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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                           Νάουσα 19-05-2015           
ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ                                                                                        Aρ.πρωτ.: 11745 
ΔΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΕΩ ΝΑΟΤΑ 
Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΣΜ. Η/Μ 
Δημαπσίαρ 30,  Νάοςσα, Τ.Κ. 59200,  
Τηλ.: 23323-50341,Φαξ:23320-24260 

 

 
 
 

 « ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ 
ΣΟ 2Ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΝΑΟΤΑ» 

 

ζηο πλαίζιο ηος Υποέπγος 5 ηηρ εγκεκπιμένηρ Ππάξηρ «Ππόηςπο επιδεικηικό έπγο 
εθαπμογών Ανανεώζιμων Πηγών Ενέπγειαρ και Εξοικονόμηζηρ Ενέπγειαρ ζηο 2ο 

Γςμνάζιο ηος Δήμος Νάοςζαρ» με κωδικό MIS 356874. 

 
Σαξινόμηςη κατά CPV: 72415000-2, 79416000-3 

ΚΑΕ: 02.30.7325.009 

 

 
 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 
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1. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Η πράξθ «Πρότυπο επιδεικτικό ζργο εφαρμογών Ανανεώςιμων Πηγών Ενζργειασ και 
Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ ςτο 2ο Γυμνάςιο του Δήμου Νάουςασ» αφορά ςτθν ενεργειακι 
αναβάκμιςθ του 2ου Γυμνάςιου του Διμου Νάουςασ με τθν υλοποίθςθ παρεμβάςεων 
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και παραγωγισ ενζργειασ από Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ. 

Ειδικόσ ςτόχοσ τθσ πράξθσ είναι θ διάδοςθ των ιδεϊν και τεχνολογιϊν τθσ αειφορικισ 
ενζργειασ, με εςτίαςθ ςτισ «Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ» (ΑΠΕ) και τθν «Εξοικονόμθςθ τθσ 
Ενζργειασ» (ΕΞΕ), ςτουσ μακθτζσ και –μζςω αυτϊν- ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ. Για το ςκοπό αυτό 
ζχει προβλεφκεί και κα πραγματοποιθκεί ζνα φάςμα επιμζρουσ δράςεων διάδοςθσ, 
δικτφωςθσ, ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ.   

Επειδι το υποζργο αφορά εξειδικευμζνο αντικείμενο, είναι απαραίτθτθ θ ανάκεςθ ςε 
εξωτερικό ανάδοχο των παρακάτω υπθρεςιϊν: 

 

α/α Εργαςία Περιοχή 

1 Δθμιουργία ιςτοςελίδασ προβολισ του ζργου Διμοσ Η. Π. Νάουςασ 

2 χεδιαςμόσ και εκτφπωςθ 3000 φυλλαδίων Διμοσ Η. Π. Νάουςασ 

3 Καταςκευι αναμνθςτικισ πινακίδασ ζργου Διμοσ Η. Π. Νάουςασ 

 

Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ: 

 

1. Δημιουργία ιςτοςελίδασ προβολήσ του ζργου 

Ο ανάδοχοσ κα αναλάβει τθ δθμιουργία μονόγλωςςου (ελλθνικά) Διαδικτυακοφ Σόπου ςτον 
οποίο κα παρουςιάηονται οι μετριςεισ του ςυςτιματοσ ενεργειακισ διαχείριςθσ που κα 
εγκαταςτακεί ςτο κτίριο του 2 ου Γυμναςίου του Διμου Νάουςασ. 

Η ιςτοςελίδα και τα υποςυςτιματά τθσ κα δομθκοφν με «ανοικτι» αρχιτεκτονικι, κα ζχουν 
δθλαδι ανεξαρτθςία από ςυγκεκριμζνο/ουσ προμθκευτι/ζσ, ο δε κϊδικασ κα είναι ανοικτόσ 
επίςθσ.  

Θα επιλεγοφν κοινοί και φιλικοί τρόποι παρουςίαςθσ, όςον αφορά ςτθ διεπαφι των χρθςτϊν 
με τθν ιςτοςελίδα, και, κα διαςφαλίηεται θ επεκταςιμότθτα του ςυςτιματοσ. Η ειςαγωγι του 
περιεχομζνου κακϊσ και θ υποςτιριξθ του διαδικτυακοφ τόπου κα γίνεται από τον Ανάδοχο 
για δφο χρόνια. 

2. χεδιαςμόσ και εκτφπωςη 3000 φυλλαδίων 

Θα εκτυπωκοφν 3.000 φυλλάδια διαςτάςεων Α5, με περιεχόμενο τισ δράςεισ και τουσ ςτόχουσ 
του επιδεικτικοφ ζργου ΑΠΕ & ΕΞΕ που καταςκευάηεται ςτο ςχολείο.  

Σα φυλλάδια κα διανεμθκοφν από τουσ μακθτζσ ςτθν τοπικι κοινωνία. 

3. Καταςκευή αναμνηςτικήσ πινακίδασ ζργου 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ του ζργου κα πρζπει να αναρτθκεί μόνιμθ πινακίδα αναφοράσ των 
ςτοιχείων του ζργου κακϊσ και του προγράμματοσ χρθματοδότθςθσ.  

Η πινακίδα πρζπει να είναι ςθμαντικοφ μεγζκουσ και να τοποκετείται ςε ευδιάκριτο ςθμείο. 

Η πινακίδα διαιρείται ςε 3 μζρθ: 

 Σο πάνω μζροσ τθσ πινακίδασ καλφπτει το 25% και περιζχει τθν Ελλθνικι ςθμαία, το 
Τπουργείο Περιβάλλοντοσ και Κλιματικισ Αλλαγισ, το λογότυπο του Επιχειρθςιακοφ 
Προγράμματοσ «Περιβάλλον & Αειφόροσ Ανάπτυξθ», το λογότυπο του ΕΠΑ. 
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 Σο ενδιάμεςο κομμάτι καλφπτει το 50% τθσ πινακίδασ και περιζχει το όνομα του 
Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ, τα ςτοιχεία του ζργου και τθσ χρθματοδότθςθσ. 

 Σο κάτω μζροσ τθσ πινακίδασ είναι το 25% και περιζχει το ζμβλθμα τθσ ΕΕ, με αναφορά 
ςτο Διαρκρωτικό Σαμείο (ολογράφωσ) και το μινυμα που ζχει επιλζξει θ Διαχειριςτικι 
Αρχι θ περιφζρεια ςτο επίκεντρο τθσ ανάπτυξθσ (ςφμφωνα με το άρκρο 9 του 
Ε.Κ.1828/2006). 

Οι εργαςίεσ κα χρθματοδοτθκοφν από το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και 
Αειφόροσ Ανάπτυξθ» ςτο πλαίςιο τθσ εγκεκριμζνθσ πράξθσ «Πρότυπο επιδεικτικό ζργο 
εφαρμογών Ανανεώςιμων Πηγών Ενζργειασ και Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ ςτο 2ο Γυμνάςιο 
του Δήμου Νάουςασ» με κωδικό MIS 356874.  

Παραδοτζα του «Ενεργειακοφ - Σεχνικοφ υμβοφλου» κα είναι:  

1. Μία (1) ιςτοςελίδα προβολισ του ζργου  

2. Σρεισ χιλιάδεσ (3.000) φυλλάδια διαςτάςεων Α5  

3. Μία (1) αναμνθςτικι πινακίδα ζργου 

Ο προχπολογιςμόσ ανζρχεται ςτο ποςό των 2.337,00 € (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 23%) και 
κα βαρφνει τον Κ.Α.Ε 02.30.7325.009 με τίτλο : «Πρότυπο επιδεικτικό ζργο εφαρμογών 
Ανανεώςιμων Πηγών Ενζργειασ και Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ ςτο 2ο Γυμνάςιο του Δήμου 
Νάουςασ». Θα εκτελεςτεί με απ’ ευκείασ ανάκεςθ από το Διμαρχο του Διμου Η. Π. Νάουςασ, 
ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ: 

1. Ν. 3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» και ειδικότερα τα άρκρα 
209 και 273, όπωσ αυτά τροποποιικθκαν με το άρκρο 20 , παράγραφοσ 13 του Ν. 
3731/2008 

2. του Π.Δ. 28/1980 «περί εκτζλεςθσ ζργων και προμθκειϊν Ο.Σ.Α.» με τθν επιφφλαξθ  των 
ειδικϊν ρυκμίςεων του Π.Δ. 346/1998 

3. του Ν. 2362/1995 «Περί Δθμόςιου Λογιςτικοφ, ελζγχου των δαπανϊν του Κράτουσ και 
άλλεσ διατάξεισ» και ειδικότερα το άρκρο 83 

4. τθν αρ. 35130/739/9-8-2010 απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν με τθν οποία 
αυξάνονται τα χρθματικά ποςά του άρκρου 83 παρ.1 του Ν.2362/1995 

5. το αρ.21437/5-5-2011 ζγγραφο τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ του 
ΤΠΕΑΗΔ με το οποίο παρζχονται οδθγίεσ ςχετικά με τθν αναπροςαρμογι των 
χρθματικϊν ποςϊν του άρκρου 83 παρ.1 του Ν.2362/1995 για τθ ςφναψθ δθμόςιων 
ςυμβάςεων των ΟΣΑ Α’ Βακμοφ. 

 
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΤΠΟ ΣΙΜΗ 

     1. 
ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ 

ΕΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΣΟ 2Ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΣΟΤ 
ΔΗΜΟΤ ΝΑΟΤΑ 

Τπηρεςία 1.900,00 € 

 ΤΝΟΛΟ ΧΩΡΙ ΦΠΑ 1.900,00 € 

 ΦΠΑ 23% 437,00 € 

 ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 23% 2.337,00  € 
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Η δαπάνθ τθσ υπθρεςίασ , κα βαρφνει τον Κ.Α. «02.30.7325.009» του 
προχπολογιςμοφ  εξόδων ζτουσ 2015. 
Η πλθρωμι τθσ αξίασ  τθσ  υπθρεςίασ   κα γίνει, μετά τθν ζκδοςθ βεβαίωςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ από τθν τεχνικι υπθρεςία του Διμου, τθν ςφνταξθ πρωτοκόλλου από τθν 
επιτροπι παραλαβισ υπθρεςιϊν και τθν ζκδοςθ εντάλματοσ  πλθρωμισ, μετά τθν 
υποβολι ιςόποςου  εξοφλθτικοφ τιμολογίου. 
 
 
                                                           Νάουσα   19 -05- 2015 
 

           
 
 
             Συντάξας  
Ο  Προϊστάμενος τμ. Η/Μ 

 
 
 

     Παλαιάς Γεώργιος 
Hλεκ/γος Μηχανικός ΤΕ 
          με βαθμό Β’ 

 
 

 
 
                                     Εγκρίθηκε 

Ο Δ/ντης Τ.Υ.Δ.Ν. 
 
 
 

Κυριακίδης Παφλος 
                                             Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

 με βαθμό Β’ 
  

 
 

 


