ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: Δράσεις Δημοσιότητας και Εκπαίδευσης σε Δήμους
στην Κρήτη (Παραδοτέο 2.4.3) , Πολλαπλασιασμός Αποτελεσμάτων - Συμμετοχή του ΠΤΑΚ σε
Εκδηλώσεις των άλλων Εταίρων / Λοιπά Συνέδρια (Παραδοτέο 2.4.4), Συνεισφορά του ΠΤΑΚ για τη
Διαμόρφωση της Κοινής Προσέγγισης της Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια των Δήμων στο
Διασυνοριακό Τόξο Ελλάδας Κύπρου (Παραδοτέο 4.4.1) , Αξιοποίηση - Μεγιστοποίηση
Αποτελεσμάτων από την Κοινή Προσέγγιση για την Εξοικονόμηση Ενέργειας των Κτιρίων από
Δήμους στην Κρήτη (Σύμφωνο Δημάρχων, Σύμφωνο Νησιών, κλπ.) (Παραδοτέο 4.4.2)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1)
άτομο για την κάλυψη αναγκών των Δράσεων Δημοσιότητας και Εκπαίδευσης σε Δήμους στην
Κρήτη (Παραδοτέο 2.4.3) , του Πολλαπλασιασμού Αποτελεσμάτων - Συμμετοχή του ΠΤΑΚ σε
Εκδηλώσεις των άλλων Εταίρων / Λοιπά Συνέδρια. (Παραδοτέο 2.4.4), της Διαμόρφωσης της
Κοινής Προσέγγισης της Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια των Δήμων στο Διασυνοριακό Τόξο
Ελλάδας Κύπρου (Παραδοτέο 4.4.1) και την Αξιοποίηση - Μεγιστοποίηση Αποτελεσμάτων από την
Κοινή Προσέγγιση για την Εξοικονόμηση Ενέργειας των Κτιρίων από Δήμους στην Κρήτη (Σύμφωνο
Δημάρχων, Σύμφωνο Νησιών, κλπ.) (Παραδοτέο 4.4.2).

Ημερομηνία 17/01/2019
Αρ. Πρωτ. 301
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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου
με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών στα πλαίσια των Δράσεων
Δημοσιότητας και Εκπαίδευσης σε Δήμους στην Κρήτη (Παραδοτέο 2.4.3) , του
Πολλαπλασιασμού Αποτελεσμάτων - Συμμετοχή του ΠΤΑΚ σε Εκδηλώσεις των
άλλων Εταίρων / Λοιπά Συνέδρια (Παραδοτέο 2.4.4), της Διαμόρφωσης της
Κοινής Προσέγγισης της Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια των Δήμων στο
Διασυνοριακό Τόξο Ελλάδας Κύπρου (Παραδοτέο 4.4.1) και την Αξιοποίηση Μεγιστοποίηση Αποτελεσμάτων από την Κοινή Προσέγγιση για την Εξοικονόμηση
Ενέργειας των Κτιρίων από Δήμους στην Κρήτη (Σύμφωνο Δημάρχων, Σύμφωνο
Νησιών, κλπ.) (Παραδοτέο 4.4.2) στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης
«ΣΥΝεργασία για την εξοικονόμηση ενΕΡΓΕΙας σε Δημόσια Κτίρια του
ΔιασυΝοριακού Τόξου Ελλάδας Κύπρου - ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ» Κωδικός ΣΑΕΠ 102/6
2017ΕΠ10260009.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010).
β. του Ν.2218/94 (Κεφ. Β' περί Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης) όπως
τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 άρθρο 12 παρ. 10 και με το Ν. 2503/97 άρθρο 4
παρ. 3. και ισχύει σήμερα.
γ. της υπ’ αριθ. 4683/98 απόφασης του Υπουργού ΕΣΔΔΑ «Κανονισμός Προσωπικού
των ΠΤΑ» (ΦΕΚ 140/Β/18-2-98).
2.Τον κανονισμό προσωπικού των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης αρ.αποφ.
4683/09-02-1998 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3.Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4.Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν.
5.Την από 14-09-2017 έγκριση προς χρηματοδότηση του προγράμματος
Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα - Κύπρος 2014 - 2020» της πράξης ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ
«Συνεργασία για την εξοικονόμηση ενέργειας σε Δημόσια Κτίρια του
Διασυνοριακού Τόξου Ελλάδας Κύπρου» με αρ. πρωτ. 1289/08-04-2016 όπως
υποβλήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα Κύπρος 2014 - 2020».
6. Την με αρ. πρωτ. ΠΤΑ Κρήτης 6572/20-12-2017 Σύμβαση χρηματοδότησης του
προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα - Κύπρος 2014 - 2020» της
πράξης ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ «Συνεργασία για την εξοικονόμηση ενέργειας σε Δημόσια Κτίρια
του Διασυνοριακού Τόξου Ελλάδας Κύπρου».
7. Τη σύμβαση εταιρικής σχέσης του προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A
«Ελλάδα - Κύπρος 2014-2020» της πράξης ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ «Συνεργασία για την
εξοικονόμηση ενέργειας σε Δημόσια Κτίρια του Διασυνοριακού Τόξου Ελλάδας
Κύπρου».
8. Την υπ’ αριθ. 19/129/30-10-2017 απόφαση του Δ.Σ. του Π.Τ.Α Κρήτης για την
πράξη ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ «Συνεργασία για την εξοικονόμηση ενέργειας σε Δημόσια Κτίρια
του Διασυνοριακού Τόξου Ελλάδας Κύπρου».
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9. Την με αρ. πρωτ. ΠΤΑ Κρήτης 286/16-01-2019 εισήγηση του συντονιστή της
πράξης «ΣΥΝεργασία για την εξοικονόμηση ενΕΡΓΕΙας σε Δημόσια Κτίρια του
ΔιασυΝοριακού Τόξου Ελλάδας Κύπρου – ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ» για πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.
10. Τον προϋπολογισμό της πράξης ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ «Συνεργασία για την εξοικονόμηση
ενέργειας σε Δημόσια Κτίρια του Διασυνοριακού Τόξου Ελλάδας Κύπρου» .
11. Την ανάγκη υλοποίησης της πράξης.
Για την υλοποίηση της πράξης «ΣΥΝεργασία για την εξοικονόμηση ενΕΡΓΕΙας σε
Δημόσια Κτίρια του ΔιασυΝοριακού Τόξου Ελλάδας Κύπρου - ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ» Κωδικός
ΣΑΕΠ 102/6 2017ΕΠ10260009, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 85% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της
Κύπρου σε ποσοστό 15%, όπου το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης
συμμετέχει ως εταίρος, είναι απαραίτητη η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με
ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών για τις Δράσεις Δημοσιότητας και
Εκπαίδευσης σε Δήμους στην Κρήτη (Παραδοτέο 2.4.3) και τον Πολλαπλασιασμό
Αποτελεσμάτων - Συμμετοχή του ΠΤΑΚ σε Εκδηλώσεις των άλλων Εταίρων / Λοιπά
Συνέδρια. (Παραδοτέο 2.4.4), της Διαμόρφωσης της Κοινής Προσέγγισης της
Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια των Δήμων στο Διασυνοριακό Τόξο Ελλάδας
Κύπρου (Παραδοτέο 4.4.1) και την Αξιοποίηση - Μεγιστοποίηση Αποτελεσμάτων
από την Κοινή Προσέγγιση για την Εξοικονόμηση Ενέργειας των Κτιρίων από Δήμους
στην Κρήτη (Σύμφωνο Δημάρχων, Σύμφωνο Νησιών, κλπ.) (Παραδοτέο 4.4.2)
Ανακοινώνει
Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών
για τις Δράσεις Δημοσιότητας και Εκπαίδευσης σε Δήμους στην Κρήτη(Παραδοτέο
2.4.3) και τον Πολλαπλασιασμό Αποτελεσμάτων - Συμμετοχή του ΠΤΑΚ σε
Εκδηλώσεις των άλλων Εταίρων / Λοιπά Συνέδρια (Παραδοτέο 2.4.4), της
Διαμόρφωσης της Κοινής Προσέγγισης της Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια
των Δήμων στο Διασυνοριακό Τόξο Ελλάδας Κύπρου (Παραδοτέο 4.4.1) και την
Αξιοποίηση - Μεγιστοποίηση Αποτελεσμάτων από την Κοινή Προσέγγιση για την
Εξοικονόμηση Ενέργειας των Κτιρίων από Δήμους στην Κρήτη (Σύμφωνο
Δημάρχων, Σύμφωνο Νησιών, κλπ.) (Παραδοτέο 4.4.2)
Α) ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
 Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
 Για τους πολίτες των κρατών της Ε.Ε., απαιτείται άριστη γνώση της
ελληνικής γλώσσας η οποία αποδεικνύεται από πιστοποιητικό αρμόδιας
ελληνικής εκπαιδευτικής αρχής.
 Να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών μέχρι την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Να έχουν χρονική
διαθεσιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του έργου καθώς και διαθεσιμότητα
για την εκπόνηση των σημαντικών και κύριων τμημάτων του έργου στην
έδρα του ΠΤΑΚ σε συνεργασία με τον συντονιστή της Πράξης
 Οι άνδρες, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις μέχρι
την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών, ή να έχουν απαλλαγεί
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νόμιμα από αυτές. Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών
υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως,
για τους όποιους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοιο κώλυμα.
Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία.

Β) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
Κριτήριο
αποκλεισμού

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πτυχίο ή δίπλωμα Π.Ε Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή
Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας ή Μηχανικών
Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων ή Χημικού Μηχανικού ΑΕΙ ή
Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Διαχείρισης Περιβάλλοντος και
Φυσικών Πόρων ή Φυσικής ή Χημείας ή Σπουδών στις Φυσικές
Επιστήμες (Ε.Α.Π.)) ή Κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.)
Μηχανικών (Πτυχίο ή Δίπλωμα Τ.Ε Ηλεκτρολόγων ή Τ.Ε
Μηχανολόγων ή ΤΕ Τεχνολόγων Περιβάλλοντος) ή ισότιμος
τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

(ΝΑΙ)

Σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή
να κατέχουν και πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή
πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την
ισοτιμία και αντιστοιχία των τίτλων αυτών ή πράξη
αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο
Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης.
Άδεια άσκησης επαγγέλματος
ειδικότητας του τίτλου σπουδών

Μηχανικού

αντίστοιχης

Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.

(ΝΑΙ)

(ΝΑΙ)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κριτήριο
Βαθμολόγησης
(συντελεστής)

Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας
κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) παρουσιάσεων και δ)
υπηρεσιών διαδικτύου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης,
δ)εφαρμογές περιβαλλοντικού/ενεργειακού περιεχομένου
(παιχνίδια, διαδραστικές εφαρμογές κ.λ.π).
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Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, επιπέδου Master συναφούς
αντικειμένου με ενεργειακά ή/και περιβαλλοντικά θέματα.
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Τεκμηριωμένη εμπειρία στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα σε
ενεργειακά ή/και περιβαλλοντικά θέματα καθώς και σε
διαχείριση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δράσεων
περιβάλλοντος /ενέργειας, ενημέρωσης, πληροφόρησης ,
διάδοσης, επικοινωνίας.
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Προσωπική Συνέντευξη κατά την οποία θα βαθμολογηθούν η
οργανωτική ικανότητα, η επικοινωνιακή ικανότητα, η
αντίληψη των απαιτήσεων και των γενικών στόχων του
προγράμματος, η συνεργατικότητα , η λειτουργία εντός
ομάδας , η ευελιξία και προσαρμοστικότητα.
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να παραθέσουν πελατολόγιο και αποσπάσματα
συμβάσεων που ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προκειμένου να αποδειχτεί η εμπειρία
σε αντίστοιχου αντικειμένου υπηρεσίες, όπου θα αναφέρεται ο φορέας ανάθεσης,
το περιεχόμενο παρεχόμενης υπηρεσίας και η χρονική διάρκεια αυτής.
Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίζουν:
Για τίτλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης: Πράξη αναγνώρισης από το
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., ή το Ι.Τ.Ε. ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό
Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.),
για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου ή Πράξη Αναγνώρισης Επαγγελματικής
Ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον στην περίπτωση αυτή οι απαιτούμενοι βάσει
της πρόσκλησης τίτλοι σπουδών εμπίπτουν στα νομοθετικώς ρυθμιζόμενα
επαγγέλματα αρμοδιότητας του "Σ.Α.Ε.Ι.", σύμφωνα με τα άρθρα 10 παρ. 2 έως 12
και 11 του Π.Δ. 165/2000 (άρθρο 8 Οδηγίας 89/48 του Συμβουλίου της Ε.Ε.).Η ως
άνω Πράξη ή Πιστοποιητικό να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Σε περίπτωση που, από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης, δεν προκύπτει
το γνωστικό αντικείμενο , απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που
χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και
επίσημη μετάφραση της.
Οι ενδιαφερόμενοι που είναι κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους
οποίους έχει χορηγηθεί Πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το
Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας (Σ.Α.Ε.Ι.) του άρθρου 10 του
Π.Δ. 165/2000 (ΦΕΚ 149Α) όπως ισχύει και κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους
οποίους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου
επαγγέλματος σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής
εκπαίδευσης που χορηγείται από το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης
Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) των άρθρων 13 και 14 του Π.Δ.
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231/1998 (ΦΕΚ 178Α’), εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξεως
αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου.
Αντικείμενο του προς ανάθεση έργου - Παραδοτέα
Αντικείμενο - Προδιαγραφές σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο στα
πλαίσια των Δράσεων Δημοσιότητας και Εκπαίδευσης σε Δήμους στην Κρήτη
(Παραδοτέο 2.4.3) και του Πολλαπλασιασμού Αποτελεσμάτων - Συμμετοχή του
ΠΤΑΚ σε Εκδηλώσεις των άλλων Εταίρων / Λοιπά Συνέδρια. (Παραδοτέο 2.4.4) ,
της Διαμόρφωσης της Κοινής Προσέγγισης της Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια
των Δήμων στο Διασυνοριακό Τόξο Ελλάδας Κύπρου (Παραδοτέο 4.4.1) και την
Αξιοποίηση - Μεγιστοποίηση Αποτελεσμάτων από την Κοινή Προσέγγιση για την
Εξοικονόμηση Ενέργειας των Κτιρίων από Δήμους στην Κρήτη (Σύμφωνο
Δημάρχων, Σύμφωνο Νησιών, κλπ.) (Παραδοτέο 4.4.2) στα πλαίσια της πράξης
«ΣΥΝεργασία για την εξοικονόμηση ενΕΡΓΕΙας σε Δημόσια Κτίρια του
ΔιασυΝοριακού Τόξου Ελλάδας Κύπρου – ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ».
Πιο αναλυτικά ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει τα κάτωθι παραδοτέα:
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.4.3 : Δράσεις Δημοσιότητας και Εκπαίδευσης σε Δήμους στην
Κρήτη
Συγκεκριμένα,o ανάδοχος θα συμμετέχει στην υλοποίηση των κάτωθι δράσεων:
 Δημιουργία / επέκταση ισοτόπου του ΠΤΑΚ για το έργο
 Δημοσιότητα του έργου μέσω Δικτύων Κοινωνικής Δικτύωσης (Facebook,
Twitter κ.λ.π.)
 Εβδομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας(ΕΞΕ) στα Κτίρια σε συνεργασία με
άλλους φορείς.
 Σχολικός διαγωνισμός ζωγραφικής / συγγραφής με θέμα την ΕΞΕ στα Κτίρια
 Πολιτιστική εκδήλωση στα εγκαίνια του επιδεικτικού έργου
 Δράσεις εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ανθρώπινου δυναμικού
(τουλάχιστον 1 εκπαιδευτικό σεμινάριο)
 Δράσεις εκπαίδευσης - πληροφόρησης για μαθητές
 Κοινές δραστηριότητες με Επιμελητήρια, π.χ. Τεχνικό, Οικονομικό, κτλ.
Στο πλαίσιο της ορθής υλοποίησης των δράσεων του Προγράμματος, τα ζητούμενα
στοιχεία/δράσεις θα δίδονται στην Ελληνική γλώσσα ενώ τα παραδοτέα
στοιχεία/δεδομένα θα είναι στην ελληνική με περιλήψεις στην αγγλική γλώσσα.
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.4.4 : Πολλαπλασιασμός Αποτελεσμάτων - Συμμετοχή του ΠΤΑΚ σε
Εκδηλώσεις των άλλων Εταίρων / Λοιπά Συνέδρια.
Συγκεκριμένα, o ανάδοχος θα συμμετέχει στην υλοποίηση των κάτωθι δράσεων::
 Δημοσιοποίηση και διάχυση της ανακοίνωσης / προγράμματος (ατζέντα)
δύο (2) ημερίδων και δύο (2) εκπαιδευτικών σεμιναρίων που θα
διοργανωθούν σε Ρόδο και Κρήτη, μέσω της ιστοσελίδας του οργανισμού.
Συμμετοχή στην κατάρτιση της ατζέντας και οργανωτική υποστήριξη.
 Στοχευμένη διάχυση (mailing lists) των σημαντικότερων ευρημάτων και
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καλών πρακτικών του Έργου σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς κυρίως
στην Κρήτη.
Συμμέτοχη στην διοργάνωση μίας ημερίδας καινοτομίας και
επιχειρηματικότητας όσον αφορά την υλοποίηση έργων ΕΞΕ στα Κτίρια.
Σκοπός της ημερίδας είναι η προαγωγή των δράσεων συνέργιας, της
διάχυσης της γνώσης, της παρουσίασης καινοτόμων επιστημονικών
επιτευγμάτων καθώς και η προσπάθεια δικτύωσης όλων των εμπλεκόμενων
φορέων. Οι φορείς αυτοί περιλαμβάνουν τόσο τον επιχειρηματικό και
επενδυτικό κλάδο όσο και τον ακαδημαϊκό/ερευνητικό. Ταυτόχρονα αυτές
οι ημερίδες θα είναι ανοικτές και προς το ευρύ κοινό που θέλει να
πληροφορηθεί και να ενημερωθεί σε μεγαλύτερο βάθος σε σχέση με τις
εξελίξεις στο χώρο της ενεργειακής αναβάθμισης Κτιρίων. Συνεργασία με
αντίστοιχες δράσεις του προγράμματος «Έξυπνης εξειδίκευσης της
Περιφέρειας Κρήτης».

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4.4.1: Συνεισφορά του ΠΤΑΚ για τη Διαμόρφωση της Κοινής
Προσέγγισης της Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια των Δήμων στο
Διασυνοριακό Τόξο Ελλάδας Κύπρου.
Συγκεκριμένα, o ανάδοχος θα συμμετέχει στην υλοποίηση των κάτωθι δράσεων:
 Προτάσεις επί της διαμόρφωσης του ερωτηματολογίου και της
διαδικτυακής πλατφόρμας forum του παραδοτέου 4.3.1 (Σχεδιασμός και
Υλοποίηση Πλαισίου / Πλατφόρμας για την Αποτίμηση της Εξοικονόμησης
Ενέργειας στα Δημοτικά Κτίρια στους Συμμετέχοντες Δήμους) ειδικά σε
θέματα διαχειριστικής σκοπιάς της υλοποίησης έργων ΕΞΕ σε δημοτικά
κτίρια.
 Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων που αφορούν στην Εξοικονόμηση
Ενέργειας στα δημοτικά κτίρια ευρύτερα στην Περιφέρεια Κρήτης (πέραν
του Δήμου Χερσονήσου) και στις Κυκλάδες. Τα συλλεγόμενα στοιχεία θα
τροφοδοτούν τα τυποποιημένα ερωτηματολόγια μέσω της πληροφοριακής
εφαρμογής του παραδοτέου 4.3.1 και θα αφορά το πλαίσιο ΕΞΕ στα
Δημόσια Κτίρια, δηλ.:
- Συλλογή στοιχείων κτιριακού αποθέματος και αναγνώριση Τυπολογιών
Κτιρίων.
- Σχεδιασμός έργων ενεργειακής αναβάθμισης Δημόσιων Κτιρίων.
- Παρακολούθηση λειτουργίας έργων ΕΞΕ (δείκτες επίδοσης έργου).
 Συμμετοχή και ανταλλαγή πληροφοριών μέσω της πλατφόρμας «διαλόγου»
του παραδοτέου 4.3.1.
 Διερεύνηση εξωτερικού περιβάλλοντος υλοποίησης έργων ενεργειακής
αναβάθμισης Δημόσιων Κτιρίων: Το παραδοτέο θα παρουσιάζει την
εφαρμογή της μεθοδολογίας για την συλλογή των απαραίτητων στοιχείων
τα οποία θα διαφοροποιούνται σε πολιτικό (π.χ. σχετικές πολιτικές για τις
ΑΠΕ - ΕΞΕ σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, υλοποιούμενα έργα
χρηματοδοτούμενα από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, κλπ),
οικονομικό - χρηματοδοτικό (π.χ. υφιστάμενα χρηματοδοτικά εργαλεία ΑΠΕΕΞΕ), κοινωνικό (π.χ. κοινωνική απήχηση ΑΠΕ - ΕΞΕ, απασχόληση, κλπ),
τεχνολογικό (π.χ. έρευνα και ανάπτυξη νέων καινοτόμων τεχνολογιών κλπ),
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περιβαλλοντικό και πολιτισμικό περιβάλλον.
Διερεύνηση εσωτερικού περιβάλλοντος υλοποίησης έργων ενεργειακής
αναβάθμισης Δημόσιων Κτιρίων: Θα προετοιμαστεί αντίστοιχη μελέτη όπου
θα παρουσιάζει αναλυτικά την οργάνωση της περιφέρειας, το ανθρώπινο
δυναμικό, τις πρωτοβουλίες / πολιτικές / δράσεις που έχουν
πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Επίσης, θα δίνονται στοιχεία για τις
υπηρεσίες που εμπλέκονται σε θέματα βιώσιμης ενεργειακής ανάπτυξης για
τα μέσα / εργαλεία πολιτικές που χρησιμοποιούνται.

Για τα παραπάνω ο ανάδοχος θα συλλέξει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες του
πλαισίου ΕΞΕ στην Περιφέρεια Κρήτης εκτος του Δήμου Χερσονήσου δηλαδή σε
Δήμους ή οργανισμούς /φορείς που έχουν υλοποιήσει η/και προετοιμάζουν ή
βρίσκονται στην διαδικασία υλοποίησης παρομοίων παρεμβάσεων / έργων.
Παράλληλα, προδιαγράφονται επι τόπου επισκέψεις και συζητήσεις με
εμπειρογνώμονες και άντληση σχετικών στοιχείων π.χ. αναγκών διαχείρισης και
υποστήριξης για την προώθηση των έργων ΕΞΕ στα Δημόσια Κτίρια. Θα
καταγραφούν όλες οι ελλείψεις, ανεπάρκειες και ανάγκες για τον προσαρμοσμένο
σχεδιασμό της Κοινής Προσέγγισης.
Στο πλαίσιο της ορθής υλοποίησης των δράσεων του Προγράμματος, τα ζητούμενα
στοιχεία/δράσεις θα δίδονται στην Ελληνική γλώσσα ενώ τα παραδοτέα
στοιχεία/δεδομένα θα είναι στην ελληνική με περιλήψεις στην αγγλική γλώσσα
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4.4.2: Αξιοποίηση - Μεγιστοποίηση Αποτελεσμάτων από την Κοινή
Προσέγγιση για την Εξοικονόμηση Ενέργειας των Κτιρίων από Δήμους στην Κρήτη
(Σύμφωνο Δημάρχων, Σύμφωνο Νησιών, κλπ.).
Συγκεκριμένα,o ανάδοχος θα συμμετέχει στην υλοποίηση των κάτωθι δράσεων:
 Το παραδοτέο αφορά την εκκίνηση διαβούλευσης με όλους τους φορείς
στην Κρήτη, λαμβάνοντας υπόψη τις Σύγχρονες Πολιτικές (2014 - 2020,
Σύμφωνο των Δημάρχων, Σύμφωνο των Νησιών, κλπ). Θα αξιοποιηθεί ως
ένα συγκεκριμένο εργαλείο αναλυτικής καθοδήγησης για την ενσωμάτωση
της Κοινής Προσέγγισης ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ στην σύγχρονη στρατηγική ΕΞΕ στα
Δημόσια Κτίρια στην μεγαλύτερη δυνατή ποιότητα και στο συντομότερο
χρονικό διάστημα (άξονες στρατηγικής για: ενίσχυση υφιστάμενης
λειτουργίας, νέες δραστηριότητες, επέκταση, βελτίωση εσωτερικής
οργάνωσης, πλάνο marketing, κλπ.). Έτσι, θα γίνει προεργασία για το μίγμα
των δράσεων της διαβούλευσης προσαρμοσμένο στις τοπικές ανάγκες, θα
αποφασιστούν οι λεπτομέρειες για τον τρόπο και τη χρονική διάρκεια και θα
καθοριστούν οι προτεραιότητες, λαμβάνοντας υπόψη τις Σύγχρονές
Πολιτικές (2014 - 2020, Σύμφωνο των Δημάρχων, Σύμφωνο των Νησιών,
κλπ). Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα συστηματοποιηθούν και τα
αποτελέσματα θα συστηματοποιηθούν ώστε να μπορέσουν να αξιοποιηθούν
με βέλτιστο τρόπο. Θα εφαρμοστεί στην πράξη η μεθοδολογία
διαμόρφωσης στρατηγικής (συγκρότηση κατάλληλης ομάδας, κατανομή
ρόλων και χρονοπρογραμματισμός, συλλογή στοιχειών με σαφή
καθοδήγηση για το που και πως θα συλλέγουν, μελέτη, διαβούλευση,
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διαμόρφωση,
γραμμών).

αξιολόγηση

και

οριστικοποίηση

των

κατευθυντήριων

Στο πλαίσιο της ορθής υλοποίησης των δράσεων του Προγράμματος, τα ζητούμενα
στοιχεία/δράσεις θα δίδονται στην Ελληνική γλώσσα ενώ τα παραδοτέα
στοιχεία/δεδομένα θα είναι στην ελληνική με περιλήψεις στην αγγλική γλώσσα
Το αποτέλεσμα όλων των παραδοτέων ανήκει στο ΠΤΑ.
Προϋπολογισμός δαπάνης –Διάρκεια σύμβασης –όροι αυτής.
Ο προϋπολογισμός δαπάνης για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1)
άτομο για τις υπηρεσίες υποστήριξης Εξωτερικού Τεχνικού Συμβούλου
Εμπειρογνώμονα (External expertise), αναλύεται ως εξής :
- για το Παραδοτέο 2.4.3 σε Οκτώ χιλιάδες ευρώ (8.000,00 €)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
- για το Παραδοτέο 2.4.4 σε Τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (4.500,00 €)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
για το Παραδοτέο 4.4.1 σε Εννιά χιλιάδες ευρώ (9.000,00 €)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
για το Παραδοτέο 4.4.2 σε Τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000,00 €)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
και θα έχουν ολοκληρωθεί έως 31/05/2020.
H συνολική δαπάνη ορίζεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ
(25.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων.
Τα έξοδα κίνησης και διαμονής εκτός έδρας, σε περίπτωση που απαιτηθεί για τις
ανάγκες του προγράμματος, για συλλογή στοιχείων, παρουσίαση εργασιών,
συμμετοχή σε συναντήσεις εργασίας και σχετικά συνέδρια θα βαρύνουν τον
προϋπολογισμό του προγράμματος.
Για τις καταβαλλόμενες αμοιβές ο δικαιούχος θα εκδίδει τα υπό του νόμου
φορολογικά στοιχεία και θα είναι ασφαλισμένος στον οικείο κατά περίπτωση
κοινωνικό ασφαλιστικό φορέα με δική τους επιμέλεια και δαπάνες.
Το έργο θα εκτελείται στα γραφεία του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης
τις εργάσιμες ημέρες όπου και θα παρέχονται στον ανάδοχο όλες οι απαραίτητες
,οδηγίες ,κατευθύνσεις , διευκολύνσεις και υλικοτεχνική υποδομή.
Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου
Όποιος επιλεγεί για το έργο θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση μίσθωσης
έργου στην οποία θα καθορίζονται το αντικείμενο του έργου, τα παραδοτέα, ο
ακριβής χρόνος παράδοσής τους και ο τρόπος πληρωμής. Αν ο επιλεγείς
αποχωρήσει πριν το χρόνο παράδοσης του έργου και λήξης της σύμβασης του
καλείτε ο αμέσως επόμενος από τον πίνακα κατάταξης.
(1) Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα ακόλουθα:
1. Αίτηση, στην οποία ο/η υποψήφιος/-α θα δηλώνει την πρόθεσή του/της για
συμμετοχή στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Βλ.
συνημμένο υπόδειγμα)
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2.
3.
4.
5.

Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας.
Φωτοαντίγραφο Τίτλου ή Τίτλων Σπουδών.
Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
Φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων εμπειρίας (απαιτούμενης ή και επιθυμητής
εφόσον υπάρχει), ή κάθε άλλο πρόσφορο μέσο με το οποίο τυχόν
τεκμηριώνεται η ζητούμενη επαγγελματική εμπειρία (π.χ. συμβάσεις έργων
που έχει αναλάβει και ολοκληρώσει ο υποψήφιος, συμβάσεις εργασίας
κ.λπ.).
6. Φωτοαντίγραφο Τίτλου ή Τίτλων Σπουδών ξένης γλώσσας
7. Όσα επιπλέον δικαιολογητικά θα συμβάλλουν στο να σχηματιστεί μια
ολοκληρωμένη εικόνα των ατομικών προσόντων και ικανοτήτων του κάθε
ενδιαφερόμενου (π.χ. αντίγραφο τίτλων ξένης γλώσσας ή αποδεικτικά
γνώσης της, αντίγραφο πιστοποιητικών Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού
Η/Υ κ.λπ.).
8. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 του Ν.1599/1986), υπογεγραμμένη από τον
υποψήφιο, στην οποία θα δηλώνεται:
- η ακρίβεια των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος
- η χρονική διαθεσιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου
- για τους άνδρες, η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων μέχρι
την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών ή η νόμιμη απαλλαγή από
αυτές.
- η μη ύπαρξη κωλύματος από ποινική καταδίκη ή υποδικία.
Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο συνδρομής των γενικών και απαιτούμενων
προσόντων καθίσταται ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων
των υποψηφίων.
(2) Υποβολή Δικαιολογητικών συμμετοχής
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής των υποψηφίων υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή
αποστέλλονται ταχυδρομικώς (συστημένα) σε κλειστό φάκελο, όπου αναγράφονται
ευκρινώς, αφενός τα στοιχεία του/της υποψηφίου/ας και αφετέρου η ένδειξη:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ

ΣΥΝΑΨΗ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

και η διεύθυνση του ΠΤΑ Κρήτης, όπως παρακάτω:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΟΥ 3
ΜΕΓΑΡΟ ΧΑΝΔΑΞ
ΚΤΗΡΙΟ Γ’
Β’ ΟΡΟΦΟΣ
71303 Ηράκλειο
Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών
Δέκα πέντε (15) ημέρες, αρχόμενης από την ημερομηνία δημοσίευσης της
παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, δηλαδή την Παρασκευή 8
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Φεβρουάριου 2019 και ώρα 14.00 μ.μ.
Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΤΑ
Κρήτης (www.pta.gr).
Μετά τη λήξη της παραπάνω οριζόμενης προθεσμίας δεν θα γίνεται αποδεκτή η
κατάθεση αιτήσεων από υποψηφίους.
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση συστημένης ταχυδρομικής αποστολής ο φάκελος
θα πρέπει να φτάσει στo ΠΤΑ Κρήτης μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία
και ώρα (14:00 μ.μ), η οποία προκύπτει από το πρωτόκολλο που τηρείται στην
υπηρεσία. Το ΠΤΑ Κρήτης δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση από
οποιαδήποτε αιτία στην άφιξη των φακέλων, που αποστέλλονται με τον ως άνω
τρόπο. Φάκελοι που φθάνουν στο ΠΤΑ Κρήτης μετά την παραπάνω ημερομηνία και
ώρα είναι εκπρόθεσμοι και επιστρέφονται στους υποψηφίους χωρίς να
αποσφραγισθούν.
Διαδικασία Αξιολόγησης- Kατάταξη υποψηφίων
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί μετά από την λήξη της άνω
προθεσμίας κατάθεσης των δικαιολογητικών, στα γραφεία του ΠΤΑ Κρήτης από την
Επιτροπή Αξιολόγησης που θα συστηθεί για τον σκοπό αυτό.
Αφού η επιτροπή επεξεργαστεί τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων
θα τους καλέσει σε συνέντευξη . Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η κατάταξη των
υποψηφίων βάσει των προσόντων και θα γίνει πίνακας επιλογής. Το ΠΤΑ Κρήτης
δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε δέσμευση προς σύναψη συμβάσης μίσθωσης έργου
δεδομένου ότι έγκειται στην πλήρη διακριτική του ευχέρεια η ακύρωση ή η
ματαίωση της παρούσας πρόσκλησης και για το λόγο αυτό η υποβολή αίτησης από
οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο δεν εγείρει απαίτηση έναντι του ΠΤΑ Κρήτης.
Η επιτροπή αξιολόγησης θα εισηγηθεί ανάλογα στο πρόεδρο του Δ.Σ. του ΠΤΑ
Κρήτης, σύμφωνα με τον ακόλουθο τρόπο:
 Τα «Γενικά Προσόντα» και «Απαιτούμενα Κύρια Προσόντα» αποτελούν τις
ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση, είναι κριτήρια
αποκλεισμού (on/off).
 Η αξιολόγηση των «Πρόσθετων Προσόντων» των υποψηφίων που τα
πληρούν θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους συντελεστές βαρύτητας όπως
περιγράφονται στον παραπάνω πίνακα.
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Πληροφορίες / Διευκρινίσεις
Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να απευθύνονται στο: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης, Γεώργιος
Παντελάκης , Τηλ.2810-220145, 2810-302469, Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες
09:00 έως 14:00 email: pta@pta.gr .
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει
μέρος ή όλη την προσφορά της παρούσας χωρίς καμιά αποζημίωση στους
προσφέροντες.
ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΤΟΥ ΠΤΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΑΙΤΗΣΗ
Επώνυμο: …………………………………………………………………………………………………
Όνομα: …………………………………………………………………………………………………….
Όνομα πατρός: ……………………………………………………………………………………….
Διεύθυνση: ………………………………………………………………………………………………
Πόλη: ……………………………………………………………………………………………………….
Ταχυδρομικός κώδικας: …………………………………………………………………………
Αριθμός τηλεφώνου οικίας………………………………………………………………………
Αριθμός κινητού τηλεφώνου: …………………………………………………………………
Ε-mail………………………………………………………………………………………………………….
Αποδέχομαι τους όρους της με αρ. πρωτ.
Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου και στο πλαίσιο αυτής
υποβάλλω τα ακόλουθα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης:
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………
6. ………………………………………………………………………………………………………………………………
7. ………………………………………………………………………………………………………………………………
8. ………………………………………………………………………………………………………………………………

Ημερομηνία: ……………………….
Με εκτίμηση,
……………………………………..
(Υπογραφή)
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