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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ
Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηηο «Γξάζεηο πξνβνιήο (dissemination) ηνπ
πξνγξάκκαηνο E2STORMED Βειηίσζε ηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο ζηνλ Κύθιν ηνπ Νεξνύ
κέζσ ρξήζεο Καηλνηόκσλ Πξαθηηθώλ ζηε Γηαρείξηζε ησλ Όκβξησλ Τδάησλ ζε Έμππλεο
Μεζνγεηαθέο Πόιεηο (παθέην εξγαζίαο 1, 2, 3, 4) θαη ινηπέο ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο ζηα
πιαίζηα πξνσζεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ ».
Ο Γήκνο Υεξζνλήζνπ, ζα πξνβεί ζηε ζύλαςε ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ γηα ηηο «Γξάζεηο
πξνβνιήο (dissemination) ηνπ πξνγξάκκαηνο E2STORMED Βειηίσζε ηεο Δλεξγεηαθήο
Απόδνζεο ζηνλ Κύθιν ηνπ Νεξνύ κέζσ ρξήζεο Καηλνηόκσλ Πξαθηηθώλ ζηε Γηαρείξηζε ησλ
Όκβξησλ Τδάησλ ζε Έμππλεο Μεζνγεηαθέο Πόιεηο (παθέην εξγαζίαο 1, 2, 3, 4) θαη ινηπέο
ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο ζηα πιαίζηα πξνσζεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ
Υεξζνλήζνπ», πξνϋπνινγηζκνύ 15.300,00 € ζπκπεξ. ΦΠΑ, θαη θαιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο λα
θαηαζέζνπλ γξαπηώο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο.
Οη Τπεξεζίεο πνπ ζα παξαζρεζνύλ αλαιπηηθά παξαηίζεληαη ζηελ παξαθάησ Σερληθή Έθζεζε:
ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ
E2STORMED –«Βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο ζηνλ θύθιν ηνπ λεξνύ κέζσ ηεο ρξήζεο
θαηλνηόκσλ πξαθηηθώλ ζηελ δηαρείξηζε όκβξησλ πδάησλ ζε ‘έμππλεο’ κεζνγεηαθέο πόιεηο»

Τπεξεζίεο «Γξάζεηο πξνβνιήο (dissemination) ηνπ έξγνπ E2STORMED θαη ινηπέο
ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο ζηα πιαίζηα πξνσζεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ
Υεξζνλήζνπ»
Πακέτοσ Εργασίας 1.Administrative and financial management of the project /
coordination of the partnership
2. Information, awareness raising and capitalization
3. Adaptation of existing tools and methods for innovative energy efficiency in
storm water management . Exchange of practices and experiences

και 4.Pilot Actions
θνπηκόηεηα:
Σν πξόγξακκα E2STORMED, ην νπνίν κειεηά ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζηνλ θύθιν ηνπ
λεξνύ κέζσ ρξήζεο πξόηππσλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο όκβξησλ πδάησλ (Αεηθόξα πζηήκαηα
Γηαρείξηζεο Όκβξησλ Τδάησλ – SUDS), αθνινπζεί ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο θαη πξνηείλεη
δξάζεηο πνπ απνζθνπνύλ ζηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηώλ ζε ζέκαηα

εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο θαη βέιηηζηεο δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθώλ πόξσλ. ηα πιαίζηα ησλ
ζπκβαηηθώλ ππνρξεώζεσλ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ νξζή πινπνίεζε θαη πεξαίσζε ηνπ έξγνπ
πξνηείλεηε, ζην ηειηθό ζηάδην εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, λα πινπνηεζνύλ κία ζεηξά από
δηαδηθαζίεο πξνώζεζεο πξνο ην επξύηεξν θνηλσληθό ζύλνιν θαζώο θαη λα δηακνξθσζνύλ
πξνηάζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ Αεηθόξσλ πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Όκβξησλ Τδάησλ ζην
Γήκν Υεξζνλήζνπ.
Ο ύκβνπινο αλαιακβάλεη ηελ ζπλνιηθή πξνώζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ ζην επξύ
θνηλό θαζώο θαη ζε εζληθνύο θαη δηεζλήο θνξείο. Ωο εθ ηνύηνπ, αλαιακβάλεη ηε δηνξγάλσζε
ελεκεξσηηθώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ εθδειώζεσλ/εκεξίδσλ πνπ ζα απεπζύλνληαη ζην επξύ θνηλό,
ζε ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζε λένπο, θαζώο θαη ζε άιια ελδηαθεξόκελα
κέξε, επαγγεικαηηθνύο θαη θνηλσληθνύο θνξείο. Δπηπξνζζέησο ν Δμσηεξηθόο
πλεξγάηεο/ύκβνπινο αλαιακβάλεη λα δηακνξθώζεη πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ
Αεηθόξσλ πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Όκβξησλ Τδάησλ ζην Γήκν Υεξζνλήζνπ.
Αλαιπηηθόηεξα, ν Δμσηεξηθόο πλεξγάηεο/ύκβνπινο ζα αλαιάβεη:
Α. Τπεξεζίεο δηνξγάλσζεο, ππνζηήξημεο θαη πινπνίεζεο ησλ πξνσζεηηθώλ δξάζεσλ ηνπ
έξγνπ E2STORMEDζην Γήκν Υεξζνλήζνπ:
 Γηνξγάλσζε θαη πινπνίεζε εθπαηδεπηηθήο εθδήισζεο γηα ζρνιεία δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο

θαη πξνώζεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε ζρνιεία θαη

λένπο– Δπηζηεκνληθή επηκέιεηα θαη Γηακόξθσζε πξνγξάκκαηνο.
o ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε νκηιηώλ θαη ινηπνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ γηα ηα
ζρνιεία ζε ειιεληθά θαη αγγιηθά.
o ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε πξνσζεηηθνύ πιηθνύ γηα ηα ζρνιεία ζε ειιεληθά θαη
αγγιηθά.
o Γηακόξθσζε πξόηαζεο γηα νκηιεηέο θαη πξόζθιεζε νκηιεηώλ ζηηο εθδειώζεηο.
o Αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθπαηδεπηηθήο εθδήισζεο κε αλάιπζε
πνηνηηθώλ θαη πνζνηηθώλ δεδνκέλσλ.


Γηνξγάλσζε θαη πινπνίεζε εθδήισζεο ελεκέξσζεο θαη θαηάξηηζεο γηα ελδηαθεξόκελα
κέξε ζην Γήκν Υεξζνλήζνπ, θπξίσο ζε θνηλσληθνύο θνξείο θαη επαγγεικαηηθνύο
ζπιιόγνπο
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μελνδόρσλ/ηδηνθηεηώλ

ελνηθηαδόκελσλ δσκαηίσλ) – Δπηζηεκνληθή επηκέιεηα θαη Γηακόξθσζε πξνγξάκκαηνο.
o ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε νκηιηώλ θαη ινηπνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ γηα ηα
ελδηαθεξόκελα κέξε ζε ειιεληθά θαη αγγιηθά.
o ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε πξνσζεηηθνύ πιηθνύ γηα ηα ελδηαθεξόκελα κέξε ζε
ειιεληθά θαη αγγιηθά.
o Γηακόξθσζε πξόηαζεο γηα νκηιεηέο θαη πξόζθιεζε νκηιεηώλ ζηηο εθδειώζεηο.
o Αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθπαηδεπηηθήο εθδήισζεο κε αλάιπζε
πνηνηηθώλ θαη πνζνηηθώλ δεδνκέλσλ.


Πξνώζεζε ησλ εθδειώζεσλ εθπαίδεπζεο θαη ελεκέξσζεο ζηνλ ηνπηθό Σύπν.



Αμηνιόγεζε ησλ δηαδηθαζηώλ πξνβνιήο (dissemination) ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ
E2STORMED γηα ην Γήκν Υεξζνλήζνπ, κε ρξήζε πνηνηηθώλ θαη πνζνηηθώλ κεζόδσλ
αλάιπζεο.

Β. Τπεξεζίεο δηακόξθσζεο πξνηάζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή Αεηθόξσλ πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο
Όκβξησλ Τδάησλ ζην Γήκν Υεξζνλήζνπ θαη ζηελ επξύηεξε πεξηνρή:
 Γηακόξθσζε πξνηάζεσλ εθαξκνγήο Αεηθόξσλ πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Όκβξησλ Τδάησλ,
νη νπνίεο ζα βαζίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηνπ E2STORMED θαη ζα είλαη ζε ζπκθσλία κε
ηελ επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ έξγνπ.
Γ. Λνηπέο ππεξεζίεο
 Παξνπζίαζε θαη πξνώζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο E2STORMED, ησλ εθαξκνγώλ θαη ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ γηα ην Γήκν Υεξζνλήζνπ, ζε δηεζλήο ζπλέδξηα θαη εθδειώζεηο.
o Παξνπζίαζε θαη πξνώζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο E2STORMED, ησλ εθαξκνγώλ
θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ γηα ην Γήκν Υεξζνλήζνπ, ζε κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, σο παξάδεηγκα επηηπρνύο εθαξκνγήο.
o Παξνπζίαζε επηζηεκνληθνύ άξζξνπ ζην IWRA World Water Congress, 25-29
Μαΐνπ 2015, Δδηκβνύξγν, Ηλσκέλν Βαζίιεην, κε ζέκα ηε ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε
ηεο δηαδηθαζίαο κεηάβαζεο ζηνπο Γήκνπο Υεξζνλήζνπ θαη Zagreb, Κξναηία.
Website: http://worldwatercongress.com/


Μεηάθξαζε θαη πξνζαξκνγή ηερληθήο νξνινγίαο δεδνκέλσλ ηνπ Decision Support Tool
θαζώο θαη ηνπ νδεγνύ (guidelines) ζηα ειιεληθά .

Γ. Παξαδνηέα Δμσηεξηθνύ πλεξγάηε / πκβνύινπ
 Π.1. Δθηύπσζε θπιιαδίσλ ηνπ έξγνπ θαη banner (ζύκθσλα κε δηαζέζηκεο καθέηεο (ζε
ηνπιάρηζηνλ 2000 ηεκ έθαζην ).
 Π.2. ρεδηαζκόο θαη εθηύπσζε πξνσζεηηθνύ έληππνπ πιηθνύ γηα ζρνιεία θαη ινηπά
ελδηαθεξόκελα κέξε ζε ειιεληθά θαη αγγιηθά (ζε ηνπιάρηζηνλ 2000 ηεκ έθαζην ).
 Π.3. Παξαγσγή πξνσζεηηθνύ πιηθνύ (όπσο ζηπιό, κπινθ, usb θηι ηνπιάρηζηνλ 1000 ηεκ).
 Π.4.Γειηία Σύπνπ γηα όιεο ηηο πξαγκαηνπνηεζείζεο δξάζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ
εληόο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ ηνπ έξγνπ, ζε ειιεληθά θαη αγγιηθά εληόο παλζεκέξνπ από
ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο δξάζεο.
 Π.5.Μεηαθξάζεηο ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή θαη πξνζαξκνγή ηερληθήο νξνινγίαο
δεδνκέλσλ ηνπ Decision Support Tool θαζώο θαη ηνπ νδεγνύ (guidelines) ζηα ειιεληθά θαη
εθηύπσζε ηνπιάρηζηνλ 1000 ηεκ ηνπ έληππνπ πιηθνύ.
 Π.6.Δπηζηεκνληθό άξζξν γηα παξνπζίαζε ζην IWRA World Water Congress, Δδηκβνύξγν –
Ηλσκέλν Βαζίιεην, 25-29 Μαΐνπ 2015 θαη βεβαηώζεηο πξαγκαηνπνίεζήο ηνπ .
 Π.7. Έθζεζε αλαθνξάο ζρεηηθά κε πξνηάζεηο εθαξκνγήο Αεηθόξσλ πζηεκάησλ
Γηαρείξηζεο Όκβξησλ Τδάησλ ζην Γήκν Υεξζνλήζνπ θαη ζηελ επξύηεξε πεξηνρή. Η Έθζεζε
ζα παξνπζηάδεη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ησλ Αεηθόξσλ
πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Όκβξησλ Τδάησλ θαζώο θαη πξόηππεο εθαξκνγέο απηώλ, ελώ ζα
πεξηιακβάλεη 10 ηνπιάρηζηνλ πξνηάζεηο γηα πηζαλή εθαξκνγή ηνπο ζην Γήκν Υεξζνλήζνπ.


Π.8. Απνινγηζηηθή έθζεζε αμηνιόγεζεο ησλ δηαδηθαζηώλ πξνβνιήο (dissemination) ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ E2STORMED γηα ην Γήκν Υεξζνλήζνπ. Η ‘Έθζεζε ζα πεξηιακβάλεη
πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ησλ δξάζεσλ θαζώο θαη αμηνιόγεζε ηνπο, ρξεζηκνπνηώληαο σο
εξγαιείν ηε δηαδηθαζία Μεηάβαζεο θαη θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο πνπ αθνινπζείηαη ζην
πξόγξακκα E2STORMED. Η Έθζεζε ζα πεξηιακβάλεη επίζεο πξνηάζεηο γηα ζπλέρηζε θαη

ελίζρπζε ηνπ δηαιόγνπ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ δξάζεσλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο E2STORMED ζην Γήκν Υεξζνλήζνπ.
Δ. Πξνϋπνινγηζκόο:
Ο ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηεο εξγαζίαο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 15.300 επξώ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ .
Σ. Υξνλνδηάγξακκα:
Ο ρξόλνο πινπνίεζεο ηεο παξνύζαο ππεξεζίαο νξίδεηαη ζε δύν (02) κήλεο θαη όρη πέξαλ ηνπ
ρξόλνπ ιήμεσο ηνπ πξνγξάκκαηνο E2stormed, ήηνη 30/6/2015.
Πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο κέρξη θαη ηελ 08/05/2015 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 15:00, ζηελ
έδξα ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ ζηηο Γνύξλεο.
Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ όιεο ηηο ππεξεζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Σερληθή
Έθζεζε. Πιεξνθνξίεο δίλνληαη θαη ηειεθσληθά, 2813 404 635 9 (θνο Καιαζάθεο Κσλ/λνο) ηηο
εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο.
Οη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη λα θαηαζέζνπλ:
1. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά .
2. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπαγγεικαηηθνύ Δπηκειεηεξίνπ κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε
εγγξαθή ηνπο θαη ην επάγγεικά ηνπο.
3. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/85 ζηελ νπνία ζα δειώλνπλ όηη νη
πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο ζα είλαη ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Σερληθήο
Έθζεζεο
4. Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή εκπεηξία ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα .
5. Δκπεηξία ή/θαη γλώζε ζε Αεηθόξα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Όκβξησλ Τδάησλ (SuDS).

Γνύξλεο 22/04/2015
Ο Αληηδήκαξρνο
Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ

Πιεπξάθεο Δκκαλνπήι

