
                              ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                               
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ                     
ΔΗΜΟ  ΠΑΛΑΙΟΤ  ΦΑΛΗΡΟΤ                                      
Σαχ. Δ/νςη: Σερψιχόρησ 51 
Σηλζφωνο : 2132020243 
Fax             : 2132020359                                                       

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΗ: 837/2017 
 

ΘΕΜΑ:  Απόφαςη για την ζγκριςη τησ με αρ. 92/2017 μελζτησ τησ Σ.Τ. του Δήμου για την παροχή 
υπηρεςιϊν για την: «Δαπάνεσ παροχήσ υπηρεςιϊν ςτα πλαίςια υλοποίηςησ του ζργου PRODESA              
», καθϊσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που αναφζρονται αναλυτικά ςτη μελζτη αυτή και την 
εκτζλεςη τησ με την διαδικαςία τησ απευθείασ ανάθεςησ.   
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ 

Ζχοντασ λάβει υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ του Ν4412/2016 “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι 

ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ειδικότερα των αρ. 54 παρ. 7 και λοιπϊν εφαρμοςτζων 

διατάξεων. 

2. Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 9 του άρκρου 209 του Ν.3463/06 (Κ.Δ.&Κ. – ΦΕΚ 114/Α/08.06.2006), όπωσ 

προςτζκθκε και ιςχφει από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 13 του άρκρου 20 του Ν. 3731/08 (ΦΕΚ 

263/Α/23.12.2008) : «Αναδιοργάνωςθ τθσ δθμοτικισ αςτυνομίασ και ρυκμίςεισ λοιπϊν κεμάτων 

αρμοδιότθτασ Τπουργείου Εςωτερικϊν» και διατθρικθκε ςε ιςχφ με τθν περίπτωςθ (38) τθσ παρ. 1 

του άρκρου 377 του Ν. 4412/2016. 

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 58 του Ν. 3852/2010. 

4. Σισ διατάξεισ του άρκρου 75 του Ν. 3463/2006 όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 

5. Σθν υπ' αρικ. Π1/3305/3-11-2010 (ΦΕΚ 1789 /12.08.2010 τεφχοσ Β) απόφαςθ Τπ. Οικονομικϊν, 

Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ όπωσ τροποποιικθκε με τθν περ.(72) τθσ παρ. 1 του αρ. 377 του Ν. 

4412/2016. 

6. Tθν ζγκριςθ τθσ ςυμμετοχισ του Διμου μασ ωσ παρατθρθτι ςτθν ομάδα του ζργου με τίτλο PRODESA 

(Horizon 2020 Framework Programme Grant Agreement: 754171 – PRODESA/εταίροι: Διμοσ Αλίμου-

υντονιςτισ, Διμοσ Αγίου Δθμθτρίου, Διμοσ Γλυφάδασ, Διμοσ Βάρθσ-Βοφλασ-

Βουλιαγμζνθσ/Παρατθρθτζσ : Διμοσ Π. Φαλιρου & Διμοσ Αμαρουςίου) 

7. Tθν υπ’ αρ. 35/2017 (ΑΔΑ: 92ΞΙΩΞΕ-Φ5Ο) απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου 

8.  Σο από 26/9/2017 πρωτογενζσ αίτθμα (ΑΔΑΜ: 17REQ002001193), cpv; 71314300-5 

9. Σθν με αρ. 92/2017 μελζτθ τθσ Σ.Τ. του Διμου. 

10. Σθν υπ’ αρ 372/2017 απόφαςθ τθσ ΟΕ του Διμου (ΑΔΑΜ: 17REQ002048732) για τθ διάκεςθ τθσ 

πίςτωςθσ ςτον ΚΑ: 30-6112.001, ενϊ θ υπό ανάκεςθ δαπάνθ ζχει αναλθφκεί με τθν από 9/10/2017 

ανάλθψθσ υποχρζωςθσ, με αρικμό καταχϊριςθσ Α/851 ςτα λογιςτικά βιβλία του διμου. 

11. Σθν ανάγκθ του Διμου για τθν παροχι υπθρεςιϊν διενζργειασ τθσ παροχισ Τπθρεςιϊν Δαπάνεσ 

παροχισ υπθρεςιϊν ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ του ζργου PRODESA  που περιλαμβάνει τθν ανάπτυξθ 

ςχεδίου αναπαραγωγισ των αποτελεςμάτων του προγράμματοσ. 

12. Σο αντικείμενο τθσ παροφςθσ παροχισ υπθρεςιϊν περιλαμβάνει τθ  Διερεφνθςθ και διαμόρφωςθ 

ςχεδίου αναπαραγωγισ των αποτελεςμάτων του ζργου PRODESA κατάλλθλου για τον διμο Παλαιοφ 

Φαλιρου και ευρεία διάδοςθ του Ευρωπαϊκοφ ζργου PRODESA και των αποτελεςμάτων του. 

 

 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ 
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 Σθν ζγκριςθ διενζργειασ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν για τθν: Δαπάνεσ παροχισ υπθρεςιϊν ςτα πλαίςια 

υλοποίθςθσ του ζργου PRODESA  ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ 92/2017 μελζτθ κακϊσ και τθν εκτζλεςθ 

τθσ με τθν διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ.  

 Σθν ζγκριςθ τθσ με αρικμό 92/2017 μελζτθ τθσ Σεχνικισ υπθρεςίασ κακϊσ και τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ που αναφζρονται αναλυτικά ςτθ μελζτθ αυτι. 

 Κριτιριο κατακφρωςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ 

προςφερόμενθσ τιμισ. 

  Σθν δθμοςίευςθ πρόςκλθςθσ για υποβολι ςχετικισ προςφοράσ βάςει των απαιτιςεων τθσ με 

αρικμό 92/2017 μελζτθσ τθσ Σεχνικισ υπθρεςίασ. 

 Η πλθρωμι τθσ εργαςίασ κα γίνεται τμθματικά είτε μετά τθν περάτωςθ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν, 

μετά τθν ςυγκζντρωςθ και τον ζλεγχο των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν. 

                                                                                                                

                                                                                                                        Π. Φάληρο 29/12/2017 

                                                                                                                              Ο  ΔΗΜΑΡΧΟ 
                                                                     

                                                                                                                  ΔΙΟΝΤΗ ΧΑΣΖΗΔΑΚΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                    Δαπάνεσ παροχήσ υπηρεςιϊν ςτα  
ΝΟΜΟ  ΑΣΣΙΚΗ                                                  πλαίςια υλοποίηςησ του ζργου PRODESA               
ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ                          
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ :   92/2017      ΚΑ: 30-6112.001 

    
 

 
 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 
 

Η παροφςα μελζτθ, ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν4412/2016 
“Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), κατϋ εφαρμογι τθσ παρ. 2 του άρκ. 209 του Ν. 3463/06 
και αφορά ςτθν ανάπτυξθ ςχεδίου αναπαραγωγισ των αποτελεςμάτων του 
προγράμματοσ PRODESA και αποτελείται από δφο ενότθτεσ: 

Ενότθτα 1: Παροχι υπθρεςίασ για τθν διερεφνθςθ και διαμόρφωςθ ςχεδίου 
αναπαραγωγισ των αποτελεςμάτων του ζργου PRODESA κατάλλθλου για τον 
διμο Παλαιοφ Φαλιρου. 
Ενότθτα 2: Παροχι υπθρεςίασ για τθν ευρεία διάδοςθ του Ευρωπαϊκοφ ζργου 
PRODESA και των αποτελεςμάτων του. 

 
Η δαπάνθ για τθν εν λόγω παροχι υπθρεςιϊν, προχπολογίηεται ςτο ποςό των 

10.161,29€ πλζον Φ.Π.Α. 24% 2.438,71€, ιτοι ςυνολικι δαπάνθ 12.600,00€ και 
χρθματοδοτείται από τον προχπολογιςμό του Διμου Παλαιοφ Φαλιρου του 
οικονομικοφ ζτουσ 2017. 

Ο κωδικόσ cpv τθσ παροχισ υπθρεςιϊν είναι :  71314300-5, nuts: EL304 
 

 
                                                                                      Π. ΦΑΛΗΡΟ 26/9/2017 

                                                                                               Ο ΤΝΣΑΞΑ 

 

                                                                                           . ΟΤΜΠΑΑΚΗ                    

                                                                                          ΜΗΧ/ΓΟ ΜΗΧ/ΚΟ     
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                    Δαπάνεσ παροχήσ υπηρεςιϊν ςτα  
ΝΟΜΟ  ΑΣΣΙΚΗ                                                  πλαίςια υλοποίηςησ του ζργου PRODESA               
ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ                          
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ :   92/2017      ΚΑ: 30-6112.001 

 
ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΣΗ – ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Ο Ανάδοχοσ κα εκτελεί το αντικείμενο του υπό τθν εποπτεία και τθν οργάνωςθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ.  Ο τόποσ παροχισ τθσ υπθρεςίασ ορίηεται από τθν Ανακζτουςα 
Αρχι και ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ του αντικειμζνου τθσ υπθρεςίασ. Σο αντικείμενο 
αποτελείται από δφο ενότθτεσ: 
Ενότητα 1: Παροχι υπθρεςίασ για τθν διερεφνθςθ και διαμόρφωςθ ςχεδίου 
αναπαραγωγισ των αποτελεςμάτων του ζργου PRODESAκατάλλθλου για τον διμο 
Παλαιοφ Φαλιρου. 
Ενότητα 2: Παροχι υπθρεςίασ για τθν ευρεία διάδοςθ του Ευρωπαϊκοφ ζργου 
PRODESAκαι των αποτελεςμάτων του. 

Περιγραφή τησ υπηρεςίασ 

Οι εργαςίεσ του Ανάδοχου είναι οι ακόλουκεσ: 
 

Ενότθτα1: 
1.1 Για το ςφνολο των κτθρίων (που αρικμοφν ςε 5) και κα υποδειχκοφν από τθν 

Ανακζτουςα Αρχι, ο Ανάδοχοσ κα ςυλλζξει και κα επεξεργαςκεί τισ ενεργειακζσ 

καταναλϊςεισ ςε καφςιμο και θλεκτριςμό κακϊσ και τισ αντίςτοιχεσ δαπάνεσ που 

ζχουν πραγματοποιθκεί κατά τα τρία τελευταία χρόνια.  Ο Ανάδοχοσ κα 

παραδϊςει ςε φφλλο υπολογιςμοφ, κατά προτίμθςθ ςε EXCEL,τισ καταναλϊςεισ 

και τισ αντίςτοιχεσ δαπάνεσ ανά κτιριο και ςυνολικά ςε μθνιαία βάςθ. 

1.2 Θα επιςκεφκεί τα κτιρια και κα επικεωριςει το κζλυφοσ και τισ εγκαταςτάςεισ και 

κα αποτυπϊςει τθν λειτουργία και τυχόν προβλιματα που ζχουν επίπτωςθ ςτθν 

ενεργειακι κατανάλωςθ.  τθν ςυνζχεια κα διερευνιςει τισ δυνατότθτεσ 

βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ τουσ, τα μζτρα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ 

ςυμπεριλαμβανομζνων των ςυςτθμάτων ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ (ΑΠΕ) και 

κα διαμορφϊςει προκαταρκτικζσ προτάςεισ βελτίωςθσ. 

1.3 Μετά τθν ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ο Ανάδοχοσ κα αποτιμιςει τθν 

ενεργειακι βελτίωςθ των κτθρίων και το αντίςτοιχο κόςτοσ εφαρμογισ των 

προαναφερόμενων προτάςεων.  Εφόςον για τθν αποτίμθςθ κα χρθςιμοποιθκοφν 

λογιςμικά, αυτά κα πρζπει να είναι αναγνωριςμζνα και να χρθςιμοποιοφνται 

ευρζωσ. 

1.4 Για το ςφνολο του διμου ο Ανάδοχοσ κα ςυλλζξει και επεξεργαςκεί ςε φφλλο 

υπολογιςμοφ τισ θλεκτρικζσ καταναλϊςεισ για τον δθμοτικό οδοφωτιςμό.  τθν 

ςυνζχεια κα διαμορφϊςει προκαταρκτικι πρόταςθ ενεργειακισ βελτίωςθσ.   

1.5 Μετά τθν ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν αποδοχι τθσ 

προκαταρκτικισ πρόταςθσ, κα υπολογίςει τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ και το 

κόςτοσ εφαρμογισ των μζτρων κατόπιν διερεφνθςθσ τθσ αγοράσ.   

1.6 Θα διερευνιςει με τθν βοικεια του PRODESA τα διακζςιμα χρθματοδοτικά 

ςχιματα για τθν εφαρμογι των προτάςεων βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ 
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αποδοτικότθτασ των κτθρίων και του οδοφωτιςμοφ και κα επεξεργαςτεί τα 

παραδείγματα του PRODESA ςτουσ διμουσ – εταίρουσ που υλοποιοφν ζργα 

ενεργειακισ αποδοτικότθτασ.  τθν ςυνζχεια κα προτείνει τα κατάλλθλα ςχιματα 

χρθματοδότθςθσ και πωσ αυτά κα προςαρμοςκοφν, εάν χρειάηεται, ςτον διμο. 

1.7 Με βάςθ τα αποτελζςματα των παραπάνω υπθρεςιϊν κα ςυντάξει το ςχζδιο 

αναπαραγωγισ των αποτελεςμάτων του PRODESA το οποίο κα περιλαμβάνει μζτρα 

βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ για τα κτιρια και τον οδοφωτιςμό.  

1.8 Ο Ανάδοχοσ κα ςυμμετζχει ςε όλεσ τισ ςυναντιςεισ προόδου του προγράμματοσ 

PRODESA και κα παρακολουκεί όλεσ τισ ενθμερωτικζσ θμερίδεσ που κα 

πραγματοποιθκοφν από το ζργο PRODESA ϊςτε να βοθκθκεί ςτθν διαμόρφωςθ 

του ςχεδίου αναπαραγωγισ. 

1.9 Ο Ανάδοχοσ κα ςυνεργάηεται με τον υντονιςτι και τθν Γραμματεία διαχείριςθσ 

του προγράμματοσ PRODESA όπωσ κα του υποδειχκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι 

και κα παρζχει ςτοιχεία προόδου των εργαςιϊν του που κα ςυμπεριλαμβάνονται 

ςτισ εξαμθνιαίεσ εκκζςεισ προόδου του PRODESA που κατατίκενται ςτον 

Οργανιςμό EASME τθσ Επιτροπι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

Ενότθτα 2: 
2.1 Ο Ανάδοχοσ ςε ςυνεργαςία με το πρόγραμμα PRODESA ςυντάςςει ςχζδιο 

δθμοςίευςθσ και επικοινωνίασ των αποτελεςμάτων του προσ τουσ δθμότεσ.  To 

χζδιο κα περιγράφει δράςεισ που κα αναδεικνφουν τα οφζλθ που προκφπτουν 

από το PRODESA για τον διμο και τουσ δθμότεσ.  Σο ςχζδιο επικαιροποιείται κάκε 

εξάμθνο μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του PRODESA (30/04/2020). 

2.2 υνεργάηεται με τθν Ανακζτουςα Αρχι για τθν υλοποίθςθ του χεδίου 

επικοινωνίασ προσ τουσ δθμότεσ 

2.3 υντάςςει κείμενα παρουςίαςθσ του ζργου και του ςχεδίου βελτίωςθσ τθσ 

ενεργειακισ απόδοςθσ του διμου τα οποία προορίηονται για δθμοςίευςθ ςτον 

τφπο, παρουςίαςθ ςε ςυνζδρια ι για άλλθ δθμοςίευςθ.  

2.4 Παρακολουκεί τισ εργαςίεσ και δράςεισ διάδοςθσ του προγράμματοσ PRODESA και 

διευκολφνει τθν διάδοςθ του μζςω του ςχεδίου επικοινωνίασ και δθμοςίευςθσ 

που καταρτίηει ςτο 2.1. 

2.5 Παρζχει ςτοιχεία ςε όποιον του υποδειχκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι για τισ 

δραςτθριότθτζσ του διμου ςτο πλαίςιο τθσ επικοινωνίασ, διάδοςθσ και 

εκμετάλλευςθσ των αποτελεςμάτων του PRODESA 

2.6 υμμετζχει ςτο ςυνζδριο του ζργου PRODESA και ςε 2 τουλάχιςτον θμερίδεσ 

ςχετικοφ αντικειμζνου που κα του υποδειχκεί. 

Παραδοτζα  

Ο Ανάδοχοσ κα παραδϊςει τα ακόλουκα παραδοτζα. Η γλϊςςα ςυγγραφισ των 
παραδοτζων είναι θ ελλθνικι και θ Αγγλικι. 

Παραδοτζα Ενότθτασ 1,  

α/α Σίτλοσ Ημ/νία 
υποβολισ 

Παρατθριςεισ 

1.1 Ζκκεςθ με τισ ενεργειακζσ 
καταναλϊςεισ και δαπάνεσ των 3 

2/2018 Παραδοτζο τθσ εργαςίασ 
1.1 
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τελευταίων χρόνων ανά κτιριο και 
ςυνολικά. τθν ζκκεςθ κα 
ςυμπεριλαμβάνεται Excel ςε 
επεξεργάςιμθ μορφι με τα ςτοιχεία 
των καταναλϊςεων ςε μθνιαία βάςθ. 

Ζγκριςθ από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι εντόσ 
15 θμερϊν 

1.2 Ζκκεςθ με τισ ενεργειακζσ 
καταναλϊςεισ και δαπάνεσ των 3 
τελευταίων χρόνων για τον δθμοτικό 
οδοφωτιςμό ανά μετρθτι και 
ςυνολικά.  τθν ζκκεςθ κα 
ςυμπεριλαμβάνεται Excel ςε 
επεξεργάςιμθ μορφι με τα ςτοιχεία 
των καταναλϊςεων ςε μθνιαία βάςθ. 

2/2018 Παραδοτζο τθσ εργαςίασ 
1.5 
Ζγκριςθ από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι εντόσ 
15 θμερϊν 

1.3 Ζκκεςθ με τισ προκαταρκτικζσ 
προτάςεισ για τθν μείωςθ των 
ενεργειακϊν δαπανϊν του 
οδοφωτιςμοφ. υμπεριλαμβάνεται θ 
αποτίμθςθ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ 
και το κόςτοσ των μζτρων.  

03/2018 Παραδοτζο εργαςίασ 1.4 

Ζγκριςθ από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι εντόσ 
15 θμερϊν 

1.4 Ζκκεςθ με τισ προτάςεισ βελτίωςθσ του 
οδοφωτιςμοφ εγκεκριμζνεσ από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι. τθν ζκκεςθ 
περιλαμβάνεται και θ τρζχουςα 
κατάςταςθ. 

05/2018 Παραδοτζο εργαςίασ 1.5 

1.5 Ζκκεςθ με τισ προκαταρκτικζσ 
προτάςεισ ενεργειακισ απόδοςθσ και 
ζνταξθσ ΑΠΕ ςτα κτιρια. Η ζκκεςθ κα 
παρουςιάηει τθν τρζχουςα κατάςταςθ 
και τισ προτεινόμενεσ επεμβάςεισ. 

04/2018 Παραδοτζο τθσ εργαςίασ 
1.2 

Ζγκριςθ από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι εντόσ 
15 θμερϊν 

1.6 Ζκκεςθ με τισ προτάςεισ ενεργειακισ 
βελτίωςθσ και ζνταξθσ ΑΠΕ ςτα κτιρια 
– υμπεριλαμβάνονται (α) θ αποτίμθςθ 
του ενεργειακοφ οφζλουσ μζςω 
αποδεκτοφ λογιςμικοφ και τθσ μείωςθσ 
των δαπανϊν ανά κτιριο και ςυνολικά 
και (β) θ κοςτολόγθςθ των μζτρων 
ενεργειακισ βελτίωςθσ με τιμζσ 
αγοράσ.   

07/2018 Παραδοτζο τθσ εργαςίασ 
1.3 
Ζγκριςθ από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι εντόσ 
15 θμερϊν 

1.7 Ζκκεςθ με το προκαταρκτικό ςχζδιο 
αναπαραγωγισ των αποτελεςμάτων 
του PRODESA ςχετικά με τθν 
υλοποίθςθ ζργων ενεργειακισ 
αποδοτικότθτασ ςτα κτιρια και τον 
οδοφωτιςμό του διμου ςυμπεριλαμ-
βανομζνθσ τθσ χρθματοδότθςθσ τουσ  

09/2018 Παραδοτζο των 
εργαςιϊν 1.6 και 1.7 
Ζγκριςθ από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι εντόσ 
15 θμερϊν 

1.8 Ζκκεςθ με το τελικό ςχζδιο 
αναπαραγωγισ 

12/2018 Παράδοςθ ςτθν 
ελλθνικι και τθν αγγλικι 
γλϊςςα 
Ζγκριςθ από τθν 
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Ανακζτουςα Αρχι εντόσ 
30 θμερϊν 

1.9 6 εκκζςεισ προόδου  Ενδεικτικά 

10/2017, 
04/2018,10/2018 
04/2019, 
10/2019 
04/2020 

Παράδοςθ ςτθν αγγλικι 
γλϊςςα 

1.10 Δφο εκκζςεισ πεπραγμζνων  10/2018, 
04/2020 

Παράδοςθ ςτθν 
ελλθνικι και αγγλικι 
γλϊςςα 

 

Παραδοτζα Ενότθτασ 2 

α/α Σίτλοσ Ημ/νία 
υποβολισ 

Παρατθριςεισ 

2.1 χζδιο επικοινωνίασ του PRODESAκαι 
των αποτελεςμάτων του προσ τουσ 
δθμότεσ 
Περιζχει τισ εκτελεςκείςεσ δράςεισ και 
τισ προγραμματιηόμενεσ για τισ επόμενεσ 
περιόδουσ. 

04/2018 
10/2018 
04/2019 
10/2019 

Παράδοςθ ςτθν ελλθνικι 
και αγγλικι γλϊςςα 
Ζγκριςθ από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι εντόσ 
15 θμερϊν 

2.2 6 εκκζςεισ προόδου Ενδεικτικά 

10/2017, 
04/2018, 
10/2018, 
04/2019, 
10/2019 
04/2020 

Παράδοςθ ςτθν ελλθνικι 
και αγγλικι γλϊςςα   
Ζγκριςθ από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι εντόσ 
15 θμερϊν 

2.3 3 κείμενα δθμοςιεφςεων Διάρκεια 
ζργου 

τθν ελλθνικι γλϊςςα  

2.4  4-5 καταχωριςεισ ςτα ϋΝΕΑ’ τθσ 
ιςτοςελίδασ του PRODESA 

Διάρκεια 
ζργου 

τθν ελλθνικι και αγγλικι 
γλϊςςα 

2.5 2 εκκζςεισ πεπραγμζνων 10/2018, 
04/2020 

Παράδοςθ ςτθν ελλθνικι 
και αγγλικι γλϊςςα 

 

Τποχρεϊςεισ του Αναδόχου 

Ο Ανάδοχοσ ςυνεργάηεται με τθν Ανακζτουςα Αρχι θ οποία του παρζχει όλα τα 
απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν εκπόνθςθ τθσ εργαςίασ του και ςυγκεκριμζνα: 
λογαριαςμοφσ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ (ιτοι τθσ ΔΕΗ ι άλλου παρόχου), 
λογαριαςμοφσ αγοράσ πετρελαίου ι/και φυςικοφ αερίου ι τυχόν άλλου καυςίμου που 
χρθςιμοποιείται για τθν κζρμανςθ των χϊρων, αρχιτεκτονικά και μθχανολογικά ςχζδια 
εφ’ όςον απαιτθκοφν, μελζτθ κερμομόνωςθσ των κτθρίων κ.ο.κ. 
Σα παραδοτζα του Αναδόχου εγκρίνονται από τθν Ανακζτουςα Αρχι.  Μόνο μετά τθν 
ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ τα παραδοτζα κεωροφνται ζγκυρα για τθν χριςθ τουσ 
από το πρόγραμμα PRODESA.  

Διάρκεια Τπηρεςίασ 
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Η ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ είναι μζχρι τθν 30/04/2020.  Η Ενότθτα 1, 
ολοκλθρϊνεται τον Οκτϊβριο 2018 ενϊ θ Ενότθτα 2 μζχρι τθν 30/04/2020.   

Προςόντα Αναδόχου 

Να ζχει αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςτθν παροχι υπθρεςιϊν εξοικονόμθςθσ ενζργειασ 
και ΑΠΕ κακϊσ και ςτθν ςφνταξθ παρόμοιων ςχεδίων.  Να γνωρίηει άπταιςτα τθν 
αγγλικι γλϊςςα για να μπορεί να ςυμμετζχει ςτισ ςυναντιςεισ προόδου του ζργου και 
να παρακολουκεί τισ εργαςίεσ των ςυναντιςεων που διεξάγονται ςτθν αγγλικι 
γλϊςςα.  Να ζχει ολοκλθρϊςει τισ ςπουδζσ τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 6 χρόνια 
τουλάχιςτον. 
Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να υποβάλει βιογραφικό ςθμείωμα και κατάλογο ζργων όπου 
κα αποδεικνφεται θ ςχετικι εμπειρία.  Επικυμθτό, για 2 από τα πλζον ςυναφι ζργα ο 
Ανάδοχοσ κα προςκομίςει αποδεικτικά ςτοιχεία (π.χ. βεβαίωςθ από τον εργοδότθ/ 
πελάτθ). 
 

Π. ΦΑΛΗΡΟ  26/9/2017 
                                                                                                                     Ο ΤΝΣΑΞΑ 
 
                                                                                                                  . ΟΤΜΠΑΑΚΗ                   
                                                                                                               ΜΗΧ/ΓΟ ΜΗΧ/ΚΟ    
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                    Δαπάνεσ παροχήσ υπηρεςιϊν ςτα  
ΝΟΜΟ  ΑΣΣΙΚΗ                                                  πλαίςια υλοποίηςησ του ζργου PRODESA               
ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ                          
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ :   92/2017      ΚΑ: 30-6112.001 
 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕΛΕΣΗ 
 

Α/Α Είδοσ 
υνολικό  Κόςτοσ 

€ 
ΦΠΑ 24% € 

υνολική 
αξία € 

1 

Διερεφνηςη και διαμόρφωςη ςχεδίου 

αναπαραγωγήσ των αποτελεςμάτων 

του ζργου PRODESA κατάλληλου για 

τον δήμο Παλαιοφ Φαλήρου και 

ευρεία διάδοςη του Ευρωπαϊκοφ 

ζργου PRODESA και των 

αποτελεςμάτων του 

10.161,29 2.438,71 12.600,00 

 
 

 
Π. ΦΑΛΗΡΟ  26/9/2017 

                                                                                                                    Ο ΤΝΣΑΞΑ 
 
 
                                                                                                                  . ΟΤΜΠΑΑΚΗ                    
                                                                                                                ΜΗΧ/ΓΟ ΜΗΧ/ΚΟ    
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