
                                                              
 

                     Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

 
«Κατάρτιση και Υλοποίηση Σχεδίου Ενεργειακού Συµµετοχικού Προγραµµατισµού και 
Ευαισθητοποίησης των Χρηστών, των ∆ιαχειριστών των Φοιτητικών Εστιών και των 
αρµόδιων Υπηρεσιών του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης (∆ΠΘ) στην 
Κοµοτηνή» 

 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:  
Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), 19ο χλµ. 
Λ.Μαραθώνος, 19009 Πικέρµι, Τηλ. 210 6603300, Fax: 210 6603301-2, 
δικτυακός τόπος: www.cres.gr, e-mail: solom@cres.gr ή echatzi@cres.gr  

 

2. ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :  
Το ΚΑΠΕ, προτίθεται να επιλέξει Ανάδοχο για το Έργο «Κατάρτιση και 
Υλοποίηση Σχεδίου Ενεργειακού Συµµετοχικού Προγραµµατισµού και 
Ευαισθητοποίησης των Χρηστών, των ∆ιαχειριστών των Φοιτητικών Εστιών και 
των αρµόδιων Υπηρεσιών του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης (∆ΠΘ) στην 
Κοµοτηνή» το οποίο θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του συγχρηµατοδοτούµενου 
Ευρωπαϊκού Προγράµµατος ELIH-MED (“Energy Efficiency in Low-income 
Housing in the Mediterranean”) που αφορά την ενεργειακή αναβάθµιση 
κοινωνικών κατοικιών και κατοικιών ενοίκων χαµηλού εισοδήµατος στη Μεσόγειο.  
 

3. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:  
ΚΑΠΕ, 19ο χλµ. Λ. Μαραθώνος, 19009 Πικέρµι, Αττική και Πανεπιστηµιούπολη  
Κοµοτηνής, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Κοµοτηνή  

 

4.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  
Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος ELIH-MED, θα υλοποιηθεί πιλοτική 
εφαρµογή ενεργειακής αναβάθµισης στα 5 κτίρια των Φοιτητικών Εστιών του 
∆ΠΘ στην Κοµοτηνή, µε στόχο τόσο τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και 
αντίστοιχων εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα από τη λειτουργία των κτιρίων, 
τόσο και τη βελτίωση των συνθηκών θερµικής άνεσης και διαβίωσης των 
ενοίκων. Παράλληλα µε τους παραπάνω στόχους, θεωρείται στρατηγικής 
σηµασίας για το πρόγραµµα, η προσπάθεια µιας καινοτόµας κοινωνικής 
προσέγγισης των χρηστών των κτιρίων, η ευαισθητοποίηση τους και η ενεργός 
συµµετοχή τους σε διαδικασίες διαλόγου και συµµετοχικού προγραµµατισµού 
δράσεων.  

Ο παρών ∆ιαγωνισµός αφορά στην ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει την  
κατάρτιση ενός Σχεδίου ενεργειακού συµµετοχικού προγραµµατισµού (focus 
group, panels, participatory planning) και ευαισθητοποίησης των Χρηστών, των 
∆ιαχειριστών των Φοιτητικών Εστιών και των αρµόδιων Υπηρεσιών του ∆ΠΘ 
στην Κοµοτηνή, στη συνέχεια την υλοποίηση του συγκεκριµένου σχεδίου και 
τελικά την αξιολόγησή του. Το Σχέδιο θα πρέπει επιπλέον να περιλαµβάνει 
δράσεις που θα συµβάλλουν στην αλλαγή της ενεργειακής-περιβαλλοντικής 
συµπεριφοράς των χρηστών και διαχειριστών έτσι ώστε να µεγιστοποιηθούν τα 
αποτελέσµατα εξοικονόµησης ενέργειας που θα προκύψουν από τις 
παρεµβάσεις της πιλοτικής εφαρµογής. Στο Σχέδιο θα πρέπει να προβλέπεται η 
συµµετοχή της Τοπικής Οµάδας ∆ιαχείρισης και της Οµάδας Συµµετοχικού 
Προγραµµατισµού, όπως απαιτείται στο έργο ELIH-MED. 
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5. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  
Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου από την ηµεροµηνία υπογραφής της 
Σύµβασης και µέχρι το τέλος του έργου ELIH-MED (∆εκέµβριος 2014). 
 

6. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να απευθύνεται στον Αρµόδιο Επικοινωνίας της 
Αναθέτουσας Αρχής για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί το δικαίωµα υποβολής 
προσφορών και να παραλαµβάνει το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης, 
ηλεκτρονικά. Για την παραλαβή του ηλεκτρονικού αρχείου του Τεύχους 
∆ιακήρυξης Ανοικτού ∆ιαγωνισµού παρακαλούµε όπως αποστείλετε το αρχείο 
«e-Tender request (Υ-3104)», το οποίο βρίσκεται αναρτηµένο στην ιστοσελίδα 
του ΚΑΠΕ (www.cres.gr), συµπληρωµένο στο email: echatzi@cres.gr, ή 
solom@cres.gr. Το τεύχος θα σας αποσταλεί εντός µιας (1) εργάσιµης ηµέρας. 
Σε κάθε περίπτωση, οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης υποχρεούνται µέσα σε τρεις 
(3) εργάσιµες ηµέρες από την παραλαβή της, να την ελέγξουν από άποψη 
πληρότητας  σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και το συνολικό αριθµό 
σελίδων. 
 

7. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι µπορούν να ζητήσουν γραπτώς (µε επιστολή ή 
τηλεοµοιοτυπία ή ηλεκτρονικά µε email echatzi@cres.gr, solom@cres.gr) 
συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της 
παρούσας ∆ιακήρυξης µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες πριν την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 

 

8. ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Ως ηµεροµηνία λήξεως υποβολής των Προσφορών ορίζεται η 6 Σεπτεµβρίου   
ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00.  
 

9. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν τα φυσικά και τα νοµικά πρόσωπα που είναι 
εγκατεστηµένα σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου ή που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία περί ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου που κυρώθηκε από την 
Ελλάδα µε τον ν. 2513/1997 (Α΄139) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει 
σχετικές συµφωνίες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον: (α) Είναι εγγεγραµµένα 
στο οικείο Επιµελητήριο µε επάγγελµα συναφές προς το αντικείµενο του 
διαγωνισµού, (β) Συγκεντρώνουν τις Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής που 
καθορίζονται στην παράγραφο B.2.4 της παρούσας και (γ) ∆εν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισµού που προβλέπονται στην παράγραφο B.2.1.1 της παρούσας.  

Ενώσεις φυσικών ή/και νοµικών προσώπων µπορεί να υποβάλουν προσφορά 
χωρίς να προσλάβουν κάποια νοµική µορφή, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε ένα 
από τα µέλη τους έχει δικαίωµα συµµετοχής κατά την παρούσα προκήρυξη. Σε 
περίπτωση προσφοράς που υποβάλλεται από ένωση προσώπων κάθε µέλος 
της ένωσης ευθύνεται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως και εις 
ολόκληρο µαζί µε τα λοιπά µέλη της για όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν 
από την προσφορά. 

 

10. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ  
Το Έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού προγράµµατος ELIH-MED (1S-MED10-029) και κατά 25% από 
Εθνικούς πόρους.   
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11.       ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  

Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει τις ελάχιστες προϋποθέσεις εµπειρίας, 
τεχνογνωσίας, και κύκλου εργασιών, όπως ειδικότερα ορίζονται στο αναλυτικό 
τεύχος της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και να αποδείξει τη 
συνδροµή των προϋποθέσεων αυτών υποβάλλοντας µε την Προσφορά του τα 
στοιχεία τεκµηρίωσης που προβλέπονται, επίσης, και ορίζονται στο αναλυτικό 
τεύχος της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Σε περίπτωση που δεν 
υποβληθούν τα απαιτούµενα στοιχεία τεκµηρίωσης ή από τα υποβαλλόµενα δεν 
τεκµηριώνεται επαρκώς η συνδροµή των ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής, 
η Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

12. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για 
τέσσερεις  (4) µήνες από την επόµενη µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας 
υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
Η ισχύς της Προσφοράς µπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της, για διάστηµα ακόµη δυο (2) µηνών, 
οπότε οι προσφέροντες οφείλουν να παρατείνουν αντίστοιχα την ισχύ της 
εγγυήσεως συµµετοχής τους. 
 

13.        ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:   
Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη Προσφορά, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο αναλυτικό τεύχος Πρόσκλησης Ενδήλωσης Ενδιαφέροντος.  

 

14. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  

Ο προϋπολογισµός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων Ευρώ, 
(60.000 €) και ο προϋπολογισµός συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23% στο 
ποσό των εβδοµήντα τριών χιλιάδων και οκτακοσίων Ευρώ (73.800 €). Το ποσό 
αυτό αποτελεί και το ανώτατο όριο οικονοµικής Προσφοράς.  

 

 
 


