ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

∆/ΝΣΗ
ΑΡΧ/ΚΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ
∆ΙΑ∆ΟΣΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
¨ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΝΑΒΑΘMΙΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΗΓΑ∆ΑΣ
(ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ) & ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ
Ο∆ΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ-ΤΑΜΕΙΟ
ΣΥΝΟΧΗΣ & ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
προϋπολογισµού € 8.842,25

πλέον Φ.Π.Α

K.A 30.7341.02

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η παρούσα υπηρεσία αφορά στη παροχή υπηρεσιών δράσεων διάδοσης και ενηµέρωσης για το
έργο: «Βιοκλιµατικές Αναβαθµίσεις ∆ηµοσίων Ανοικτών Χώρων ∆ήµου Πειραιά-Βιοκλιµατική
Αναβάθµιση Πλατείας Πηγάδας (Καλαβρύτων) & περιµετρικών οδών».
Προϋπολογισµός: € 8.842,25 πλέον Φ.Π.Α (23%)
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ-ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
Η εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών διέπεται από τις διατάξεις:
α) Του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463, ΦΕΚ 114Α/8-6-2006)
β) Του Π.∆ 28/1980 ¨Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ
(ΦΕΚ 11/Α), όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα.
γ) Των παραγράφων 9,10 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006
δ) Των διατάξεων του Ν. 3852/2010
ε) Του Π∆ 60/2007
στ) Του Ν.3614/2007
ζ) Της υπ’ αριθµ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 Υπουργικής Απόφασης Συστήµατος ∆ιαχείρισης όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
η)

Του Π.∆. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : «Για τη διαφάνεια στην διαφηµιστική προβολή του ∆ηµοσίου και
του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΝΩΣΗ
Ταµείο Συνοχής
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

θ)
Της υπ’. αριθµ. πρωτ. 1093/ ΕΦ∆ ΚΑΠΕ ΕΠΠΕΡΑΑ Απόφασης επικύρωσης αποτελεσµάτων
αξιολόγησης των αιτήσεων των προς χρηµατοδότηση Πράξεων στο πλαίσιο της µε αρ. πρωτ. 3/29.07.2011
(κωδικός 1) Πρόσκλησης του Ενδιάµεσου Φορέα
∆ιαχείρισης ΚΑΠΕ για «Βιοκλιµατικές Αναβαθµίσεις ∆ηµόσιων Ανοικτών Χώρων» στο πλαίσιο του
Άξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές –
Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής - Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας» του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.
Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο Συνοχής και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
2007-2013 και ειδικότερα από τον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος
& Αστικές Μεταφορές – Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής – Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας» στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013», για
«Βιοκλιµατικές Αναβαθµίσεις ∆ηµόσιων Ανοικτών Χώρων», (ΚΩ∆. ΣΑ: Ε0618, ΚΩ∆. Πράξης ΣΑ:
2013ΣΕ06180002)
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Συµβατικά στοιχεία της εργασίας είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα:
1. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός
2. Η Γενική Συγγραφή υποχρεώσεων
3. Η τεχνική περιγραφή

ΑΡΘΡΟ 4ο
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα κατά την πρόσκλησή τους για την απευθείας ανάθεση οφείλουν να
προσκοµίσουν µαζί µε την προσφορά τους και τα εξής δικαιολογητικά:
1. Την Οµάδα Έργου, η οποία θα πρέπει να διαθέτει εξειδικευµένη γνώση και εµπειρία για την
εκτέλεση παρόµοιων υπηρεσιών. Συγκεκριµένα πρέπει να προσκοµίσουν:
Αναλυτικά βιογραφικά των προτεινόµενων στελεχών από τα οποία να προκύπτει η
επαγγελµατική ενασχόληση και οι εξειδικευµένες γνώσεις των Στελεχών της Οµάδας του Έργου
για κάθε διακριτό αντικείµενο υπηρεσιών του έργου. Τα βιογραφικά σηµειώµατα πρέπει να
συνοδεύονται από Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 όπου να δηλώνονται ότι τα στοιχεία
που έχουν δηλωθεί είναι αληθή και ακριβή ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία (κατάλογο έργων,
αντίστοιχες συµβάσεις ή/και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, ή/και δελτία παροχής υπηρεσιώντιµολόγια κλπ).
Εάν ο Υπεύθυνος Έργου ή τα µέλη της Οµάδας Έργου δεν είναι µόνιµα στελέχη του
Προσφέροντα, υποβάλλεται από έναν έκαστο εξ’ αυτών, Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι υπάρχει
συµφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόµενη διάρκεια του παρόντος έργου και δέχονται
τους όρους του παρόντος διαγωνισµού. Αντικατάσταση του Υπευθύνου Έργου ή των µελών της
Οµάδας Έργου µπορεί να γίνει µόνο µετά από έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και
εφόσον το άτοµο που αντικαθίσταται είναι αντίστοιχων προσόντων αυτού που αντικατέστησε.
2. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία να προκύπτει
ότι κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς, ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΝΩΣΗ
Ταµείο Συνοχής
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.
3. Να έχει Πιστοποιητικό συµµόρφωσης από διαπιστευµένους προς τούτο Φορείς Πιστοποίησης
του δηµοσίου ή του ιδιωτικού τοµέα για διαφηµιστικές υπηρεσίες.
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η διάρκεια εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας θα είναι µέχρι την ολοκλήρωση του έργου της
βιοκλιµατικής ανάπλασης της Πλατείας Πηγάδας ή µέχρι 31-10-2015.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος στον οποίο γίνεται η κατακύρωση του πρόχειρου διαγωνισµού ή η απευθείας
ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για
ποσό ίσο µε το 5% του προϋπολογισµού της υπηρεσίας.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συντάσσεται κατά τον τύπο που ισχύει στο ∆ηµόσιο και
κατατίθεται υπό µορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕ∆Ε ή
γραµµατίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων .

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κάτωθι κρατήσεις.
1. Υπέρ Ταµείου Ασφάλισης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑ∆ΚΥ)
ποσοστό 2%
2. Φόρος εισοδήµατος 8%.
Τον ανάδοχο βαρύνουν επίσης τα έξοδα χαρτοσήµανσης του συµφωνητικού της εργασίας.
ΑΡΘΡΟ 8ο
ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει µέρος ή ολόκληρο το αντικείµενο της σύµβασης σε
τρίτο, χωρίς την έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και τη σύµφωνη γνώµη της ∆ιαχειριστικής Αρχής.
Η έγκριση παρέχεται µε απόφαση του Συµβουλίου, εφόσον ο τρίτος στον οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει
τα προσόντα που εγγυώνται, κατά την κρίση του Συµβουλίου, για την καλή εκτέλεση της σύµβασης.
Έναντι του ∆ήµου ο ανάδοχος παραµένει πάντοτε ¨εις ολόκληρον¨ υπεύθυνος µαζί µε αυτόν που
τον υποκατέστησε. Κατ΄ εξαίρεση, µπορεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να απαλλαγεί της
ευθύνης του ο ανάδοχος, ύστερα από αίτησή του, εάν πάσχει από σοβαρή ασθένεια η οποία τον καθιστά
για µεγάλο χρονικό διάστηµα ανίκανο να εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις.
Μαζί µε την αίτηση του αναδόχου υποβάλλεται και δήλωση αποδοχής εκ µέρους του τρίτου προς
τον οποίο γίνεται η εκχώρηση.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΝΩΣΗ
Ταµείο Συνοχής
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μετά την εκχώρηση οι πληρωµές γίνονται απευθείας στο νέο ανάδοχο, ο οποίος αναλαµβάνει και
όλες τις ευθύνες από τη σύµβαση, υποχρεούµενος να καταθέσει τις προβλεπόµενες εγγυήσεις.
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Εάν ο ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύµβαση και
από τις διατάξεις του Π.∆ 28/1980 ή προς τις νόµιµες εντολές και υποδείξεις της υπηρεσίας, καλείται
µε ειδική πρόσκληση του ∆ηµάρχου να συµµορφωθεί προς τις υποχρεώσεις αυτές ή τις εντολές µέσα σε
εύλογη προθεσµία, όχι πάντως µικρότερη των δέκα ηµερών.
Σε περίπτωση που αξιώνεται από τον ανάδοχο η λήψη µέτρων για την αποτροπή προφανών
κινδύνων, η τασσόµενη προθεσµία µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα ηµερών.
Η ειδική πρόσκληση και η προθεσµία που ορίζεται µε αυτή δεν ανατρέπουν τις συµβατικές
υποχρεώσεις του αναδόχου για την εµπρόθεσµη εκτέλεση της εργασίας.
Ειδική πρόσκληση µπορεί να σταλεί στον ανάδοχο καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης, µέχρι
την οριστική παραλαβή.
Εάν ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί εµπρόθεσµα στην ανωτέρω ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται
έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας.
Ο έκπτωτος ανάδοχος στερείται του δικαιώµατος να αναλάβει µε οποιοδήποτε τρόπο την
εκτέλεση δηµοτικών και κοινοτικών προµηθειών, εργασιών, για χρονικό διάστηµα που καθορίζεται
στην απόφαση του Συµβουλίου και δεν µπορεί να είναι µικρότερο του εξαµήνου ούτε µεγαλύτερο του
έτους.
Πειραιάς 15/11/2014
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤ/Η
Ο ∆/ΝΤΗΣ

Ο ∆/ΝΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΟΥ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΝΩΣΗ
Ταµείο Συνοχής
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ
∆ΙΑ∆ΟΣΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ TO ΕΡΓΟ:
¨ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΗΓΑ∆ΑΣ
(ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ¨

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ-ΤΑΜΕΙΟ
ΣΥΝΟΧΗΣ & ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

∆/ΝΣΗ
ΑΡΧ/ΚΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

προϋπολογισµού € 8.842,25 πλέον Φ.Π.Α
K.A: 30.7341.02

Τεχνική Περιγραφή
Η παρούσα υπηρεσία αφορά στην παροχή δράσεων διάδοσης και ενηµέρωσης της πράξης
«Βιοκλιµατικές Αναβαθµίσεις ∆ηµοσίων Ανοικτών Χώρων ∆ήµου Πειραιά-Βιοκλιµατική αναβάθµιση
Πλατείας Πηγάδας (Καλαβρύτων) και περιµετρικών οδών».
Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο Συνοχής και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του
ΕΣΠΑ 2007-2013 και ειδικότερα από τον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατµοσφαιρικού
Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές – Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής – Ανανεώσιµες Πηγές
Ενέργειας» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013», (ΚΩ∆. ΣΑ: Ε0618,
ΚΩ∆. Πράξης ΣΑ: 2013ΣΕ06180002)
Στο πλαίσιο λοιπόν υλοποίησης της πράξης προβλέπεται και η χρηµατοδότηση της παροχής
υπηρεσιών δράσεων διάδοσης και ενηµέρωσης. Συγκεκριµένα οι δράσεις αυτές περιλαµβάνουν την
παραγωγή έντυπου ενηµερωτικού υλικού, τη παραγωγή video, την ανάπτυξη ιστοσελίδας, τις
δηµοσιεύσεις στον τοπικό τύπο. Πιο αναλυτικά προβλέπεται:
•

η παραγωγή και αναπαραγωγή τρίπτυχου εντύπου µε θέµα τις βιοκλιµατικές αναπλάσεις που θα

υλοποιηθούν προβάλλοντας τις ωφέλειες για τους πολίτες και το ∆ήµο ευρύτερα.
•

∆ιαφηµιστικές καταχωρήσεις σε τοπικά ΜΜΕ (έντυπα) µε στόχο την προβολή των

βιοκλιµατικών αναβαθµίσεων των δηµόσιων ανοικτών χώρων που υλοποιούνται στον ∆ήµο και
προβολή των ωφελειών τους για τους δηµότες και την ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΝΩΣΗ
Ταµείο Συνοχής
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

∆ηµιουργία ιστοσελίδας (mini-site) για το έργο, το οποίο θα ενσωµατωθεί στην ιστοσελίδα του

•

∆ήµου - και θα στοχεύει στην προβολή των δράσεων βιοκλιµατικών αναπλάσεων που θα έχουν
υλοποιηθεί και των ωφελειών τους για τους πολίτες και τον ∆ήµο ευρύτερα.

Παραγωγή video σχετικό µε το έργο της βιοκλιµατικής αναβάθµισης της πλατείας Πηγάδας και

•

τα οφέλη, που προκύπτουν για τους πολίτες και το ∆ήµο ευρύτερα από αυτό.

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ
Σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα, τα παραδοτέα της παροχής υπηρεσιών δράσεων διάδοσης και
ενηµέρωσης του έργου θα πρέπει να είναι:

Π.1 Κατασκευή ∆υναµικού ∆ικτυακού Τόπου του Έργου: ¨ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ
ΑΝΟΙΚΤΩΝ

∆ΗΜΟΣΙΩΝ

ΧΩΡΩΝ

∆ΗΜΟΥ

ΠΕΙΡΑΙΑ-ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΗΓΑ∆ΑΣ (ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ¨. Ακολουθεί ενδεικτική
παρουσίαση των θεµατικών ενοτήτων του έργου.
Ενδεικτική παρουσίαση θεµατικών ενοτήτων του έργου
Καλωσόρισµα
1. Γενικά για έργο
• Όραµα κι Αποστολή
•

∆/νουσα Υπηρεσία Έργου

•

Περίληψη έργου

•

Φάσεις του έργου (χρονοδιάγραµµα)

•

Επίσκεψη σε αντίστοιχο έργο (φωτογραφίες και αλλαγές που έγιναν)

•

Απόψεις και σχόλια

2. Νέα
•

Εκδηλώσεις

•

∆ελτία Τύπου

•

Φωτογραφικό υλικό από εκδηλώσεις ενηµέρωσης και προβολής

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
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3. Τι είναι η ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΗΓΑ∆ΑΣ (ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ) ΚΑΙ
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ
•

Τεχνική παρουσίαση του έργου - Στάδια

•

Οικονοµικά στοιχεία

•

Αρχιτεκτονικά Σχέδια

4. Επικοινωνία
• στοιχεία ∆ήµου Πειραιά και υπεύθυνου επικοινωνίας
Τεχνικές Προδιαγραφές εφαρµογής παρουσίασης και διαχείρισης διαδικτυακού ιστότοπου.
o
Συντήρηση - υποστήριξη για δύο χρόνια µετά την παράδοση
o

Εγκατάσταση εφαρµογής διαχείρισης περιεχοµένου.

o

∆υνατότητες δηµιουργίας πολλαπλών ενοτήτων και κατηγοριών και ένταξης κειµένων και
σελίδων σε αυτές.

o

∆υνατότητα δηµιουργίας menu οριζοντίων ή καθέτων πολλαπλών επιπέδων.

o

∆υνατότητα δηµιουργίας κυλιόµενης µπάρας (Crawl).

o

∆υνατότητα πλήρους υποστήριξης και σύνδεσης µε µέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media).

o

∆υνατότητα αναλυτικής καταγραφής της επισκεψιµότητας του ιστότοπου και των επιµέρους
σελίδων του.

o

∆ιαχείριση του περιεχοµένου του ιστότοπου µέσω web administration.

o

Κατοχύρωση domain name για την ιστοσελίδα. Το domain name θα οριστεί από την
Αναθέτουσα Αρχή.

o

Γλώσσα δικτυακού τόπου: Ελληνικά (σε ορισµένες από τις θεµατικές ενότητες της ιστοσελίδας
θα υπάρχουν αγγλικά κείµενα).

Παρατηρήσεις:
1.
Τα παραδοτέα θα περιλαµβάνουν το σύνολο των συστηµάτων διαχείρισης περιεχοµένου,
εγκαταστηµένα στους εξυπηρετητές (servers) του ∆ήµου Πειραιά µε επιλογή λειτουργικού
συστήµατος του αναδόχου (Windows ή Linux).
2.

Συστήµατα τα οποία απαιτούν µελλοντικές ετήσιες συνδροµές ή άλλου τύπου δικαιώµατα
χρήσης δεν θα θεωρηθούν αποδεκτά.

3.

Στα παραδοτέα περιλαµβάνεται, επίσης, και η εισαγωγή του περιεχοµένου στο σύστηµα που θα
παραδοθεί. Το περιεχόµενο και το σχέδιο της βάσης δεδοµένων θα παραδοθεί στον ανάδοχο µε
ευθύνη του ∆ήµου Πειραιά

4.

Η ανάδοχος εταιρία θα παράσχει διήµερη εκπαίδευση στους διαχειριστές περιεχοµένου του
ιστοτόπου του φορέα σε σχέση µε την εγκατασταθείσα εφαρµογή διαχείρισης περιεχοµένου.
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5.

Επιπλέον, τα λογότυπα που θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν θα δοθούν σε διανυσµατική µορφή
από την Αναθέτουσα Αρχή.

6.

Η γραµµατοσειρά και η σήµανση της ιστοσελίδας θα πρέπει να ακολουθούν τις Οδηγίες του
"Επικοινωνιακού Οδηγού για την πληροφόρηση και τη δηµοσιότητα των ΕΣΠΑ", που αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος του παρόντος. Ο Οδηγός είναι διαθέσιµος σε µορφή PDF στο link:
http://www.espa.gr/el/Pages/eLibraryFS.aspx?item=1830

Π.2 ∆ηµιουργικός Σχεδιασµός και Εκτύπωση Γενικού Πληροφοριακού Έντυπου Έργου
Το Γενικό Πληροφοριακό Έντυπο του έργου θα αφορά στο αντικείµενο και τους στόχους του έργου και
θα απευθύνεται στο ευρύ κοινό. Θα υπάρχει επίσης αποτύπωση της ενεργειακής κατάστασης στην
επιλεγόµενη περιοχή παρέµβασης πριν τις παρεµβάσεις και των αναµενόµενων περιβαλλοντικών και
ενεργειακών οφελών µετά τις παρεµβάσεις.
Το γενικό έντυπο θα έχει µορφή τρίπτυχου ή όποια άλλη µορφή αναπτύγµατος προταθεί από τον
Προσφέροντα στο Φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς του.
Τεχνικές Προδιαγραφές:
•

Τετραχρωµία
o Χαρτί velvet 3πλης επίχρισης ανακυκλώσιµο.
o Βάρος χαρτιού όχι λιγότερο από 160 γρ.
Στην Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται πλήρως ο τύπος του χαρτιού που θα
χρησιµοποιηθεί. Η ποιότητα του χαρτιού θα πιστοποιείται από τη σχετική σήµανση.
Το βάρος του χαρτιού και οι διαστάσεις του εντύπου αποτελούν µέρος της δηµιουργικής πρότασης .

•

Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου είναι επίσης:
o Η υλοποίηση τυχόν διαφοροποιήσεων της δηµιουργικής πρότασης µετά από υπόδειξη του
∆ήµου Πειραιά.
o

Επιµέλεια κειµένων

o Πίκµανση και δίπλωµα ή Βιβλιοδεσία (ανάλογα µε τη µορφή του εντύπου)
o Μεταφορά, παράδοση στις εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής
Παρατηρήσεις
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Τα κείµενα του εντύπου θα είναι στην Ελληνική γλώσσα και θα δοθούν σε ηλεκτρονική µορφή από την
Αναθέτουσα Αρχή. Επιπλέον, τα λογότυπα που θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν θα δοθούν σε
διανυσµατική µορφή από την Αναθέτουσα Αρχή.
Η γραµµατοσειρά και η σήµανση του εντύπου θα πρέπει να ακολουθούν τις Οδηγίες του
"Επικοινωνιακού Οδηγού για την πληροφόρηση και τη δηµοσιότητα των ΕΣΠΑ", που αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος του παρόντος. Ο Οδηγός είναι διαθέσιµος σε µορφή PDF στο link:
http://www.espa.gr/el/Pages/eLibraryFS.aspx?item=1830
Ποσότητα: - 1 µακέτα εντύπου (ανοιχτό και επεξεργάσιµο αρχείο)
- 9.370 τεµάχια
Π.3: ∆ιαφηµιστικές καταχωρήσεις σε τοπικά ΜΜΕ (έντυπα)
Στόχος είναι η

προβολή των βιοκλιµατικών αναβαθµίσεων των δηµόσιων ανοικτών χώρων που

υλοποιούνται στον ∆ήµο Πειραιά και η προβολή των ωφελειών τους για τους δηµότες και την ευρύτερη
περιοχή του ∆ήµου.
Τρείς καταχωρήσεις σε έντυπα-εφηµερίδες
Τεχνικές Προδιαγραφές:
• ∆ιάσταση καταχώρησης: ολοσέλιδη
•

Είδος καταχώρησης: έγχρωµη

•

∆ιαστάσεις σελίδας : 29Χ36 cm

•

Θέση σελίδας: δεξιά

•

Είδος εφηµερίδας: Τοπικές εφηµερίδες

•

Αριθµός Εφηµερίδων: τρεις ( 3)
o Παρατηρήσεις
Τα κείµενα θα είναι στην Ελληνική γλώσσα και θα δοθούν σε ηλεκτρονική µορφή από την
Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και οι φωτογραφίες. Επιπλέον, τα λογότυπα που θα πρέπει να
χρησιµοποιηθούν θα δοθούν σε διανυσµατική µορφή από την Αναθέτουσα Αρχή.
o Η γραµµατοσειρά και η σήµανση του εντύπου θα πρέπει να ακολουθούν τις Οδηγίες του
"Επικοινωνιακού Οδηγού για την πληροφόρηση και τη δηµοσιότητα των ΕΣΠΑ", που αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος του παρόντος. Ο Οδηγός είναι διαθέσιµος σε µορφή PDF στο link:
http://www.espa.gr/el/Pages/eLibraryFS.aspx?item=1830
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Π.4: Παραγωγή video
Παραγωγή video στο οποίο θα παρουσιάζονται τα αρχιτεκτονικά σχέδια του έργου. Επίσης θα γίνεται
αναφορά είτε από το ∆ήµαρχο είτε από υπηρεσιακούς παράγοντες σχετικά µε τα οφέλη που θα
προκύψουν από τη βιοκλιµατική αναβάθµιση της πλατείας Πηγάδας.
Το video θα είναι σε τέτοια µορφή ώστε να µπορεί να αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του έργου.
Το video θα παραδοθεί σε CD
o Χαρακτηριστικά: Video έως 5 λεπτών. Περιλαµβάνει:
•

1 ή 2 συνεντεύξεις-1 ηµέρα γύρισµα µε οπερατέρ σε χώρο του ∆ήµου, έως 3 οµιλητές

•

Animated video µε τα αρχιτεκτονικά σχέδια του έργου και µοντάζ µε τις οµιλίες του ∆ηµάρχου
και των παραγόντων

•

Βιντεοσκόπηση του ολοκληρωµένου έργου της πλατείας και ενσωµάτωση του footage στο
τελικό video

•

Το τελικό αρχείο παραδίδεται σε ηλεκτρονική µορφή σε CD σε High definition ποιότητα

Το υποέργο αυτό ¨∆ράσεις διάδοσης και ενηµέρωσης¨ θα υλοποιηθεί µε απευθείας ανάθεση
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 28/80 όπως τροποποιήθηκε & ισχύει και τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ
(αναλογικώς).

Ο προϋπολογισµός της παρούσας παροχής υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσόν των 8.842,25 € π

Φ.Π.Α και θα βαρύνει τον Κ.Α 30.7341.02 του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2014 και τον αντίστ
έτους 2015.
Πειραιάς
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

28-11-2014

Ο ∆/ΝΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤ/Η
Ο ∆/ΝΤΗΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
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υπηρεσι Παροχή υπηρεσιών
δράσεων διάδοσης και
ενηµέρωσης για το έργο:
¨ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΑ¨
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:
ΕΠΠΕΡΑΑ-ΤΑΜΕΙΟ
ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ¨
προϋπολογισµού €
8.842,25 πλέον Φ.Π.Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆/ΝΣΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ &
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Τιµή
µονάδας

Περιγραφή

Ποσότητα

α/α

Μονάδα
µετρησης

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
∆απάνη

Μερικ
ή
1

TEM

Έντυπα

9.369

0,25
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2.342,25

Ολική

2

Παραγωγή video

TEM

1

1.500,00

1.500,00

3

Καταχώρηση στον τύπο

TEM

3

500,00

1.500,00

4

Ιστοσελίδα (mini-site)

TEM

1

3.500,00

3.500,00

8.842,25
2.033,72
10.875,97

Άθροισµα
Φ.Π.Α. 23%
Γενικό Σύνολο
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 28-112014

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Ο ∆/ΝΤΗΣ

Η
ΠΡΟΪΣΤ
ΑΜΕΝΗ

Ο ∆/ΝΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΟΥ
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