣΔΑΕ).

Αρκετοί Δήμοι έχουν εκπονήσει  ΣΔΑΕ και έχουν κάνει σημαντικά βήματα στην υλοποίησή τους και

κυρίως  προς  την  κατεύθυνση  της  αύξησης  της  ενεργειακής  αποδοτικότητας.  Σημαντικές  δυσκολίες

υπάρχουν ιδιαίτερα στους μικρούς και μεσαίου μεγέθους Δήμους  στην πλήρη εφαρμογή των Σχεδίων

τους λόγω έλλειψης τεχνικών, διοικητικών, οικονομικών και διαχειριστικών δεξιοτήτων για τη μετατροπή

των προγραμματισμένων δράσεων σε συγκεκριμένες επενδύσεις. Επιπρόσθετα, οι Δήμοι που έχουν

εκπονήσει ΣΔΑΕ αλλά και αυτοί  που προτίθενται  να υπογράψουν το νέο Σύμφωνο των Δημάρχων

(Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια) καλούνται να υιοθετήσουν πιο φιλόδοξους

στόχους μείωσης του διοξειδίου του άνθρακα και μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση αναφορικά με τον

μετριασμό  της  κλιματικής  αλλαγής.  Για  την  αντιμετώπιση  των  παραπάνω  προκλήσεων  το

EMPOWERING ενεργεί σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο παρέχει στις τοπικές αρχές πρόσθετη

τεχνογνωσία,  εργαλεία  και  μεθοδολογία για  την  επικαιροποιήση  υφιστάμενων  Σχεδίων  Δράσης

Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) σε Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ) και για

την εκπόνηση νέων σύμφωνα με τις επιταγές του νέου Συμφώνου των Δημάρχων. Στο δεύτερο επίπεδο

ενισχύει  την  ικανότητα  των  Περιφερειακών  Αρχών  να  δημιουργούν  ελκυστικότερους  και

βιώσιμους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς,  προκειμένου να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες δράσεις

στον τομέα της ενέργειας. 

Την  τρέχουσα  περίοδο  το  EMPOWERING έχει  ολοκληρώσει  το  πακέτο  εργασίας  3  (WP3

Transnational  exchange  and  Learning  Activities) στο  πλαίσιο  του  οποίου  ο  κάθε  εταίρος  έχει

συστήσει  ένα  Τοπικό  Ενεργειακό  Συμβούλιο (Local  Energy  Board  –  LEB)  για  την  από  κοινού

διεξαγωγή διακρατικών  ανταλλαγών βέλτιστων  πρακτικών,  εμπειριών  και  δραστηριοτήτων  μάθησης

που  θα  οδηγήσουν  στη  δημιουργία  νέων  ΣΔΑΕΚ  και  την  επικαιροποιήση  -  αναβάθμιση  των

υφιστάμενων ΣΔΑΕ. 

Το Τοπικό Ενεργειακό Συμβούλιο (ΤΕΣ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας απαρτίζουν 12 Δήμοι.

Από αυτούς πέντε (5) Δήμοι και συγκεκριμένα  οι Δήμοι 

1. Έδεσσας, 

2. Πυλαίας-Χορτιάτη, 

3. Καλαμαριάς, 

4. Νεάπολης-Συκεών και 

5. Παύλου Μελά, 
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έχουν εκπονήσει ΣΔΑΕ στο πλαίσιο του έργου CITY-SEC και επτά (7)  Δήμοι 

1. Νάουσας, 

2. Ωραιοκάστρου, 

3. Πύδνας-Κολινδρού, 

4. Πολυγύρου, 

5. Κασσάνδρας, 

6. Σιθωνίας και 

7. Πέλλας 

προτίθενται να ενταχθούν στο Σύμφωνο των Δημάρχων και να υποβάλλουν ΣΔΑΕΚ.

Το πακέτο εργασίας 4 (WP4 Local capacities building activities) στη συνέχεια θα παρέχει στους

Δήμους  του  ΤΕΣ και  στους  εκπροσώπους των  Περιφερειακών Αρχών μια  σειρά  από εργαλεία  και

μεθοδολογίες μέσω καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων ώστε οι μεν Δήμοι να αυξήσουν τις ικανότητές

τους  για  τη  δημιουργία,  εφαρμογή  και  συνεχή  ενημέρωση  των  ΣΔΑΕ  και  οι  δε  Περιφέρειες  να

βοηθηθούν στη χάραξη μιας συνεκτικής ενεργειακής στρατηγικής που θα υποστηρίξει  την εφαρμογή

των ΣΔΑΕ.

Το πακέτο εργασίας 5 (WP5 Integrated Sustainable Action Plan and regional strategy adoption)

προβλέπει το σχεδιασμό 5 τουλάχιστον νέων ΣΔΑΕ για τους Δήμους του ΤΕΣ της κάθε Περιφέρειας

που δεν είναι μέλη του Συμφώνου των Δημάρχων και την επικαιροποίηση 5 υφιστάμενων ΣΔΑΕ για

τους  Δήμους  που  είναι  ήδη  μέλη  και  παράλληλα,  την  ανάπτυξη  ενός  χρηματοδοτικού  μέσου  από

πλευράς  Περιφέρειας  για  την  υποστήριξη  της  υλοποίησης  των  μέτρων  των  ΣΔΑΕ,  βάσει  της

τεχνογνωσία και της εμπειρία που αποκόμισαν οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και των Περιφερειακών

Αρχών κατά την υλοποίηση των πακέτων εργασίας 4 και 5.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η  παρούσα  πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  αφορά  στην  παροχή  υποστηρικτικών

υπηρεσιών από εξωτερικούς  Ειδικούς  προς την  Περιφέρεια  Κεντρικής  Μακεδονίας  για  την

υλοποίηση  επί  μέρους  δράσεων  των  πακέτων  εργασίας  4  (WP4  Local  capacities  building

activities) και 5 (WP5 Integrated Sustainable Action Plan and regional strategy adoption).

Πιο συγκεκριμένα η υποστήριξη αφορά στα ακόλουθα:

A. Στη  διενέργεια  οχτώ  (8)  εργαστηρίων  ανάπτυξης  ικανοτήτων (WP4  Local capacities

building activities) 

B. Στην τεχνική υποστήριξη των Δήμων που συγκροτούν το Τοπικό Ενεργειακό Συμβούλιο

για την εκπόνηση/επικαιροποίηση Σχεδίων Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (WP5 Integrated

Sustainable Action Plan and regional strategy adoption).

Η  υλοποίηση  του  συμβατικού  αντικειμένου  θα  γίνει  σύμφωνα  με  το  τεχνικό  δελτίο  του  έργου

EMPOWERING και τις οδηγίες του προγράμματος HORIZON 2020.
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Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου:

A. Διενέργεια οχτώ (8) εργαστηρίων ανάπτυξης ικανοτήτων (WP4 Local capacities building

activities) 

Το  πακέτο  εργασίας  4  προβλέπει  τη  διενέργεια  οχτώ  (8)  εργαστηρίων  (workshops)  ανάπτυξης

ικανοτήτων εκ των οποίων τα τρία (3) απευθύνονται σε Δήμους που δεν διαθέτουν ΣΔΑΕ, τρία (3) σε

Δήμους που διαθέτουν ΣΔΑΕ και δύο (2) σε εκπροσώπους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Πιο

αναλυτικά προβλέπεται να πραγματοποιηθούν:

 Τρία (3) εργαστήρια ανάπτυξης ικανοτήτων (capacity building) για τον τοπικό ενεργειακό

σχεδιασμό προς όλους τους Δήμους της Περιφέρειας,  τα οποία θα προωθηθούν ευρέως

μέσω των καναλιών επικοινωνίας του έργου ενώ το εκπαιδευτικό υλικό και οι παρουσιάσεις θα

είναι  διαθέσιμες  στο  κοινό  μέσω  του  ιστοτόπου  του  Συμφώνου  των  Δημάρχων.  Θα

απευθύνονται  (target groups)  σε  αυτούς  που  παίρνουν  τις  αποφάσεις  σε  τοπικό  επίπεδο

(decision makers), σε άτομα που αναπτύσσουν πολιτικές και είναι υπεύθυνοι διακυβέρνησης

καθώς και στο προσωπικό των Δήμων που είναι υπεύθυνο για την διαχείριση της ενέργειας σε

τομείς όπως μεταφορές, ύδατα, απόβλητα, αστικός σχεδιασμός κλπ. 

Για πέντε  (5)  τουλάχιστον  δήμους  που  έχουν  δεσμευτεί  να  υιοθετήσουν  τους  στόχους  του

Συμφώνου των Δημάρχων θα δοθούν συγκεκριμένες οδηγίες για τη διαμόρφωση των ΣΔΑΕ

τους καθώς και για το σχεδιασμό σειράς μέτρων ενεργειακής απόδοσης με εστίαση σε τέσσερις

βασικούς τομείς: ολοκληρωμένη ενέργεια, βιώσιμη αστική κινητικότητα, χωροταξία, καινοτόμες

λύσεις χρηματοδότησης.

 Τρία  (3)  εργαστήρια  ανάπτυξης  ικανοτήτων  (capacity  building)  για  τη  βελτίωση  των

υφιστάμενων ενεργειακών σχεδιασμών προς τους Δήμους που έχουν εκπονήσει ΣΔΑΕ.

Κύριες ομάδες-στόχοι (target groups) είναι το προσωπικό των Δήμων που ασχολούνται με την

ενέργεια (ανώτεροι και μεσαίου επιπέδου) συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων: μεταφορές,

νερό, απόβλητα, πολεοδομία, επικοινωνία, Τοπική Ατζέντα 21. Στους εκπροσώπους των πέντε

(5) Δήμων που έχουν εκπονήσει ΣΔΑΕ στο πλαίσιο του έργου CITY_SEC (2013) θα δοθούν

κατευθύνσεις  τόσο  για  την  επικαιροποίηση  των  σχεδίων  τους όσο  και  για  τη  διερεύνηση

εναλλακτικών  τρόπων χρηματοδότησης  έργων και  μέτρων βιώσιμης  ενεργειακής  απόδοσης,

συμπεριλαμβανομένης  της  μη  δημόσιας  χρηματοδότησης  (π.χ.  χρηματοπιστωτικά  ιδρύματα,

τράπεζες, διαφημίσεις κ.λπ.)

 Δύο  (2)  εργαστήρια  ανάπτυξης  ικανοτήτων  (capacity  building)  για  τη  βελτίωση  της

απόδοσης των δημόσιων δαπανών σε επενδύσεις για τη βιώσιμη ενέργεια προς την

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Απευθύνεται σε εκπροσώπους της Περιφέρειας Κεντρικής

Μακεδονίας που είναι επιφορτισμένοι με τη διαμόρφωση και την υλοποίηση των επενδύσεων

του  ΕΤΠΑ  /  ΕΚΤ  και  την  ανάπτυξη  των  ΠΕΠ  κατά  την  περίοδο  2014-2020.  Τα  σεμινάρια

ανάπτυξης ικανοτήτων αναμένεται  να βελτιώσουν την ικανότητα των περιφερειακών αρχών να

προσελκύσουν  δημόσιες  και  ιδιωτικές  επενδύσεις,  να  διερευνήσουν  εναλλακτικά  μέσα
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χρηματοδότησης  ενεργειακών  έργων  και  μέτρων  και  να  ενισχύσουν  τις  γνώσεις  τους  σε

καινοτόμα  συστήματα  χρηματοδότησης  (συμπράξεις  δημόσιου-ιδιωτικού  τομέα,  ανανεούμενα

κεφάλαια), προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη χρήση των δημόσιων πόρων.

Στο  τέλος  κάθε  εργαστηρίου  θα  καταρτιστούν  πρακτικά  που  θα  συνοψίζουν  τα  βασικά

συμπεράσματα και τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τη συνάντηση, συμπεριλαμβανομένου

του ορισμού ενός μοντέλου χρηματοπιστωτικού σχεδίου για  την  εφαρμογή των ενεργειακών

μέτρων που θα τεθεί σε εφαρμογή κατά την περίοδο 2014/2020.

Η διεξαγωγή των σεμιναρίων θα πραγματοποιηθεί κατά βάση στην Θεσσαλονίκη αλλά και πιθανότητα

στην  Βέροια  και  στην  Κασσάνδρα  (πόλεις  στις  οποίες  θα  συγκεντρωθούν  οι  προς  εκπαίδευση

εκπρόσωποι κοντινών δήμων). 

Τα εργαστήρια θα έχουν διάρκεια 4 ωρών με ενδιάμεσο διάλειμμα για καφέ και θα συνδυάζουν θεωρία

και  πρακτική.  Το πρώτο  μέρος  θα  είναι  θεωρητικό  και  θα  έχει  τη  μορφή  διαδικτυακού  σεμιναρίου

(webinar) το οποίο θα υποστηρίξει ο υπεύθυνος του πακέτου εργασίας 4 εταίρος RISE (Sweden), ενώ

το δεύτερο μέρος θα έχει τη μορφή "μάθησης με την πράξη" και θα το υποστηρίξει ο υπεύθυνος του

πακέτου εργασίας 5 εταίρος ΚΑΠΕ (Ελλάδα). 

To ακριβές πρόγραμμα των workshop θα στηριχθεί στα αποτελέσματα του πακέτου εργασίας 3 (WP3

Transnational exchange and Learning Activities)  βάσει  των  οποίων  έχουν  συνταχθεί  γενικές

κατευθυντήριες  οδηγίες  για  τη  θεματολογία  ανά  συμμετέχουσα  Περιφέρεια.  Πριν  την  έναρξη  των

σεμιναρίων  θα  καταρτιστεί  με  τη  συμβολή  του  Τοπικού  Ενεργειακού  Συμβουλίου  το  "Πρόγραμμα

ανάπτυξης ικανοτήτων" βάσει των προαναφερθέντων οδηγιών και του υλικού που έχει συλλεχθεί από

την υλοποίηση του πακέτου εργασίας 3 το οποίο θα πρέπει να λάβει έγκριση από τους υπεύθυνους του

Έργου.

Το  εκπαιδευτικό  υλικό  θα  βασίζεται  σε  καινοτόμες  μεθόδους  και  πλατφόρμες  μάθησης  (e-learning,

webinars δραστηριότητες κλπ). Σχετικά έγγραφα καθοδήγησης που θα υποστηρίζουν τις Τοπικές Αρχές

στα διάφορα στάδια του ενεργειακού σχεδιασμού θα πρέπει να επιδοθούν στους εκπροσώπους των

Δήμων που θα συμμετέχουν.

B. Τεχνική υποστήριξη  των Δήμων που συγκροτούν το Τοπικό Ενεργειακό Συμβούλιο  για

την εκπόνηση / επικαιροποίηση Σχεδίων Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (WP5  Integrated

Sustainable Action Plan and regional strategy adoption).

Το πακέτο εργασίας 5 θα αξιοποιήσει την εμπειρία και τις γνώσεις που αποκτήθηκαν από τις δράσεις

των πακέτων εργασίας 3 (WP3 Transnational  exchange and Learning Activities)  και  4 (WP4 Local

capacities  building  activities)  προς  την  κατεύθυνση  των  τοπικών  ενεργειακών σχεδιασμών  και  την

εκπόνηση των Σχεδίων Δράσης για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ). Οι συμμετέχοντες Δήμοι έχουν

λάβουν γνώση, κατά την υλοποίηση των πακέτων 3 και 4, για τις διαδικασίες που απαιτούνται για την

ένταξή τους στο Σύμφωνο των Δημάρχων (Covenant of Mayors – COM) επίσης και για τη μεθοδολογία

εκπόνησης των Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα. Το πακέτο εργασίας 5 θα τους

βοηθήσει  να  υποβάλουν  αίτημα  ένταξης  στο  Σύμφωνο  των  Δημάρχων  και  να  δημιουργήσουν  /
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επικαιροποιήσουν τα     Σχέδια Δράσης τους, μόνο όσον αφορά στην Ενέργεια, με στόχο τη μείωση του  

διοξειδίου του άνθρακα κατά το λιγότερο 40% έως το 2030 (mitigation part only).  

Στο πλαίσιο αυτό:

 Πέντε  (5)  τουλάχιστον  Δήμοι  από  το  ΤΕΣ,  οι  οποίοι  έχουν  εκδηλώσει  ενδιαφέρον  για  την

προσχώρηση  τους  στο  Σύμφωνο  των  Δημάρχων  για  την  Ενέργεια  και  το  Κλίμα  θα

υποστηριχθούν στην αποτύπωση της υφιστάμενης ενεργειακής κατάστασης στην περιοχή τους

και την απογραφή εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (Baseline Emission Inventory – BEI) βάσει

της μεθοδολογίας JRC1 και στον καθορισμό και την υιοθέτηση των Σχεδίων Δράσης Αειφόρου

Ενέργειας (ΣΔΑΕ). 

 Οι δήμοι  Έδεσσας,  Καλαμαριάς,  Νεάπολης-Συκεών,  Παύλου Μελά και  Πυλαίας-Χορτιάτη  θα

βοηθηθούν στην ενημέρωση της ενεργειακής τους κατάστασης βάσει της μεθοδολογίας JRC σε

σχέση με την υπάρχουσα κατάσταση του 2013, έτος ένταξής τους στο Σύμφωνο των Δημάρχων

και την επικαιροποίηση των υφιστάμενων ΣΔΑΕ τους με τον καθορισμό και την υιοθέτηση νέων

ολοκληρωμένων ενεργειακών έργων και δράσεων. 

 Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα παρουσιάσει το περιφερειακό της όραμα έως το 2050

συμπεριλαμβανομένου  του  μοντέλου  για  ένα  καινοτόμο  χρηματοδοτικό  μέσο  για  βιώσιμες

επενδύσεις  στην  ενέργεια  αξιοποιώντας  τη  γνώση που  έλαβαν  οι  εκπρόσωποί  της  από τα

εργαστήρια αύξησης ικανοτήτων.  

Πιο αναλυτικά: 

Η τεχνική  υποστήριξη  προς τους Δήμους που προτίθενται  να γίνουν νέα μέλη του Συμφώνου των

Δημάρχων θα αφορά:

 Στη σύνταξη σχεδίου  απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και τη συμπλήρωση του κειμένου -

αίτησης  για  την  προσχώρησή τους  στην  πρωτοβουλία  «Σύμφωνο  των  Δημάρχων» (COM΄s

adhesion).

 Στον τρόπο και τα μέσα συλλογής δεδομένων σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας στα

εδαφικά  τους  όρια  τα  οποία  θα  παρέχουν  τις  κατάλληλες  πληροφορίες  και  αρχεία  για  την

ανάπτυξη  της  BEI  βάσει  της  οποίας  θα  προταθούν  παρεμβάσεις  για  την  επίτευξη  του

επιθυμητού ενεργειακού ισοζυγίου. 

 Στην  διαμόρφωση  του  δημοτικού  οράματος  και  της  μακροπρόθεσμης  ενεργειακής

πολιτικής θέτοντας βιώσιμους στόχους για το 2020 και το 2030 σύμφωνα με τις επιταγές του

Συμφώνου των Δημάρχων. 

 Στον  καθορισμό μίας λίστας κύριων έργων και δράσεων για την επίτευξη των παραπάνω

στόχων που θα συμπεριληφθούν στα ΣΔΑΕ, τα οποία θα λάβουν έγκριση από τα Δημοτικά

1 Με τη χρήση συντελεστών LCA (Life Cycle Assessment), όπως αναπτύχθηκαν από το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC - Joint 
Research Centre) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
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Συμβούλια, εμπλουτίζοντάς τα με τεχνικές λύσεις και καινοτόμες ιδέες που έχουν αναδειχθεί στα

προηγούμενα πακέτα εργασίας.

Η τεχνική υποστήριξη προς τους Δήμους που είναι ήδη μέλη του Συμφώνου των Δημάρχων θα αφορά:

 Στον  τρόπο και τα μέσα καταγραφής δεδομένων σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας

στα εδαφικά τους όρια για την ενημέρωση της απογραφής βασικών εκπομπών (BEI) του 2013

μετά την υλοποίηση προβλεπόμενων από τα ΣΔΑΕ τους έργων ώστε να καταγραφεί η πρόοδος

ως προς την επίτευξη των στόχων και να εκτιμηθεί  η αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων

ενεργειακών τους σχεδιασμών.

 Στον  καθορισμό  της  ενεργειακής  στρατηγικής  για  την  επίτευξη  των  αναθεωρημένων

στόχων μείωσης  εκπομπών  διοξειδίου  του  άνθρακα  για  το  2030  όπως  ορίζεται  στο  νέο

Σύμφωνο των Δημάρχων (Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια). 

 Στη  διαμόρφωση  ολοκληρωμένων  ενεργειακών  δράσεων  και  έργων που  λαμβάνουν

υπόψη το τεχνικό, κοινωνικό και οικονομικό ζήτημα και περιλαμβάνουν πολλούς ενεργειακούς

τομείς (χωροταξία, χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κλπ) προκειμένου να αναβαθμιστεί και

να επικαιροποιηθεί  το υφιστάμενο ΣΔΑΕ προς την κατεύθυνση των ενεργειακών στόχων του

2030 και να λάβει έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Τέλος η τεχνική υποστήριξη προς τους εκπροσώπους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) θα

αφορά:

 Στη διαμόρφωση του ενεργειακού οράματος έως το 2050 με την υπογράμμιση των κύριων

ενεργειακών  προκλήσεων  που  αντιμετωπίζει  η  Περιφέρεια  εντός  των  ορίων  της  και  τον

καθορισμό  των  κατάλληλων  στρατηγικών  για  την  αντιμετώπισή  τους,  σύμφωνων  με  την

ενεργειακή πολιτική της ΕΕ και τις προτεραιότητες του ΕΤΠΑ / ΕΚΤ 2014-2020.

 Στην ανάπτυξη τριών σεναρίων για το 2020, το 2030 και το 2050 όσον αφορά στη μετάβαση

της  ΠΚΜ  σε  κοινωνία  χαμηλών  εκπομπών  διοξειδίου  του  άνθρακα  με  την  υλοποίηση

ολοκληρωμένων  ενεργειακών  μέτρων  για  τον  προσανατολισμό  της  διαδικασίας  λήψης

αποφάσεων προς την εκπλήρωση του ενεργειακού οράματος στα επόμενα χρόνια.

 Στην  πρόταση  για  αξιοποίηση  των  χρηματοδοτικών  μέσων και  της  δημιουργίας  ενός

πρωτότυπου και καινοτόμου χρηματοδοτικού μέσου για επενδύσεις στην αειφόρο ενέργεια

το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα από του Δήμους (PPP,  EPC,  ESCO κλπ) ή να

ξεκινήσει από την Περιφερειακή Αρχή (ενσωμάτωση κεφαλαίων ΕΤΠΑ με ιδιωτικές επενδύσεις,

ΣΔΙΤ, ανανεώσιμα κεφάλαια κλπ).

Η υλοποίηση των παραπάνω δράσεων θα υποστηρίζονται σε κάθε τους βήμα από τον υπεύθυνο του

πακέτου εργασίας 5 εταίρο (το ΚΑΠΕ) με την παροχή κατευθύνσεων, μεθοδολογίας, εργαλείων και ό,τι

κριθεί  απαραίτητο  για  την  επιτυχή  υλοποίησή  τους  και  εντός  του,  οριζόμενου  από  το  Έργο,

χρονοδιαγράμματος.
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3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Για την άρτια υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου ο Ανάδοχος:

 θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και θα φροντίσει για τον απαραίτητο εξοπλισμό και

μέσα (αίθουσες διεξαγωγής σεμιναρίων, προβολικά συστήματα, υπολογιστές, διαδίκτυο κλπ) για

την επιτυχή υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσης πρόσκλησης  (Άρθρο 2 – Αντικείμενο

του Έργου)  όπως θα περιγράψει  αναλυτικά  στην  Τεχνική  Προσφορά (ενότητα  "Σχεδιασμός,

μεθοδολογία και μέσα οργάνωσης και υλοποίησης του έργου").

 θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία σε παρόμοιας φύσης έργα και να συγκροτήσει κατάλληλη ομάδα

συνεργατών  για  την  άρτια  εκτέλεση  των  εργασιών  όπως  θα  περιγράφονται  στην  Τεχνική

Προσφορά (ενότητα "Ομάδα Έργου – Εμπειρία"). 

 θα συνεργαστεί με το ΚΑΠΕ που αποτελεί  τον επιστημονικό εταίρο του έργου ή όποιο άλλο

φορέα απαιτηθεί προκειμένου να υλοποιηθεί επιτυχώς το συμβατικό αντικείμενο.

 θα κάνει επιτόπιες επισκέψεις στις έδρες των Δήμων του Τοπικού Ενεργειακού Συμβουλίου για

την  υποβοήθησή  τους  στην  αποτύπωση  της  υφιστάμενης  ενεργειακής  κατάστασης  και  την

απογραφή των εκπομπών αναφοράς (BEI).

 ορίζεται  ως  υπεύθυνος  έναντι  του  φορέα  για  το  σύνολο  των  υπηρεσιών  που  αποτελούν

αντικείμενο της παρούσας και θα παραδώσει, με την ολοκλήρωση του έργου, πλήρη σειρά των

υλικών μαζί με Έκθεση πεπραγμένων.

Περαιτέρω υποχρεώσεις  του ανάδοχου  είναι  δυνατό  να  συμπεριληφθούν  στη σύμβαση του με  τον

φορέα. 

4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

H σύμβαση λήγει με την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου και την παραλαβή των παραδοτέων

από  την  Αναθέτουσα  Αρχή  και  όχι  πέραν  της  ημερομηνίας  λήξης  του  EMPOWERING,  ήτοι  31

Ιανουαρίου  2019.  Η  ημερομηνία  έναρξης  της  σύμβασης  συναρτάται  με  την  ολοκλήρωση  των

διαδικασιών Ανάθεσης.

Ο  Ανάδοχος  προς  απόδειξη  της  υλοποίησης  του  συμβατικού  του  αντικειμένου  θα  παραδώσει  τα

ακόλουθα:

Παραδοτέο 1  ο   – Σεπτέμβριος 2018:   

1η Έκθεση  Αναφοράς  Πεπραγμένων για  την  υλοποίηση  των  "Εργαστηρίων  ανάπτυξης

ικανοτήτων" η οποία θα αποδεικνύει  την επιτυχή, κατά τα ανωτέρω, πραγματοποίησή τους και θα
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περιλαμβάνει όλο το σχετικό τεκμηριωτικό υλικό (Προγράμματα, έγγραφα οδηγιών προς τους Δήμους,

φωτογραφίες από τα εργαστήρια κλπ). 

Παραδοτέο 2  ο   – Δεκέμβριος 2018:   

2η Έκθεση Αναφοράς Πεπραγμένων για  τις  υποστηρικτικές  ενέργειας προς τους  Δήμους για την

εκπόνηση  /  επικαιροποίηση  των  Σχεδίων  Δράσης  Αειφόρου  Ενέργειας  και  τους  Περιφερειακούς

εκπροσώπους για την ανάπτυξη του χρηματοδοτικού μέσου η οποία θα περιλαμβάνει όλο το σχετικό

τεκμηριωτικό υλικό (σχέδια αποφάσεων Δημοτικών Συμβουλίων, κατάλογοι προτεινόμενων έργων στα

πλαίσια των ΣΔΑΕ, προτεινόμενα χρηματοδοτικά εργαλεία κλπ).

5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των δέκα επτά χιλιάδων ευρώ

(17.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (13.709,677 € άνευ Φ.Π.Α.), η οποία θα βαρύνει τον

προϋπολογισμό της Π.Κ.Μ. οικονομικού έτους 2017 και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 02.21.01.723.9899.ζ.01.

Το συμβατικό τίμημα χωρίζεται σε δύο τμήματα, σύμφωνα με το εγκεκριμένο δελτίο του έργου, τα οποία

αντιστοιχούν  στα  διακεκριμένα  συμβατικά  αντικείμενα  που  περιγράφονται  παραπάνω.  Το  πρώτο

συμβατικό τίμημα είναι 7.000 € (στην κατηγορία capacity building programme) και το δεύτερο 10.000 €

(στην κατηγορία external expertise).

Η αμοιβή θα καταβληθεί σε δύο δόσεις ως εξής:

«Υποστήριξη της ΠΚΜ στην διοργάνωση των εργαστηρίων και την αναθεώρηση/σύνταξη των

Σχεδίων Διαχείρισης Αειφόρου Ενέργειας/και Κλίματος (ΣΔΑΕ/Κ) των Δήμων που συγκροτούν

το Τεχνικό Ενεργειακό Συμβούλιο του έργου EMPOWERING της ΠΚΜ»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
(ΕΥΡΩ)

1 1η Έκθεση Αναφοράς Πεπραγμένων 5.645,16

2 2η Έκθεση Αναφοράς Πεπραγμένων 8.064,52

ΣΥΝΟΛΟ 13.709,68

Φ.Π.Α .24% 3.290,32

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 17.000,00

Όλα τα έξοδα του Αναδόχου για την υλοποίηση του αντικειμένου θα επιβαρύνουν τον ίδιο (αμοιβές

συνεργατών, εξοπλισμός, μετακινήσεις κλπ).

Το συμβατικό τίμημα για κάθε παραδοτέο θα πληρωθεί μετά την έγκριση του οριστικού πρωτοκόλλου

παραλαβής  από  την  αρμόδια  Επιτροπή  Παρακολούθησης  και  Παραλαβής  της  Σύμβασης,  κατόπιν
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προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την ισχύουσα

διοικητική διαδικασία, αφού πραγματοποιηθούν οι νόμιμες κρατήσεις.

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά - δικαιολογητικά. Ο Ανάδοχος

επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων

Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει  τον  Ανάδοχο.  Απαιτήσεις  του Αναδόχου για οποιαδήποτε

πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών

στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των

φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες

νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Τυχόν τραπεζικά τέλη ή κρατήσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. Από

κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται οι νόμιμες παρακρατήσεις σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα,  ενώσεις  ή  κοινοπραξίες  αυτών  που

υποβάλλουν κοινή προσφορά, που είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή

στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη – μέλη που έχουν

κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου,  η οποία

κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από

την ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ.

Προκειμένου να διασφαλιστεί  η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και ο επιτυχής σχεδιασμός,

αλλά και η οργάνωση και ολοκλήρωση του έργου, θα πρέπει ο υποψήφιος ανάδοχος να παρουσιάζει

εξειδίκευση σε θέματα αειφορικής διαχείρισης της ενέργειας: ενεργειακός σχεδιασμός πόλεων, σχέδια

αειφορικής διαχείρισης της ενέργειας-ΣΔΑΕ, βιώσιμη αστική κινητικότητα, καινοτόμες χρηματοδοτικές

πηγές κλπ) και  να αποδεικνύει  και  να τεκμηριώνει  επαρκώς την τήρηση των παρακάτω ελαχίστων

προϋποθέσεων συμμετοχής:

1. Εμπειρία  στην  τεχνική  υποστήριξη  δράσεων  Ευρωπαϊκών  Έργων  ευρωπαϊκών

συγχρηματοδοτούμενων  έργων  (διασυνοριακά,  διαπεριφερειακά,  διακρατικά,  και  άλλα)  με

αντικείμενο την Αειφόρο Ενέργεια.

2. Εμπειρία στην υποστήριξη Δήμων για την εκπόνηση Σχεδίων Δράσης Αειφόρου Ενέργειας.

3. Εμπειρία  στη  διενέργεια  -  διοργάνωση  σεμιναρίων,  εργαστηρίων  ή  άλλων  εκδηλώσεων

εκπαιδευτικού χαρακτήρα

Προς  τεκμηρίωση  της  ανωτέρω εμπειρίας,  ο  προσφέρων θα  πρέπει  κατά  την  τελευταία  πενταετία

(2013,2014,2015, 2016 και 2017), να έχει εκτελέσει επιτυχώς: 

 τουλάχιστον  μία  (1)  σύμβαση παροχής  υπηρεσιών συμβούλου  τεχνικής  υποστήριξης

δράσεων  ευρωπαϊκών  συγχρηματοδοτούμενων  έργων  (διασυνοριακά,  διαπεριφερειακά,

διακρατικά, και άλλα) με αντικείμενο την Αειφόρο Ενέργεια.
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 τουλάχιστον  μία  (1)  σύμβαση παροχής  υπηρεσιών συμβούλου  τεχνικής  υποστήριξης

οποιουδήποτε Δήμου ανά την Ελλάδα για την εκπόνηση Σχεδίων Δράσης Αειφόρου Ενέργειας.

 τουλάχιστον  μία  (1)  σύμβαση  παροχής  υπηρεσιών  διοργάνωσης  σεμιναρίων,  ή

εργαστηρίων ή άλλων εκδηλώσεων εκπαιδευτικού χαρακτήρα.

Επίσης να διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρει σε πέρας

επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων

και εμπειρίας. Η προτεινόμενη από τον υποψήφιο ομάδα έργου θα πρέπει να απαρτίζεται από επαρκή

σε  αριθμό  άτομα,  με  τα  κάτωθι  προσόντα  και  εμπειρία,  τα  οποία  θα  πρέπει  να  περιγράφονται

επακριβώς σε αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα. Ειδικότερα, η Ομάδα Έργου θα πρέπει να διαθέτει: 

1. Υπεύθυνο έργου – συντονιστή της ομάδας που να διαθέτει: πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών και

αποδεδειγμένη  τουλάχιστον  πενταετή  (ημερολογιακά έτη)  γενική  εμπειρία  στη  διαχείριση και

υλοποίηση  ευρωπαϊκών  συγχρηματοδοτούμενων  έργων  (διασυνοριακά,  διαπεριφερειακά,

διακρατικά,  και  άλλα)  καθώς και  εμπειρία  ως Υπεύθυνος έργου για  τουλάχιστον  1  έργο με

αντικείμενο την αειφόρο ενέργεια.

2. Αναπληρωτή  Υπεύθυνο  Έργου:  που  να  διαθέτει:  πανεπιστημιακό  τίτλο  σπουδών  και

αποδεδειγμένη  τουλάχιστον   τριετή  (ημερολογιακά  έτη)  γενική  εμπειρία  στη  διαχείριση  και

υλοποίηση  ευρωπαϊκών  συγχρηματοδοτούμενων  έργων  (διασυνοριακά,  διαπεριφερειακά,

διακρατικά,  και  άλλα)  καθώς  και  εμπειρία  ως  για  τουλάχιστον  1  έργο  με  αντικείμενο  την

εκπόνηση Σχεδίων Δράσης Αειφόρου Ενέργειας.

7. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο φάκελος κάθε Προσφοράς, ο οποίος πρέπει να είναι σφραγισμένος και απαραίτητα να φέρει την

επωνυμία και τη διεύθυνση του διαγωνιζομένου καθώς επίσης και την ένδειξη “Προσφορά σχετικά με

την Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου  «Υποστήριξη της

ΠΚΜ  στην  διοργάνωση  των  εργαστηρίων  και  την  αναθεώρηση/σύνταξη  των  Σχεδίων

Διαχείρισης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) των Δήμων που συγκροτούν το Τεχνικό Ενεργειακό

Συμβούλιο του έργου EMPOWERING της ΠΚΜ» “ και να αναγράφεται  ο αριθμός πρωτοκόλλου της

παρούσας Πρόσκλησης, περιλαμβάνει τους ακόλουθους ανεξάρτητους τρεις (3) υποφακέλους με τους

κατωτέρω τίτλους: 

  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» (  ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ  )

 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (  ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ  )

 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (  ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ  )  

Α. Υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»  

Στον υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» του ενδιαφερομένου ο οποίος περιέχει ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ τα εξής: 
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α) Γενικές  πληροφορίες  για  τα  χαρακτηριστικά,  τη  δραστηριότητα,  την  τεχνική  υποδομή,  το

απασχολούμενο προσωπικό ώστε να  αποδείξει ότι διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα,

ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου.

β) Πιστοποιητικό ότι είναι μέλη του οικείου Επιμελητηρίου.

γ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της

προσφοράς τους  δεν έχουν καταδικαστεί   με  τελεσίδικη  καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα

όπως  αυτά  ορίζονται  στις  διατάξεις  του  Ν.  4412/2016:  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,

δωροδοκία,  απάτη,  τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με  τρομοκρατικές

δραστηριότητες,  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της

τρομοκρατίας και παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

δ) Πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου ότι δεν τελούν υπό πτώχευση. 

ε) Κατάλογος έργων της τελευταίας πενταετίας που να τεκμηριώνει τη σχετική με το Έργο εμπειρία

σύμφωνα με το Άρθρο 6 ΔΙΚΑΙΩΜΑ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ της παρούσης.

Ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας, εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος

Φορέας,  ή δήλωση εάν ο πελάτης είναι   Ιδιωτικός  Φορέας,  όπου θα βεβαιώνονται  τα στοιχεία  του

έργου, η περιγραφή του και η ορθή εκτέλεσή του. 

ζ)  Λοιπά δικαιολογητικά 

Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει πρόσθετα να υποβάλλουν όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η

σύσταση  και  η  νόμιμη  εκπροσώπηση  του  υποψήφιου  Αναδόχου  και  η  τήρηση  των  σχετικών

διατυπώσεων  δημοσιότητας,  με  τις  τυχόν  τροποποιήσεις  τους.  Οι  ενώσεις  και  οι  κοινοπραξίες

προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω

δικαιολογητικά  για  κάθε  προμηθευτή  που  συμμετέχει  στην  ένωση  ή  κοινοπραξία.  Συγκεκριμένα

απαιτούνται τα παρακάτω νομιμοποιητικά έγγραφα:

Για τις Ανώνυμες Εταιρίες:

 Το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ή πιστοποιητικό ΓΕΜΗ από όπου προκύπτει  η

σύσταση καθώς και η πλέον πρόσφατη τροποποίηση του καταστατικού  

 Πρακτικό  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  για  τη  συγκρότησή  του  σε  σώμα,  από  το  οποίο  να

προκύπτουν τα πρόσωπα που νόμιμα εκπροσωπούν και δεσμεύουν µε την υπογραφή τους το

νομικό πρόσωπο, μαζί µε τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης  ή πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 

Για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης:

 Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού

 Το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου δημοσιεύθηκε η περίληψη του καταστατικού  

Για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές, τις Ομόρρυθμες και τις Ετερόρρυθμες Εταιρίες:

 Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού

 Φωτοαντίγραφο της πλέον πρόσφατης τροποποίησης
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Για ατομική επιχείρηση – Φυσικό Πρόσωπο:

Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή

τους  στην  ελληνική  γλώσσα.  Όλα  τα  δικαιολογητικά  κατατίθενται  σύμφωνα  με  το  άρθρο  1  του

Ν.4250/2014, ήτοι:

α) Εφόσον πρόκειται για δημόσια έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων

εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους και

β) Εφόσον πρόκειται για ιδιωτικά έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα αντίγραφα,

υπό την προϋπόθεση ότι έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Σημειώνεται ότι για τα δικαιολογητικά (γ) και (δ) εάν η κατάθεση εντός της οριζόμενης με την

παρούσα πρόσκληση καταληκτικής προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών δεν είναι

δυνατή, μπορεί να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ,  η οποία φέρει ημερομηνία

υπογραφής  των  τελευταίων  30  ημερολογιακών  ημερών,  δίχως  να  απαιτείται  θεώρηση  του

γνησίου  της  υπογραφής,  όπου  θα  δηλώνεται  ότι  ο  υποψήφιος  δεν  τελεί  υπό  τις  εν  λόγω

καταστάσεις  και στη συνέχεια θα πρέπει να  προσκομισθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

Η Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από διοικητική

αρχή ή τα ΚΕΠ υποβάλλεται: 

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

Ε.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών (Ι.Κ.Ε.) από τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β. Υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος πρέπει είναι σφραγισμένος.

Ο υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ  τα εξής: 

Ι. Βεβαιώσεις σχετικά με την απαιτούμενη εμπειρία βάσει των του άρθρου 6 και συγκεκριμένα 

Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας του άρθρου 6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
Ως αποδεικτικά συναφούς εμπειρίας: 
Α. Κατάλογο έργων που θα περιλαμβάνει  αποκλειστικά και μόνο έργα συναφή με την παρούσα, τα
οποία καλύπτουν τα κριτήρια επαγγελματικής επάρκειας που τίθενται στο άρθρο 6 και όχι το σύνολο
των έργων της επαγγελματικής δραστηριότητας των υποψηφίων αναδόχων. Στον Κατάλογο Έργων,
όπου  θα  αναγράφονται  υποχρεωτικά,  τουλάχιστον  ο  τίτλος  του  έργου,  η  Αναθέτουσα  Αρχή  της
αντίστοιχης σύμβασης, το αντικείμενο των εργασιών του, η περίοδος υλοποίησης, η οικονομική αξία της
σύμβασης, το ποσοστό συμμετοχής και τέλος τα έγγραφα τεκμηρίωσης, όπως φαίνεται στον ακόλουθο
πίνακα:

Α/Α
Τίτλος
έργου

Αναθέτουσα
Αρχή

Αντικείμενο
εργασιών

Περίοδος
υλοποίησης

Οικονομική
αξία

Ποσοστό
συμμετοχής

Έγγραφα
τεκμηρίωσης

1
2
3
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Β. Η εμπειρία αποδεικνύεται αποκλειστικά με την προσκόμιση απλών ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων
εκ του πρωτοτύπου βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης, οι οποίες θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά
από απλή ευανάγνωστη φωτοτυπία του πρωτοτύπου των αντίστοιχων συμβάσεων.
Στις περιπτώσεις Κοινοπραξιών ή Ενώσεων Υποψηφίων η ζητούμενη εμπειρία υπολογίζεται αθροιστικά
από όλα τα μέλη των υποψηφίων σχημάτων και αποτυπώνεται σε ένα ενιαίο Κατάλογο Έργων (με
αναφορά στο μέλος της ένωσης που τη διαθέτει).
Ως αποδεικτικά κριτηρίων ομάδας έργου: 
Α. Πίνακα των στελεχών και εξωτερικών συνεργατών που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα
με το ακόλουθο υπόδειγμα:

Α/Α
Ονοματεπώνυμο
Μέλους Ομάδας Έργου

Εταιρεία  (σε
περίπτωση
Ένωσης  ή
Κοινοπραξίας)

Ρόλος  στην
Ομάδα έργου

Προτεινόμενοι
ανθρωπομήνες
απασχόλησης  στο
έργο

Β.  Αναλυτικά  Βιογραφικά  Σημειώματα  όλων  των  μελών  της  Ομάδας  Έργου  συνοδευόμενα  από
Υπεύθυνη  Δήλωση κάθε  μέλους  της  ομάδας έργου περί  ακρίβειας  των στοιχείων  του  βιογραφικού
σημειώματος τους (δεν απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής). Από τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα
θα  πρέπει  να  αποδεικνύονται  ευθέως  και  χωρίς  άλλη  αναγκαία  πληροφορία  ή  διευκρίνιση,  η
εξειδίκευση, τα επαγγελματικά προσόντα και η εμπειρία του σχετικά τις απαιτήσεις που αναλαμβάνει,
όπως προκύπτει από τον ρόλο που κατέχει στην ομάδα Έργου (Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει
την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων για  την εξακρίβωση της εμπειρίας των μελών της ομάδας
έργου).
Γ. Υπεύθυνες δηλώσεις συνεργασίας των δηλωθέντων στην Ομάδα Έργου υπαλλήλων ή στελεχών του
Υποψηφίου,  στις  οποίες  θα  δεσμεύονται,  ανεξαρτήτως  της  σχέσης  που  τους  συνδέει  μαζί  του,  να
συνεργαστούν με τον Υποψήφιο, σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση, στην Ομάδα Έργου και
για την θέση για την οποία έχουν δηλωθεί και ότι  μπορεί να ανταποκριθεί  και να παράσχει όλα τα
καθήκοντα τα οποία αναλαμβάνει.
Δ.  Δηλώσεις  συνεργασίας  των  εξωτερικών  συνεργατών  υπό την  μορφή  Υπεύθυνης  Δήλωσης  των
εξωτερικών συνεργατών (δεν απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής).
Ε. Τίτλους σπουδών και πιστοποιήσεων (απλές φωτοτυπίες).

ΙΙ. Περιγραφή του Σχεδιασμού, της μεθοδολογίας και των μέσων οργάνωσης και υλοποίησης του έργου

καθώς και του περιεχομένου των παραδοτέων.

Γ. Υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος πρέπει είναι σφραγισμένος.

Ο υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει  τη συνολική οικονομική προσφορά  ΕΙΣ

ΔΙΠΛΟΥΝ  για την εκτέλεση του Έργου, η οποία διατυπώνεται ολογράφως και αριθμητικώς, σε ευρώ,

χωρίς Φ.Π.Α. και µε Φ.Π.Α. Η οικονομική προσφορά υπογράφεται από τον προσφέροντα ή τον νόμιμο

εκπρόσωπο του προσφέροντα.  

Φόροι, Φ.Π.Α, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση, ως και κάθε άλλη δαπάνη μη

ρητά  καθοριζόμενη  από  την  παρούσα,  επιβαρύνουν  τον  Ανάδοχο  και  θα  πρέπει  να  έχουν

συνυπολογισθεί στην προσφορά του διαγωνιζόμενου.

Προσφορά  που  θα  υπερβαίνει  την  προϋπολογισθείσα  δαπάνη  των  17.000,00  ευρώ

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Ο  υποψήφιος  ανάδοχος  µε  την  προσφορά  του  δεσμεύεται  να  υλοποιήσει  το  έργο  στον

προδιαγεγραμμένο χρόνο και στην ποιότητα και επίπεδο σύμφωνα µε την προσφορά του και τους

όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Οι προσφορές δεσμεύουν τους προσφέροντες για
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ένα (1) έτος από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Εάν ζητηθεί, μπορεί να γίνει

παράταση του χρόνου ισχύος για ίσο διάστημα. Προσφορά που θα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα

δαπάνη του έργου απορρίπτεται  ως απαράδεκτη.  Στην περίπτωση ιδιαίτερα χαμηλών οικονομικών

προσφορών δύνανται  να  ζητηθούν  εγγράφως οι  όποιες  πρόσθετες  διευκρινήσεις,  σύμφωνα με  τα

προβλεπόμενα  στο  άρθρο  89  του  Ν.4412/2016  προκειμένου  να  κριθεί  το  αποδεκτό  ή  μη  της

ασυνήθιστα χαμηλής οικονομικής προσφοράς.

8. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής, η

οποία  θα  προκύψει  από  την  στάθμιση  της  βαθμολόγησης  τεχνικών  κριτηρίων  αξιολόγησης  των

προσφορών και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών (άρθρο 86 Ν.4412/2016).

Συγκεκριμένα, η αξιολόγηση τεχνικών προσφορών θα γίνει με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Α

Σχεδιασμός, μεθοδολογία και μέσα οργάνωσης και υλοποίησης 

του έργου

Πρόταση προσέγγισης του έργου, η οποία θα αναφέρει τον τρόπο με 

τον οποίο ο υποψήφιος Ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο και 

τις μεθόδους/εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει.

Η πρόταση πρέπει να αναφέρει :

- τη μεθοδολογία βάσει της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο

- το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου

- τις προτεινόμενες διαδικασίες διοίκησης, προγραμματισμού, διαχείρι-

σης, ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας του έργου

Σ1 (60%)

Β
Πληρότητα και  επάρκεια του καθορισμού των περιεχομένων των 

προσφερόμενων παραδοτέων
Σ2 (40%)

Για τη βαθμολόγηση των προσφορών εφαρμόζεται ο ακόλουθος τύπος:

ΣΤΠ = 0,60* Α+ 0,40 * Β

όπου:

ΣΤΠ = Βαθμολογία τεχνικής προσφοράς που προκύπτει από το άθροισμα των γινομένων του κάθε συ-

ντελεστή βαρύτητας επί το αντίστοιχο κριτήριο ανάθεσης όπως περιγράφεται στον ανωτέρω πίνακα.

Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι

100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών.

Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 120 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές

προδιαγραφές.
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Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Τεχνικής Αξιολόγησης η οποία συ-

γκροτείται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η διαδικασία  αξιολόγησης  των προσφορών για  την  επιλογή  αναδόχου  περιλαμβάνει  τα  παρακάτω

στάδια:

α. Διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, που πραγματοποιείται από την Αναθέτουσα

Αρχή  (Τμήμα  Προμηθειών)  με  συνδρομή  και  υποστήριξη  υπηρεσιακών  παραγόντων  της  αιτούσας

Δ/νσης (ΑΔΥΚΕ).

β. Διαδικασία αξιολόγησης “Τεχνικής προσφοράς” από την Επιτροπή Τεχνικής Αξιολόγησης.

Η αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς, βασίζεται στο περιεχόμενο του υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ-

ΣΦΟΡΑ».

Μετά την εξέταση των δικαιολογητικών και τον έλεγχο των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής, επι-

δίδεται ο υποφάκελος “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” στην Επιτροπή τεχνικής Αξιολόγησης, η οποία τον απο-

σφραγίζει και εξετάζει σε κλειστή συνεδρία τα στοιχεία του φακέλου. Κατόπιν συντάσσει σχετικό Πρακτι-

κό.

Η Τεχνική Προσφορά του κάθε συμμετέχοντος αφού λάβει τον Απόλυτο Βαθμό της Τεχνικής Προσφο-

ράς (Α.Β.Τ.Π.) αξιολογείται με τον Τελικό Βαθμό Τεχνικής Προσφοράς (Τ.Β.Τ.Π.), που είναι η σχετική

βαθμολογία του ως προς την αξιολογησθείσα ως καλύτερη προσφορά και υπολογίζεται από τον τύπο:

Τ.Β.Τ.Π. = (Α.Β.Τ.Π. / Α.Β.Τ.Π.max ) x 10

όπου Α.Β.Τ.Π.max είναι η απόλυτη βαθμολογία της καλύτερης τεχνικά προσφοράς.

Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 10 (ο προσφέρων με

την καλύτερη τεχνική προσφορά, θα έχει Τ.Β.Τ.Π. = 10).

Επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο προσφέρων με το μεγαλύτερο Τελικό Βαθμό Συνολικής Προσφο-

ράς (Τ.Β.Σ.Π.)

ΤΒΣΠ = (0,20 Χ Τ.Β.Ο.Π.) + (0,80 Χ Τ.Β.Τ.Π.)

όπου Τ.Β.Ο.Π.=(Οικονομική Προσφορά Μειοδότη/ Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος) x10

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται η προσφορά με το μεγαλύτερο βαθμό Τεχνικής Προσφοράς.

Μετά την ολοκλήρωση του σταδίου αξιολόγησης των Οικονομικών Προσφορών και την ολοκλήρωση

της τελικής αξιολόγησης και κατάταξης των προφορών, θα εκδοθεί Απόφαση της Οικονομικής Επιτρο-

πής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που θα αφορά στην ανάθεση του έργου στον υποψήφιο

που  υπέβαλε  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  βάσει  βέλτιστης  σχέσης

ποιότητας –τιμής σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν.4412/2016.

9. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι  ενδιαφερόμενοι  δύνανται  να  καταθέσουν  την  προσφορά  τους  σε  σφραγισμένο  φάκελο

αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) ή μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών (courier), στο
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Τμήμα Προμηθειών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 26ης Οκτωβρίου 64, Τ.Κ.: 54627, Θεσ/νίκη,

με την προϋπόθεση ότι θα έχουν περιέλθει στην υπηρεσία μας και θα έχουν πρωτοκολληθεί έως την 13-

04-2018,  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  12  :  00  μ.μ.  .  Η  αποσφράγιση  των  προσφορών  θα

πραγματοποιηθεί  δημόσια  την  13-04-2018     στις  12  :  30  μ.μ.    με  την  συνδρομή  των  αρμόδιων

υπαλλήλων της Αυτοτελούς Δ/νσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Τμήματος

Ευρωπαϊκών  Προγραμμάτων  και  Συνεργασιών,  παρουσία  των  συμμετεχόντων,  εφόσον  επιθυμούν

αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων.

Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα υπηρεσία μέχρι την

ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. Οι προσφορές προκειμένου να

γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και σύμφωνα µε τα αναφερόμενα

στο παρόν. 

Για περαιτέρω πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα: 

 Για το προς ανάθεση έργο: στα τηλ. 2313 319791, Αυτοτελής Δ/νση Υποστήριξης Καινοτομίας

και  Επιχειρηματικότητας  – Τμήμα  Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και  Συνεργασιών (κα  Ανθ.

Νικοπούλου).

 Για λοιπά θέματα: στο τηλ. 2313 319146, Τμήμα Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικού Π.Κ.Μ. (κα
Φραγκουδάκη Μαρία)

                                                                                          Με εντολή Π.Κ.Μ.
                                                                                       Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος                     

                                                                                      Δ/νσης Οικονομικού Π.Κ.Μ. 

                                                                                       Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου
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