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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ,  

ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Μονάδα Γ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ως προς την εφαρμοστέα διάταξη  

για την ανάθεση 

 
Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2016  

Α.Π.: 186659/2069  

Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 119, ΑΘΗΝΑ 

Ταχ. Κώδικας: 101 92 

Πληροφορίες: Ε. Μωραΐτου 
Τηλ: 210 69.69.768 
Fax: 210 69.69.460 

E-mail: moraitoue@prv.ypeka.gr 

 
 

 
Ανάθεση έργου με τίτλο  

«Εκπόνηση απαιτούμενων ενεργειών για την αναθεώρηση του υφιστάμενου 

πλαισίου για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων»,  

Πρόσκληση με αριθμ. πρωτ. 184662/1714/13.10.2016 

 
 

 

‘Έχοντας υπόψη: 

 
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 

Όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 

98/Α/22.4.2005). 

2. Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22.09.2015)  «Ανασύσταση των Υπουργείων 

Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και 

μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία 

του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας 

και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του 

Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 

Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.» (ΦΕΚ Α’ 

106). 
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3. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/05.11.2016) « Διορισμός Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.». 

4. Το Π.Δ. 100/2014 (ΦΕΚ 167/Α/28.08.2014) «Οργανισμός Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 

5. Το Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και 

την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 

2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.06.2012) 

στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες 

διατάξεις.», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

6. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)». 

7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για 

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών 

διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 

Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006», 

8. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C (2014) 10160 final / 18-

12-2014 (CCI 2014GR16M1OP001) που αφορά στην έγκριση του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014 – 2020».  

9.  Την με υπ. Αριθ. 88238/ΕΥΘΥ 811 (ΦΕΚ 2733/Β/31.08.2016) Κοινή Απόφαση 

των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού με τίτλο «Σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική 

Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας» και 

αντικατάσταση των υπ’ αριθ. Δ13/Φ7.11/18797/29.7.2008 (ΦΕΚ 1540/Β/ 

4.8.2008) και Δ13/Φ7.11/18801/29.07.2008 (ΦΕΚ 1577/Β/6.8.2008) κοινή 

υπουργική απόφαση, όπως ισχύουν». 

10. Τη με αρ. πρωτ. 81986 / ΕΥΘΥ 712 / 31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2015) 

Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας 

Δαπανών για τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας 

δημοσιών συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014 – 2020 από 
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Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των 

αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων». 

11. Το Π.Δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας-στήριξης και διαχείριση 

των αντίστοιχων πόρων» (ΦΕΚ 3/Α/14.01.2002) καθώς και την εγκύκλιο 

εξειδίκευσης της εφαρμογής του Π.Δ. 4/2002 με αρ. πρωτ. 60630/ΕΥΣ 

5671/16.09.2003 του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών όπως 

τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 

12. Τη με αριθμ. Α18709/ΕΥΣΣΑ 413/19.02.2016 (ΦΕΚ 449/Β/24.02.2016) 

Υπουργική Απόφαση με θέμα «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και 

υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας.». 

13. Την με αριθμ. 9376/03.08.2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο 

«Υποστήριξη Λειτουργίας της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας» με Κωδικό ΟΠΣ 5001238 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-

2020» (ΣΑΕ 275/1, κωδ. ΠΔΕ 2016ΣΕ27510010), η οποία συγχρηματοδοτείται 

από το Ταμείο Συνοχής. 

14. Tο Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28.06.2014), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 

και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και 

άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

15. Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27.10.2011) «Συνταξιοδοτικές 

ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 

διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 

2012−2015». 

16. Το αρ. 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15.9.2011), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

17. Την με Α.Π 184662/1714/13.10.2016 Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για το 

έργο «Εκπόνηση απαιτούμενων ενεργειών για την αναθεώρηση του υφιστάμενου 

πλαισίου για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων». 

18. Το με Α.Π. εισερχομένου 1835/21.10.2016 Πρακτικό διενέργειας κληρώσεων της 

Μονάδας Γ, της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υ.Π.ΕΝ, τομέα Ενέργειας 

19. Την με Α.Π. 185354/1842/24.10.2016 απόφαση σύστασης και συγκρότησης 

Επιτροπής Αξιολόγησης Διαγωνισμού. 

20. Την με μοναδικό αριθμό συστήματος α/α 44611 προσφορά του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ). 

21. Το από 3.11.2016 πρακτικό της ανωτέρω Επιτροπής Αξιολόγησης Διαγωνισμού, 

με Α.Π εισερχομένου 1956/4.11.2016. 
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22. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους εκατόν 

σαράντα δύο χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (142.600 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24% η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις της οριζόντιας πράξης με τίτλο 

«Υποστήριξη Λειτουργίας της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (ΣΑΕ 275/1, κωδ. ΠΔΕ 2016ΣΕ27510010). 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

- Αναθέτουμε σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2β, του άρθρου 3, 

του Π.Δ. 4/2002 (ΦΕΚ 3/Α/14.01.2002), την υλοποίηση του έργου με τίτλο 

«Εκπόνηση απαιτούμενων ενεργειών για την αναθεώρηση του υφιστάμενου 

πλαισίου για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων» στο Τεχνικό Επιμελητήριο 

Ελλάδος (ΤΕΕ), σύμφωνα και με την εισήγηση που περιλαμβάνεται στο από 

3.11.2016 Πρακτικό αξιολόγησης της προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου της 

Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την με Α.Π. 185354/1842/24.10.2016 

απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  

1. Το έργο που θα εκπονήσει ο Ανάδοχος περιλαμβάνει:  

- Την υλοποίηση όλων των απαιτούμενων ενεργειών που αφορούν στην 

επικαιροποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, ώστε να ενσωματωθούν 

τα αποτελέσματα των υπολογισμών των βέλτιστων από πλευράς κόστους 

επιπέδων των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης για νέα και 

υφιστάμενα κτίρια και δομικά στοιχεία, καθώς επίσης και οι παράμετροι της 1ης 

έκδοσης της έκθεσης για τα κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, 

κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ.  

- την υποστήριξη της Διεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής 

Αποδοτικότητας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατά την παρακολούθηση της 

εφαρμογής του έργου.  

Τα παραδοτέα και οι γενικοί και ειδικοί όροι υπό τους οποίους θα υλοποιηθεί το έργο 

θα περιγράφονται αναλυτικά στη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναδόχου.  

2. Η υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθεί σε 2 φάσεις, ως εξής:  

Α’ φάση:  

- Εκπόνηση πίνακα με τιμές μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας. 

-  Προτάσεις αναθεώρησης του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης και της 

συναφούς κείμενης νομοθεσίας ώστε να ενσωματωθούν τα αποτελέσματα της 

έκθεσης των οικονομικά αποδοτικών ελάχιστων απαιτήσεων και της έκθεσης για 

τα σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας κτίρια.   

- Αναθεώρηση Τεχνικών Οδηγιών 20701−1/2010, 20701−2/2010, 

20701−3/2010, 20701−4/2010, 20701−5/2010 ώστε να ενσωματωθούν σε 

αυτές όλες οι τροποποιήσεις που θα προκύψουν από τα αποτελέσματα της 
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έκθεσης των οικονομικά αποδοτικών ελάχιστων απαιτήσεων και από την έκθεση 

για τα σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας κτίρια. 

- Έκδοση Τεχνικής Οδηγίας Βιοκλιματικού Σχεδιασμού ώστε να ενσωματωθούν οι 

αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού στον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης 

Κτιρίων. 

- Προτάσεις αναθεώρησης του λογισμικού ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ, ώστε να ενσωματωθούν 

στο λογισμικό όλες οι νομοθετικές και τεχνικές τροποποιήσεις που θα προκύψουν 

από τα αποτελέσματα της έκθεσης των οικονομικά αποδοτικών ελάχιστων 

απαιτήσεων, από την έκθεση για τα σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας 

κτίρια, τις αναθεωρημένες ΤΟΤΕΕ και τη νέα ΤΟΤΕΕ για το βιοκλιματικό 

σχεδιασμό. 

- Σύνταξη κατευθυντήριων οδηγιών για τον έλεγχο της ριζικής ανακαίνισης, τον 

έλεγχο της οικονομικής, τεχνικής και λειτουργικής εφικτότητας, την εκπόνηση 

ενεργειακών επιθεωρήσεων, ιδίως συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού, κλπ. 

Β’ φάση:  

Υποστήριξη της Διεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας 

της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας με στόχο την επίλυση πιθανών προβλημάτων που θα 

ανακύψουν στο στάδιο της παρακολούθησης της εφαρμογής του έργου από την εν 

λόγω Υπηρεσία του Υπουργείου. Κατά τη φάση αυτή του έργου ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να προβεί σε επικαιροποίηση των παραδοτέων της φάσης Α΄, βάσει των 

οδηγιών της ανωτέρω Υπηρεσίας. 

3. Η διάρκεια του έργου θα είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης, με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης της παροχής 

υπηρεσιών της Α΄ και Β’ φάσης του έργου, αν αυτές, για οποιοδήποτε λόγο, 

εκτελεστούν μετά την παρέλευση συμβατικών ημερομηνιών παράδοσης.  

4. Η αμοιβή του Αναδόχου για το έργο ανέρχεται στο ποσό των 115.000 Ευρώ 

πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 27.600,00 Ευρώ, σύνολο 142.600,00 Ευρώ, η οποία θα 

βαρύνει τις πιστώσεις της οριζόντιας πράξης με τίτλο «Υποστήριξη Λειτουργίας της 

Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» η οποία 

συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-

2020». Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά και 

δικαιολογητικά. 

5. Η παρακολούθηση και παραλαβή του έργου θα γίνει από Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής που έχει οριστεί αρμοδίως. 

6. Καλούμε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) να υποβάλλει ηλεκτρονικά 

μέσω του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων καθώς και να προσκομίσει σε 

έντυπη μορφή, και εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας, τα 

ακόλουθα: 

o Δικαιολογητικά σύστασης και νομιμοποίησης (αντίγραφα καταστατικών με τις 

τροποποιήσεις τους ΦΕΚ). Ενδείκνυται η προσκόμιση του πιο πρόσφατου 

κωδικοποιημένου καταστατικού και οι τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις 

αυτού, μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης. 

o Νόμιμη εξουσιοδότηση προς υπογραφή της σύμβασης. 
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o Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα εν ισχύ. 

o Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

νόμιμος εκπρόσωπος του Αναδόχου δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα, σχετικό 

με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, για τέλεση σοβαρού 

επαγγελματικού παραπτώματος ή για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 

υπεξαίρεση, δωροδοκία, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, νομιμοποίηση εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες, ψευδορκία ή δόλια χρεωκοπία. 

o Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό ανάκληση της άδειας 

λειτουργίας του, πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική 

διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή δικαστική συμπαράσταση (στην περίπτωση 

που είναι φυσικό πρόσωπο), ή προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία 

κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού 

συμβιβασμού, θέσης σε δικαστική συμπαράσταση ή προπτωχευτική διαδικασία 

εξυγίανσης ή άλλη ανάλογη διαδικασία, καθώς και 

o Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης η οποία θα καλύπτει ποσοστό 10% του 

συνολικού τιμήματος του έργου μη συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α, ήτοι ποσό 

11.500 Ευρώ. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης θα 

επιστραφεί μετά την οριστική παραλαβή του έργου.  

 

Ο Υπουργός  

Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

 

 

 

 

Γεώργιος Σταθάκης 

 

 

 

Εσωτερική διανομή: 

 Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

 Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών 

 Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας, Μονάδα Γ 

 

Κοινοποίηση: 

 

 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος -Νίκης 4, 102 48 Αθήνα 

 ΕΥΔ ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ – Αεροπόρου Παπαναστασίου 34, 115 27 Αθήνα 

 

ΑΔΑ: ΨΕ234653Π8-ΨΛ1
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