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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΠΡΟΣΚΛΗΣΗΠΡΟΣΚΛΗΣΗΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ    

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την  

«Υπηρεσ«Υπηρεσ«Υπηρεσ«Υπηρεσίαίαίαία υλοποίησης επιδεικτικής πρακτικής εφαρμογής της δράσης : υλοποίησης επιδεικτικής πρακτικής εφαρμογής της δράσης : υλοποίησης επιδεικτικής πρακτικής εφαρμογής της δράσης : υλοποίησης επιδεικτικής πρακτικής εφαρμογής της δράσης :    

«Εξοικονόμηση Ενέργειας και Πράσινες Στέγες» στο ∆ήμο Χερσονήσου»«Εξοικονόμηση Ενέργειας και Πράσινες Στέγες» στο ∆ήμο Χερσονήσου»«Εξοικονόμηση Ενέργειας και Πράσινες Στέγες» στο ∆ήμο Χερσονήσου»«Εξοικονόμηση Ενέργειας και Πράσινες Στέγες» στο ∆ήμο Χερσονήσου»    

    

    

Ο ∆ήμος Χερσονήσου, θα προβεί στη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την 

««Υπηρεσίες υλοποίησης επιδεικτικής πρακτικής εφαρμογή«Υπηρεσίες υλοποίησης επιδεικτικής πρακτικής εφαρμογή«Υπηρεσίες υλοποίησης επιδεικτικής πρακτικής εφαρμογή«Υπηρεσίες υλοποίησης επιδεικτικής πρακτικής εφαρμογής της δράσης :ς της δράσης :ς της δράσης :ς της δράσης :    «Εξοικονόμηση «Εξοικονόμηση «Εξοικονόμηση «Εξοικονόμηση 

Ενέργειας και Πράσινες Στέγες» στο ∆ήμο Χερσονήσου»Ενέργειας και Πράσινες Στέγες» στο ∆ήμο Χερσονήσου»Ενέργειας και Πράσινες Στέγες» στο ∆ήμο Χερσονήσου»Ενέργειας και Πράσινες Στέγες» στο ∆ήμο Χερσονήσου»    

του προγράμματος    EEEE2222STORMEDSTORMEDSTORMEDSTORMED ( ( ( (Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης στον Κύκλο του Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης στον Κύκλο του Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης στον Κύκλο του Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης στον Κύκλο του 

Νερού μέσω χρήσης Καινοτόμων Πρακτικών στη ∆ιαχείριση των Όμβριων Υδάτων σε Νερού μέσω χρήσης Καινοτόμων Πρακτικών στη ∆ιαχείριση των Όμβριων Υδάτων σε Νερού μέσω χρήσης Καινοτόμων Πρακτικών στη ∆ιαχείριση των Όμβριων Υδάτων σε Νερού μέσω χρήσης Καινοτόμων Πρακτικών στη ∆ιαχείριση των Όμβριων Υδάτων σε 

Έξυπνες Μεσογειακές ΠόΈξυπνες Μεσογειακές ΠόΈξυπνες Μεσογειακές ΠόΈξυπνες Μεσογειακές Πόλεις)  λεις)  λεις)  λεις)  ----πακέτο εργασίας 1πακέτο εργασίας 1πακέτο εργασίας 1πακέτο εργασίας 1---- », προϋπολογισμού προϋπολογισμού προϋπολογισμού προϋπολογισμού 3.9363.9363.9363.936,00 ,00 ,00 ,00 € (€ (€ (€ (συμπερ. συμπερ. συμπερ. συμπερ. 

ΦΠΑ), ΦΠΑ), ΦΠΑ), ΦΠΑ),  και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν γραπτώς σφραγισμένες προσφορές.  

 

Οι Υπηρεσίες που θα παρασχεθούν αναλυτικά παρατίθενται στην παρακάτω Τεχνική 

Έκθεση: 

    

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ    

    

EEEE2222STORMEDSTORMEDSTORMEDSTORMED    ––––«Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον κύκλο του νερού μέσω της χρήσης «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον κύκλο του νερού μέσω της χρήσης «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον κύκλο του νερού μέσω της χρήσης «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον κύκλο του νερού μέσω της χρήσης 

καινοτόμων πρακτικών στην διαχείριση όμβριων υδάτων σε έξυπνες μεσογειακές πόλεις»καινοτόμων πρακτικών στην διαχείριση όμβριων υδάτων σε έξυπνες μεσογειακές πόλεις»καινοτόμων πρακτικών στην διαχείριση όμβριων υδάτων σε έξυπνες μεσογειακές πόλεις»καινοτόμων πρακτικών στην διαχείριση όμβριων υδάτων σε έξυπνες μεσογειακές πόλεις»    
 

 

«Υπηρεσίες υλοποίησης επιδεικτικής πρακτικής εφαρμογής της δράσης :«Υπηρεσίες υλοποίησης επιδεικτικής πρακτικής εφαρμογής της δράσης :«Υπηρεσίες υλοποίησης επιδεικτικής πρακτικής εφαρμογής της δράσης :«Υπηρεσίες υλοποίησης επιδεικτικής πρακτικής εφαρμογής της δράσης :    

«Εξοικονόμηση Ενέργεια«Εξοικονόμηση Ενέργεια«Εξοικονόμηση Ενέργεια«Εξοικονόμηση Ενέργειας και Πράσινες Στέγες» στο ∆ήμο Χερσονήσου»ς και Πράσινες Στέγες» στο ∆ήμο Χερσονήσου»ς και Πράσινες Στέγες» στο ∆ήμο Χερσονήσου»ς και Πράσινες Στέγες» στο ∆ήμο Χερσονήσου»    

    

Σκοπιμότητα:Σκοπιμότητα:Σκοπιμότητα:Σκοπιμότητα:    

Το πρόγραμμα E2STORMED, το οποίο μελετά την εξοικονόμηση ενέργειας στον κύκλο του 

νερού μέσω χρήσης καινοτόμων συστημάτων διαχείρισης όμβριων υδάτων (Αειφόρα 

Συστήματα ∆ιαχείρισης Όμβριων Υδάτων – SUDS), ακολουθεί συμμετοχικές διαδικασίες και 

προτείνει δράσεις που αποσκοπούν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε 

θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και βέλτιστης διαχείρισης των υδατικών πόρων.  Στα 

πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του ∆ήμου για την ορθή υλοποίηση και περαίωση του 



                                                                                                                                             

«Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης στον Κύκλο του Νερού μέσω χρήσης Καινοτόμων Πρακτικών  

                           στη ∆ιαχείριση των Όμβριων Υδάτων σε Έξυπνες Μεσογειακές Πόλεις» 

 

έργου προτείνετε, στο τελικό στάδιο εφαρμογής του προγράμματος, να υλοποιηθούν μία 

σειρά από διαδικασίες προώθησης προς το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο καθώς και να 

διαμορφωθούν προτάσεις για την εφαρμογή των Αειφόρων Συστημάτων ∆ιαχείρισης 

Όμβριων Υδάτων στο ∆ήμο Χερσονήσου.  

Ο Σύμβουλος αναλαμβάνει την υλοποίηση επιδεικτικής πρακτικής εφαρμογής στη βάση των 

σεναρίων διαχείρισης όμβριων υδάτων που αξιολογήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος 

και περιελάμβαναν μία πράσινη στέγη, στα πλαίσια εφαρμογής των Αειφόρων Συστημάτων 

∆ιαχείρισης Όμβριων Υδάτων στο ∆ήμο Χερσονήσου και συγκεκριμένα την επίδειξη του 

τρόπου κατασκευής και λειτουργίας μιας φορητής πράσινης στέγης στον επιδαπέδιο 

εξωτερικό χώρο  του πρώτου ορόφου στο δημοτικό κατάστημα της έδρας του ∆ήμου 

Χερσονήσου, στις Γούρνες, ο οποίος θα είναι προσβάσιμος στο ευρύ κοινό, σε σχολεία όλων 

των βαθμίδων εκπαίδευσης, σε νέους, καθώς και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, 

επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς , με σκοπό να προωθήσει τα μηνύματα του 

προγράμματος αναφορικά με την χρήση Αειφόρων Συστημάτων ∆ιαχείρισης Όμβριων 

Υδάτων. 

Αναλυτικότερα, ο Εξωτερικός Συνεργάτης/Σύμβουλος , στα πλαίσια των προαναφερομένων 

δράσεων του προγράμματος, θα αναλάβει: 

Α. Υπηρεσίες υλοποίησης επιδεικτικής πρακτικής εφαρμογής της δράσης :Α. Υπηρεσίες υλοποίησης επιδεικτικής πρακτικής εφαρμογής της δράσης :Α. Υπηρεσίες υλοποίησης επιδεικτικής πρακτικής εφαρμογής της δράσης :Α. Υπηρεσίες υλοποίησης επιδεικτικής πρακτικής εφαρμογής της δράσης :    

 «Εξοικονόμηση Ενέργειας και Πράσινες Στέγες» στο ∆ήμο Χερσονήσου: «Εξοικονόμηση Ενέργειας και Πράσινες Στέγες» στο ∆ήμο Χερσονήσου: «Εξοικονόμηση Ενέργειας και Πράσινες Στέγες» στο ∆ήμο Χερσονήσου: «Εξοικονόμηση Ενέργειας και Πράσινες Στέγες» στο ∆ήμο Χερσονήσου:    

    

� Υλοποίηση επιδεικτικής φορητής πρακτικής εφαρμογής της δράσης «Εξοικονόμηση  «Εξοικονόμηση  «Εξοικονόμηση  «Εξοικονόμηση 

Ενέργειας και Πράσινες Στέγες» Ενέργειας και Πράσινες Στέγες» Ενέργειας και Πράσινες Στέγες» Ενέργειας και Πράσινες Στέγες»  στη βάση των σεναρίων διαχείρισης όμβριων υδάτων που 

αξιολογήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος e2stormed και περιελάμβαναν μία 

πράσινη στέγη, στα πλαίσια εφαρμογής των Αειφόρων Συστημάτων ∆ιαχείρισης Όμβριων 

Υδάτων στο ∆ήμο Χερσονήσου, στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του ∆ήμου 

Χερσονήσου για την προώθησης των αποτελεσμάτων του προγράμματος εντός του 

Ιουνίου 2015 οι οποίες θα βασίζονται στα αποτελέσματα του E2STORMED και θα είναι σε 

συμφωνία με την επιστημονική ομάδα του έργου.   

 

    

Ε. Προϋπολογισμός:Ε. Προϋπολογισμός:Ε. Προϋπολογισμός:Ε. Προϋπολογισμός:    

Ο συνολικός προϋπολογισμός της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 3.936 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,....    

    

ΣΤ. Χρονοδιάγραμμα:ΣΤ. Χρονοδιάγραμμα:ΣΤ. Χρονοδιάγραμμα:ΣΤ. Χρονοδιάγραμμα:    

Ο χρόνος υλοποίησης της παρούσας υπηρεσίας ορίζεται σε δύο (02) εβδομάδες και όχι πέραν 

του χρόνου λήξεως του προγράμματος E2stormed, ήτοι 30/6/2015. 
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Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 19/05/2015 και ώρα 12η μεσημβρινή    , 

στην έδρα του ∆ήμου Χερσονήσου στις Γούρνες. 

 

Οι προσφορές πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην Τεχνική 

Έκθεση. Πληροφορίες δίνονται και τηλεφωνικά 2813 404 661, 2813 404 635 τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες. 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν: 

1. Η οικονομική-Τεχνική  προσφορά . 

2.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/85 στην οποία θα δηλώνουν ότι οι 

προσφερόμενες υπηρεσίες θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Τεχνικής 

Έκθεσης. 

 

 

    

    Γούρνες  Γούρνες  Γούρνες  Γούρνες  18/06/201518/06/201518/06/201518/06/2015    

                           

 Ο Αντιδήμαρχος  

        Οικονομικών Υπηρεσιών του ∆ήμου Χερσονήσου 

 

 

 

      Πλευράκης Εμμανουήλ 


