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ΘΔΜΑ : Ππόζκληζη Δκδήλυζηρ Δνδιαθέπονηορ για ζύνατη ύμβαζηρ πος αθοπά
ηιρ ςπηπεζίερ ςμβούλος για ηην εκπόνηζη ολοκληπυμένος Δνεπγειακού σεδιαζμού
ηος Γήμος Μςκόνος
Ο Δήκαξρνο Μπθόλνπ έρνληαο ππόςε:
-

-

Σελ ηζρύνπζα λνκνζεζία πεξί αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο ΤΠΗΡΕΙΩΝ
Σελ κε αξ. 3/2016 κειέηε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Δήκνπ Μπθόλνπ ελδεηθηηθνύ
πξνϋπνινγηζκνύ 24.600,00 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 23% θαη ην
αληίζηνηρν πξσηνγελέο αίηεκα
Σελ πξόηαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο πνζνύ 24.600,00 επξώ ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 306112.0004 πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2016 ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Δήκνπ
Σελ απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ΑΟΕ 25/2016 κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε
κειέηε θαη δηαηέζεθε ε ζρεηηθή πίζησζε
Σελ αλάγθε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο

ΠΡΟΚΑΛΕΙ θάζε ελδηαθεξόκελν γηα θαηάζεζε πξνζθνξάο κε θξηηήξην ηελ ρακειόηεξε ηηκή,
γηα ηελ ζύλαςε ζύκβαζεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηώλ ςμβούλος για ηην εκπόνηζη
ολοκληπυμένος Δνεπγειακού σεδιαζμού ηος Γήμος Μςκόνος κε ηε δηαδηθαζία ηεο
απεπζείαο αλάζεζεο, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία.
Πεξηγξαθή ππεξεζίαο – Ελδεηθηηθόο Πξνϋπνινγηζκόο
Η ςπηπεζία αςηή αθοπά ζηην επγαζία ςμβούλος για ηην εκπόνηζη ολοκληπυμένος
Δνεπγειακού σεδιαζμού ηος Γήμος Μςκόνος.
Πην ζπγθεθξηκέλα πεξηιακβάλεη:

Α. Δνεπγειακή καηαγπαθή / Απογπαθή Δκπομπών Αναθοπάρ
 Πλήπηρ καηαγπαθή και επεξεπγαζία ζηοισείυν ενεπγειακήρ
εγκαηαζηάζευν ηος δημοηικού ηομέα για ηο έηορ αναθοπάρ

καηανάλυζηρ

Η θαηαγξαθή θαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο (θαηαλαιώζεηο ελέξγεηαο
θαη θαπζίκσλ) γηα ην δεκνηηθό ηνκέα ζα αθνξά:
 Σα δεκνηηθά θηίξηα θαη ηα θηίξηα πνπ δηαρεηξίδεηαη ν Δήκνο
 Άιιεο δεκνηηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ θαηαλαιώλνπλ ελέξγεηα
 Σα δεκνηηθά νρήκαηα, αθνύ ιεθζνύλ ππόςε ηα δηαλπόκελα ρηιηόκεηξα/θαηαλαιώζεηο
θαπζίκσλ ησλ νρεκάησλ ηνπ δεκνηηθνύ ζηόινπ γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο νρεκάησλ
(επηβαηηθά, βαξέα, εηδηθά νρήκαηα θηι)
 Σν δεκνηηθό θσηηζκό
Γηα όια ηα αλσηέξσ, ζα γίλεη:
 πιινγή ζηνηρείσλ από ηηκνιόγηα ηεο ΔΕΗ θαη ηηκνινγίσλ άιισλ θαπζίκσλ
 Εθηίκεζε θαηαλαιώζεσλ, όπνπ δελ ππάξρνπλ πξαγκαηηθά δεδνκέλα από ηηκνιόγηα, κε
βάζε ζηνηρεία ζε εζληθό θαη πεξηθεξεηαθό επίπεδν
 Εθηίκεζε εθπνκπώλ CO2
 Αποηίμηζη ενεπγειακήρ καηανάλυζηρ ζε εγκαηαζηάζειρ ηος οικιακού και ηπιηογενή
ηομέα
Με ρξήζε κνληέισλ θαη ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ, ζα γίλεη απνηίκεζε ηεο ελεξγεηαθήο
θαηαλάισζεο θαη ησλ εθπνκπώλ CO2 ηνπ νηθηαθνύ θαη ηξηηνγελή ηνκέα εληόο ησλ νξίσλ ηνπ
Δήκνπ Μπθόλνπ.
 ςλλογή ζηοισείυν για ηιρ ιδιυηικέρ μεηαθοπέρ.
Θα γίλεη εθηίκεζε κε ρξήζε ππνινγηζηηθώλ κνληέισλ ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ
θαη ησλ ζπλεπαγόκελσλ εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα από ηηο ηδησηηθέο κεηαθνξέο –
κεηαθηλήζεηο.
 ςλλογή ζηοισείυν για ηιρ ΑΠΔ
Θα γίλεη εθηίκεζε ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο ελέξγεηαο από αλαλεώζηκεο πεγέο κε βάζε
ζηνηρεία εγθαηεζηεκέλσλ κνλάδσλ.
Β. Δκπόνηζη Ολοκληπυμένος Δνεπγειακού σεδιαζμού




Δπιλογή Μέηπυν ανά άξονα δπάζηρ


Δεκνηηθά κέηξα όπσο ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε θηηξίσλ, εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο
ζηνλ νδνθσηηζκό, κέηξα κείσζεο θαηαλάισζεο θαπζίκσλ ζε θηίξηα θαη νρήκαηα



Μέηξα ηξηηνγελή ηνκέα όπσο επαηζζεηνπνίεζε εκπιεθόκελσλ θνξέσλ θαη
πξνώζεζε ηδησηηθώλ κνλάδσλ παξαγσγήο ΑΠΕ



Μέηξα νηθηαθνύ ηνκέα όπσο δξάζεηο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο θαη
ελεκέξσζε γηα ρξεκαηνδνηηθέο επθαηξίεο



Μέηξα γηα ηηο ηδησηηθέο κεηαθνξέο όπσο πξνώζεζε ηεο νηθνινγηθήο νδήγεζεο

Δκηίμηζη ηηρ εξοικονομούμενηρ ενέπγειαρ και μείυζη ηυν εκπομπών

Γηα θάζε κέηξν πνπ ζα πξνηαζεί ζηνπο αλσηέξσ άμνλεο ζα γίλεη ππνινγηζκόο ηεο
εμνηθνλνκνύκελεο ελέξγεηαο θαη ηεο κείσζεο ησλ εθπνκπώλ CO2 κε βαζηθό ζηόρν ηελ

επίηεπμε κείσζεο ησλ εθπνκπώλ CO2 ην 2030 ζε πνζνζηό θαη’ ειάρηζην 40% ζε ζρέζε κε ην
έηνο αλαθνξάο


Υπημαηοδοηικό πλάνο & σπονοδιάγπαμμα

Γηα θάζε κέηξν πνπ ζα πξνηαζεί ζηνπο αλσηέξσ άμνλεο πξνηείλεηαη ηξόπνο ρξεκαηνδόηεζεο
θαη πιάλν πινπνίεζεο κε ζηόρν ηελ πινπνίεζε ησλ κέηξσλ κέρξη ην 2030
Δνδεικηικόρ Πποϋπολογιζμόρ
ΔΣΗ
ΔΜΠΔΙΡΙΑ

ΑΜΟΙΒΗ
ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΔΡΑ Δ €

ΑΡΙΘΜΟ
ΑΣΟΜΩΝ

ΑΡΙΘΜΟ
ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΔΡΩΝ

ΑΜΟΙΒΗ
Δ €

>20

250

1

32

8.000,00

>10

200

2

30

12.000,00

ΤΝΟΛΟ

20.000,00

ΦΠΑ (23%)

4.600,00

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

24.600,00

Η δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζεζεί είλαη απηή ηεο Απεπζείαο Αλάζεζεο από ην
Δήκαξρν, κεηά από έξεπλα αγνξάο θαη θαηάζεζεο έγγξαθσλ πξνζθνξώλ από ηνπο
ελδηαθεξόκελνπο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία πνπ πιεξνύλ ηηο λόκηκεο πξνϋπνζέζεηο.
Οη πξνζθνξέο κπνξνύλ λα θαηαηίζεληαη ή λα ζηέιλνληαη ηαρπδξνκηθώο ζην Γξαθείν
Δεκάξρνπ ηνπ Δήκνπ Μπθόλνπ, ζηε δηεύζπλζε: ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ (η.ζ. 609), Γηαιόο Μύθνλνο, 84 600, ηει. 22890-23261 θαη 23988, κέρξη θαη ηελ Παπαζκεςή 8/4/2016 ζηηο 11.00
ην πξσί.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ επίζεο λα απεπζύλνληαη
ζηελ Δ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Δήκνπ Μπθόλνπ, ζην ηειέθσλν: 22890-28557 (θν
Ισάλλε Ρνύζζν).
Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΜΤΚΟΝΟΤ

Κσλζηαληίλνο Π. Κνπθάο

