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 ΘΔΜΑ: Γιεςκπινίζειρ επί ηηρ απιθ. 1448/17.05.2013 (ΑΓΑ: ΒΔΝ2ΟΡΡΨ-8Ξ7) 
απόθαζηρ πποκήπςξηρ ανοισηού διαγυνιζμού με ηίηλο «Παποσή ςπηπε-
ζιών εμπειπογνώμονα» για ηην ςλοποίηζη δπάζευν «Γημοζιόηηηα, ε-
νημέπυζη, εςαιζθηηοποίηζη, διάσςζη και κεθαλαιοποίηζη» ηος έπγος 
«Energy Efficiency in Low-income Housing in the Mediterranean 
/Δνεπγειακή αναβάθμιζη κοινυνικών καηοικιών ζηη Μεζόγειο» και α-
κπυνύμιο “ELIH-MED” ηος Ππογπάμμαηορ Γιακπαηικήρ Δδαθικήρ ς-
νεπγαζίαρ MED.  

 
 

                                                                
 

Γηεπθξηλίδνπκε φηη,  
 

Α. ε πεπίπηυζη πος ο ςποτήθιορ ανάδοσορ έσει ηη μοπθή ένυζηρ εηαιπειών,  
σποτρέωζη σποβολής ηοσ προηύποσ ΕΛΟΤ 1435 έτοσν ηο/α μέλη ηης ένωζης ποσ θα σλο-
ποιήζοσν δράζεις ποσ εμπίπηοσν ζηις προϋποθέζεις ηοσ ΠΔ 261/1997 (ΦΕΚ 186/1997) 
(όπως ασηό ιζτύει). 
 
Β. Στη Φάση 2.2 «Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ ζην ηειηθφ δηεζλέο 

ζπλέδξην (Βξπμέιιεο)», Γξάζε 2.2.2 «Απνδεηθηηθά ζηνηρεία θάιπςεο δαπαλψλ 
ζπκκεηνρήο κειψλ ΤΟΓ/ΟΣΠ»  ην ηειηθφ ζπλέδξην ζα δηαξθέζεη κία εκέξα. Δπηπιέ-
νλ, γηα ηελ θάιπςε ηνπ θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ, νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη δελ είλαη 

απαξαίηεην λα εμαζθαιίζνπλ ηελ παξνπζία ζπλνδνχ θαζφηη ην θσηνγξαθηθφ πιηθφ 
ζα θαιπθζεί θαη ζα είλαη δηαζέζηκν απφ ην δηνξγαλσηή ηνπ ζπλεδξίνπ, απφ φπνπ νη 
ππνςήθηνη Αλάδνρνη κπνξνχλ λα ην πξνκεζεπηνχλ. 

 
Γ. Στη Φάση 2.3 «Κακπάληα επαηζζεηνπνίεζεο» δεηείηαη ε αλάπηπμε κηαο ζηξαηε-
γηθήο επηθνηλσλίαο πξνθεηκέλνπ λα πξνβιεζεί ην θεληξηθφ “επηθνηλσληαθφ κήλπκα” 

ηνπ έξγνπ. Τν θεληξηθφ «επηθνηλσληαθφ κήλπκα» πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζηελ αλά-
πηπμε πνιηηηθψλ ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο πνπ ζηνρεχνπλ ζε θαηνηθίεο ρακεινχ 
εηζνδήκαηνο. Οη πνιηηηθέο απηέο πξέπεη λα πξνσζήζνπλ θαηλνηφκεο ηερληθέο ιχζεηο 

θαη ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία κέζσ ηνπ Δπξσπατθνχ Τακείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπ-
μεο (ΔΤΠΑ), πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε πξφζβαζε ησλ ρακειψλ εηζνδεκάησλ ζε απ-
ηέο. Δπίζεο, ε θακπάληα επαηζζεηνπνίεζεο πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηελ αιιαγή ζπκπε-

ξηθνξάο ζρεηηθά κε ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη ζηα θνηλσληθά, πεξηβαιινληηθά 
θαη νηθνλνκηθά νθέιε ησλ ρξεζηψλ. Αθφκε, πξέπεη λα πξνβιεζεί ην πηινηηθφ έξγν 
ζηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ησλ θνηηεηηθψλ εζηηψλ ηνπ ΓΠΘ ζηελ Κνκνηελή. Γηα 

ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ, ε Φάζε 2.3 πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ δξάζεηο γηα 
ηελ πξνψζεζε ηνπ θεληξηθνχ «επηθνηλσληαθνχ κελχκαηνο». Σε νξηζκέλεο απφ απ-
ηέο, νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην πιηθφ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί 

απφ ην Γήκν ηεο Μάιαγαο (εηαίξνο ηνπ έξγνπ). Σε θάπνηεο άιιεο πξέπεη λα ην δε-
κηνπξγήζνπλ νη ίδηνη. Δηδηθφηεξα, 

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

Κομοηηνή, 06.06.2013  
Αρ. Πρωη.: 1722 
Στεη.: 1721 
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- Σηε Γξάζε 2.3.1 «Παξαγσγή έληππνπ πιηθνχ» νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη ζα πξέπεη 
λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην δεκηνπξγηθφ απφ ην Γήκν ηεο Μάιαγαο θαη λα κεηαθξάζνπλ 
θαη πξνζαξκφζνπλ ηα θείκελα ζηα ειιεληθά, φζνλ αθνξά ηηο κπξνζνχξεο ηφζν γηα 

ην πξφγξακκα, φζν θαη γηα ην πηινηηθφ έξγν θαη ηα Roll up banners. Τα ηερληθά ρα-
ξαθηεξηζηηθά ησλ κπξνζνχξσλ γηα ην πξφγξακκα είλαη ηα εμήο :χςνο 21 εθ., πιά-
ηνο 63 εθ. (αλνηρηφ), ραξηί 300γξ. velvet, κε ζήθε (ηζέπε) ζηελ ηειεπηαία ζειίδα 

φπνπ ζα ρσξάεη έληππν δηαζηάζεσλ 17,5 Χ 18,5 εθ., ηεηξαρξσκία, ραξηί 
illustration. Τα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά γηα ηηο κπξνζνχξεο γηα ην πηινηηθφ έξγν εί-
λαη ηα εμήο : χςνο 17,5 εθ., πιάηνο 18,5 εθ., 2 ζειίδεο (δηπιήο φςεο), ηεηξαρξσκία 

θαη ραξηί illustration. Τα ειάρηζηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά γηα ηα Roll up Banners 
2κ. Χ 0,80εθ., ηεηξαρξσκία. 
Τν ππφινηπν έληππν πιηθφ ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί απφ ηελ αξρή θαη λα είλαη ζην 

ίδην χθνο κε ην πιηθφ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί απν ην Γήκν ηεο Μάιαγγαο. Πξνηάζεηο 
δεκηνπξγηθνχ δελ απαηηνχληαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ησλ ζπκκεηνρφλησλ.  Οη ε-
ιάρηζηεο πξνδηαγξαθέο ηνπ ππφινηπνπ έληππνπ πιηθνχ πεξηγξάθνληαη ζην ηεχρνο 

ηεο πξνθήξπμεο θαη είλαη νη εμήο: α) 1000 Φάθεινη, ηεηξαρξσκία θαη ραξηί νηθνιν-
γηθφ, β) 1000 Μπινθ ζεκεηψζεσλ, Α5 κε ζπηξάι, ηεηξαρξσκία, ηνπιάρηζηνλ 40 
θχιισλ, γ) 1000 Δλεκεξσηηθά δειηία (bulletin) κε ηνπο θαηλνηφκνπο ρξεκαηνδνηη-

θνχο κεραληζκνχο, 2 ζειίδσλ, Α4, ηεηξαρξσκία θαη δ) 1000 κπξνζνχξεο παξνπζία-
ζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ, δίγισζζα, ηεηξαρξσκία κε θσηνγξαθίεο, ραξηί 
νηθνινγηθφ, ηνπιάρηζηνλ 30 ζειίδσλ (ν ζρεδηαζκφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κπξνζνχξαο 

αλαθέξεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ ζηε δξάζε 2.3.4). Τν είδνο θαη ην α-
θξηβέο πεξηερφκελν ζα νξηζηηθνπνηεζεί κε ηνλ αλάδνρν, κεηά απφ ζπκθσλία κε ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή. 

- Σηε Γξάζε 2.3.2 «Παξαγσγή νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ θαη δεκνζηφηεηα» ην πιηθφ 
ζα δεκηνπξγεζεί απφ ηελ αξρή θαη κπνξεί λα βαζηζηεί, ρσξίο απηφ λα είλαη απαξαί-
ηεην, ζηα δεκηνπξγηθά πνπ έρνπλ ήδε αλαπηπρζεί απφ ην Γήκν ηεο Μάιαγαο. Τν 

είδνο θαη ην αθξηβέο πεξηερφκελν ζα νξηζηηθνπνηεζεί κε ηνλ αλάδνρν, κεηά απφ 
ζπκθσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη πάλησο κεηά ηελ αλάζεζε. 

- Σηε Γξάζε 2.3.3.1 «Γηνξγάλσζε εθδήισζεο ζε αλνηρηφ δεκφζην ρψξν “street ac-
tion” ζε θεληξηθφ ζεκείν ηεο Κνκνηελήο» απαηηείηαη απφ ηνπο ππνςήθηνπο Αλαδφ-
ρνπο λα θαηαζέζνπλ ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπο πιάλν δεκνζηφηεηαο ηεο ζπγθε-

θξηκέλεο δξάζεο, ρσξίο απηφ λα είλαη δεζκεπηηθφ γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, θαζψο 
απηφ πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ηελ Οκάδα Γηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ. Σρεηηθά κε ηε δεκν-
ζηφηεηα ηεο δξάζεο ζηνλ ηνπηθφ ηχπν, ζα πξέπεη λα είλαη πιεξσκέλε θαηαρψξεζε 

θαη φρη δειηίν ηχπνπ, πξηλ ή κεηά ηελ εθδήισζε ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Αλαζέηνπζα 
Αξρή. Δπίζεο, ε δξάζε ζα κπνξνχζε ελδεηθηηθά λα γίλεη ζε ζπλδπαζκφ κε θάπνηεο 
άιιεο ελέξγεηεο π.ρ. Δπξσπατθή Δβδνκάδα Δλέξγεηαο 24-28/06/2013, ρσξίο φκσο 

απηφ λα είλαη απαξαίηεην. Τέινο, ζε πεξίπησζε πνπ θξηζεί απαξαίηεηε ε παξνρή 
γεχκαηνο θαη δείπλνπ ζηνπο Έιιελεο εηαίξνπο ή ζηα κέιε ηεο ΤΟΓ θαη ΟΣΠ, ν α-
ξηζκφο ησλ αηφκσλ δελ ζα μεπεξλά ηα είθνζη (20) άηνκα. 

-  Σηε Γξάζε 2.3.4 «Καηάξηηζε πιάλνπ επηθνηλσλίαο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο θακπά-
ληαο επαηζζεηνπνίεζεο» ε θαηάξηηζε ηνπ πιάλνπ επηθνηλσλίαο θαη εθδειψζεσλ α-
θνξά  ζηηο δξάζεηο θαη ζηα παξαδνηέα πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ηεχρνο ηεο ελ ιφγσ 

πξνθήξπμεο.  Οη ππνςήθηνη Αλάδνρνη, εθφζνλ ην επηζπκνχλ κπνξνχλ λα πινπνηή-
ζνπλ, ρσξίο επηπιένλ επηβάξπλζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ, δξάζεηο δεκν-
ζηφηεηαο νη νπνίεο ζα ζπκβάινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πξνψζεζε ηνπ έξγνπ. 

Οη δξάζεηο απηέο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην πιάλν επηθνηλσλίαο ηνπ αλαδφ-
ρνπ. 
 

Γ. Στη Φάση 3.2 «Βησζηκφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ / πιάλν θεθαιαην-
πνίεζεο», αλαθέξεηαη φηη ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα αλαπηχμεη έλα πιάλν θεθαιαην-
πνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ. Τν πιάλν πξέπεη λα αλαθέξεη ηνπο ηξφ-

πνπο ελζσκάησζεο  ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ ζηηο ηνπηθέο θαη αλαπηπμηαθέο 
πνιηηηθέο ζηελ Διιάδα. Γηα ην ζθνπφ απηφ ην Μεζνγεηαθφ Ιλζηηηνχην (εηαίξνο ηνπ 
έξγνπ) ζα αλαπηχμεη θαη ζα δηαλείκεη ζηνπο εηαίξνπο έλα εξσηεκαηνιφγην γηα λα 
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αμηνινγήζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη εηαίξνη ζα ελζσκαηψζνπλ ηα απνηειέζκαηα 
ηνπ έξγνπ ζηηο πνιηηηθέο ηηο δηθέο ηνπο θαη ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ. Παξάιιεια, ν α-
λάδνρνο κπνξεί λα δηεπξχλεη ηνπο απνδέθηεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπιιεγνχλ πεξηζζφηεξα δεδνκέλα, πξνο αμηνπνίεζε θαηά ηε δηαδηθαζία θεθαιαην-
πνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ γηα ηελ Διιάδα, ζπκβάιινληαο ζε επηηπρέ-
ζηεξε έθζεζε βησζηκφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ. Σην ηέινο ζα παξαρζεί 

κηα έθζεζε βησζηκφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ.  
 
Δ. Συνιστώσα 6. Σηηο Φάζεηο 6.1 «Γηνξγάλσζε εθδήισζεο γηα ηελ παξνπζίαζε π-

θηζηάκελσλ ζπζηεκάησλ έμππλσλ κεηξεηψλ ζηελ Δ.Δ. θαη ζηελ Διιάδα» θαη 6.4.1 
«Γηνξγάλσζε εθδήισζεο ζρεηηθά κε ηελ απνδνηηθή ρξήζε ελέξγεηαο θαη ηελ παξα-
θνινχζεζε κε ζπζηήκαηα έμππλσλ κεηξεηψλ» ν κέγηζηνο αξηζκφο αηφκσλ γηα ηελ 

παξνρή θαθέ, γεχκαηνο θαη δείπλνπ ζα είλαη 30 άηνκα θαη ζα αθνξά κφλν ηα άηνκα 
ηεο Οκάδαο Γηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ, ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ ειιήλσλ εηαίξσλ ηνπ 
έξγνπ, ηα κέιε ηεο ΤΟΓ θαη ηεο ΟΠΣ. Τέινο, ην ελεκεξσηηθφ πιηθφ πνπ ζα παξα-

ρζεί ζην πιαίζην ηεο δξάζεο 6.4.2 «Γεκηνπξγία θαη παξαγσγή ελεκεξσηηθνχ δειηί-
νπ ζρεηηθά κε ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, 2 ζειίδσλ, ηεηξαρξσκία, ραξηί illustra-
tion, 1000 ηεκάρηα» κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζε άιιεο εθδειψζεηο. 

 
Γηα δηθή ζαο δηεπθφιπλζε, ζαο επηζπλάπηνπκε θαη ην ηερληθφ δειηίνπ ηνπ έξγνπ, 
φπνπ πεξηγξάθνληαη νη δξάζεηο ηνπ έξγνπ ζπλνιηθά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Πρόεδρος ηοσ Δ.Σ. 
 

 
 
                                                                              

Αριζηείδης Γιαννακίδης 

Περιθερειάρτης Αναηολικής                                                                   
Μακεδονίας και Θράκης 
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