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Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:
Στις 27 Νοεµβρίου 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.00 π.µ., στο Κεντρικό
Κατάστηµα του ∆ήµου (Ι. ∆ραγάτση 12, Πλ. Κοραή, 7ος όροφος) ενώπιον της Επιτροπής
∆ιενέργειας του διαγωνισµού, θα γίνει πρόχειρος ανοικτός δηµόσιος διαγωνισµός µε κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από τεχνικοοικονοµικής απόψεως προσφορά για την
εργασία «Εκπόνηση ενεργειακών επιθεωρήσεων, διεξαγωγή µετρήσεων λειτουργίας κτιρίων,
ανάπτυξη σχεδίου σταδιακής ανακαίνισης και σχεδιασµός και υλοποίηση εκπαιδευτικού
σεµιναρίου κατάρτισης µε αντικείµενο την ενεργειακή διαχείριση δηµοσίων κτιρίων στα
πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου REPUBLIC-MED», προϋπολογισµού δαπάνης (28.455,29€)
πλέον Φ.Π.Α. 23% σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 28/80, µε συγχρηµατοδότηση από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και το Ελληνικό
∆ηµόσιο.
Η εργασία εκπονείται στα πλαίσια συµµετοχής του ∆ήµου Πειραιά ως εταίρος στο
Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα "REtrofitting PUBLic Spaces in Intelligent MEDiterranean Cities
(REPUBLIC-MED)".
Το Πρόγραµµα επικεντρώνεται στην εδραίωση µίας αναπτυξιακής διακρατικής
συνεργασίας ανάµεσα σε Ευρωπαϊκές Μεσογειακές χώρες (Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία,
Κροατία) µε στόχο την διαµόρφωση µιας καινοτόµου µεθοδολογίας που αφορά σε τεχνοοικονοµικές µελέτες ενεργειακής αναβάθµισης δηµοσίων κτιρίων καθώς και υπόδειξης
µέτρων ανάσχεσης του φαινοµένου της Αστικής Θερµικής Νησίδας (Urban Heat Island1) σε
δηµόσιους ανοικτούς χώρους. Ως προς την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων, το Ευρωπαϊκό
Πρόγραµµα επικεντρώνεται στην αξιολόγηση της δυνατότητας επίτευξης των στόχων που
καθορίζονται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/31/ΕΕ κατόπιν του εναρµονισµού της Ελλάδας
βάσει του Ν. 4122/2013. Συγκεκριµένα, διερευνάται ο βαθµός ετοιµότητας της Εθνικής
µεθοδολογίας υπολογισµών ως προς την δυνατότητα υπόδειξης οικονοµικά εφικτών µέτρων
ριζικής ανακαίνισης µε στόχο την επίτευξη των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής
απόδοσης, αλλά και ακόµα βαθύτερα την µετατροπή σε κτίρια σχεδόν µηδενικής ενεργειακής
κατανάλωσης (Nearly Zero Energy Buildings, NZEB). Κατά τη διερεύνηση υποδεικνύονται
τα σηµεία της Εθνικής µεθοδολογίας υπολογισµού που χρήζουν τροποποίησης, µε γνώµονα
τη βελτίωση της ακρίβειας πρόβλεψης των υπολογιζόµενων ενεργειακών δεικτών και
συνεπώς των µέτρων µετασκευής και του αντίστοιχου κόστους επένδυσης. Τέλος, στα
πλαίσια του Προγράµµατος προτείνονται συγκεκριµένες προσεγγίσεις τροποποίησης προς
την ανάπτυξη µιας ολιστικής µεθοδολογίας ενεργειακής ανάλυσης. Μέσω πιλοτικών
εφαρµογών γίνεται επίδειξη της αναµενόµενης βελτίωσης της πρόβλεψης και του αντίκτυπου
µε όρους οικονοµικής εφικτότητας. Μέσω δράσεων ανάδειξης του προαναφερόµενου
αποτελέσµατος, το Πρόγραµµα στοχεύει και στην προετοιµασία των αρµόδιων αρχών για την
οµαλή συµµόρφωση µε νέες απαιτήσεις ως αποτέλεσµα του επερχόµενου υποχρεωτικού
εναρµονισµού της Ελλάδας µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/27/ΕΕ.
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To υπό προκήρυξη Έργο αφορά στην εκπόνηση ενεργειακών επιθεωρήσεων για την
έκδοση των σχετικών Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης, τη διεξαγωγή
µετρήσεων λειτουργίας του κτιρίου, την ανάπτυξη σχεδίου σταδιακής ανακαίνισης σε
βάθος χρόνου, τον σχεδιασµό και υλοποίηση εκπαιδευτικού σεµιναρίου κατάρτισης µε
αντικείµενο την ενεργειακή διαχείριση δηµόσιων κτιρίων.
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά πρόσωπα ή ατοµικές
επιχειρήσεις, ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις / κοινοπραξίες αυτών, της ηµεδαπής ή της
αλλοδαπής και οι οποίες έχουν εµπειρία πρωτίστως στο θεµατικό αντικείµενο του έργου και
που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην αναλυτική διακήρυξη.
Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται σε 569,11 € (2% του προϋπολογισµού χωρίς το Φ.Π.Α.),
σε γραµµάτιο κατάθεσης του Τ.Π. & ∆. ή σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας,
ή του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕ∆Ε η οποία θα έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180)
ηµερών από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού.
Φάκελοι συµµετοχής (δικαιολογητικά, προσφορές) θα κατατεθούν από τους
ενδιαφερόµενους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού την ηµεροµηνία και ώρα του διαγωνισµού
όπως αναλυτικά αναφέρεται στη διακήρυξη.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται κατά τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο Τµήµα Οικονοµικής Επιτροπής (τηλ.: 2132022340-5) και στο
Τµήµα Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών και Εθνικών Πόρων (τηλ. 2104199809). Τα τεύχη του
διαγωνισµού είναι διαθέσιµα από το Τµήµα Οικονοµικής Επιτροπής και από την ιστοσελίδα
του
∆ήµου
(www.piraeus.gov.gr)
(στη
διαδροµή:
http://www.piraeus.gov.gr/Default.aspx?tabid=678 ).
Περιληπτική διακήρυξη θα δηµοσιευθεί στον τύπο όπως προβλέπεται από τις οικείες
διατάξεις. Τα έξοδα της αρχικής δηµοσίευσης και τυχόν επαναληπτικής θα βαρύνουν τον
ανάδοχο.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΙ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποιείται: (από το Τµήµα Πρωτοκόλλου)
1. ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης-Τµήµα Πρωτοκόλλου, ∆ιεκπεραίωσης και Γενικού Αρχείου (µε
µια αναλυτική διακήρυξη για ανακοίνωσή της)
2. ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης
3. Επιτροπή ∆ιαγωνισµού - µε µέριµνα της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης
για να λάβουν γνώση ενυπόγραφα τα µέλη της Επιτροπής ,

Κοινοποιείται (µε FAX ή e-mail από το Τµήµα Οικονοµικής Επιτροπής) :
Γραφείο ∆ηµάρχου, Γραφείο Προέδρου ∆ηµοτικού Συµβουλίου, Γραφείο Γενικού Γραµµατέα,
∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης - Τµήµα Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών και Εθνικών
Πόρων, Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, Εµπορικό Σύλλογο Πειραιά, Εµπορικό-Βιοµηχανικό
Επιµελητήριο Πειραιά, Εµπορικό-Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθήνας.

