
 1/5 

    

  

 

 

    

ΘΕΜΑ : “Εκπόνηση Ενεργειακής Μελέτης Κτιρίων Γ. Ν. Πατρών πλην Πολυώροφου 

Τμήματος Κεντρικού Κτιρίου” 

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην υλοποίηση εργασιών έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής 

απόδοσης των ακόλουθων κτιρίων αρμοδιότητας του Γ. Ν. Πατρών: 

Α) Κτίριο «Γ. Γεννηματάς», 

Β) Διώροφο Τμήμα Κεντρικού Κτιρίου, 

Γ) Κτίριο Νέας Πτέρυγας «ΤΕΠ-Χειρουργεία-ΜΕΘ» 

Δ) Λεβητοστάσιο και 

Ε) Κέντρο Ψυχικής Υγείας. 

Η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το άρθρο 12 

του Ν. 4122/2013 (ΦΕΚ 42 Α’) για κτίρια με συνολική επιφάνεια άνω των 500 τ.μ. τα οποία 

χρησιμοποιούνται από υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και τα οποία επισκέπτεται 

συχνά το κοινό. Από τις 9 Ιουλίου 2015 το κατώτατο όριο των 500 τ.μ. μειώνεται στα 250 τ.μ. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Α. Κτίρια για την έκδοση Π.Ε.Α. 

Να πραγματοποιηθεί ενεργειακή επιθεώρηση στην οποία να αποτυπώνεται η ενεργειακή συμπεριφορά των 

εξεταζόμενων κτιρίων, η οποία να τεκμηριώνεται με την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης 

(Π.Ε.Α.), και η καταγραφή της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας σε kWh/m2/έτος για τα κτίρια και τις 

ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις των ακόλουθων κτιρίων του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών: 

Α) Κτίριο «Γ. Γεννηματάς», 7491 τ.μ. 

Β) Διώροφο Τμήμα Κεντρικού Κτιρίου, 4248 τ.μ. 

Γ) Κτίριο Νέας Πτέρυγας «ΤΕΠ-Χειρουργεία-ΜΕΘ», 8313 τ.μ. 

Δ) Λεβητοστάσιο, 243 τ.μ. 

Ε) Κέντρο Ψυχικής Υγείας, 989 τ.μ. 

 

Β. Θεσμικό Πλαίσιο 

Η εκτέλεση των ενεργειακών επιθεωρήσεων να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο: 

1. Η ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/12.07.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2367/Β/12.07.2017): Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής 

Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και οι σχετικές εγκύκλιοι. 

2. Οι Τεχνικές Οδηγίες του ΤΕΕ, όπως εγκρίθηκαν με την ΔΕΠΕΑ/οικ.182365/17/17.10.2017 Υπουργική 

Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 4003/17.11.2017): 

- ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017 «Αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές παραμέτρων για τον υπολογισμό 

της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής 
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απόδοσης»- 'Α Έκδοση 

- ΤΟΤΕΕ 20701-2/2017 «Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος της 

θερμομονωτικής επάρκειας των κτηρίων»- 'Α Έκδοση 

- ΤΟΤΕΕ 20701-3/2010 «Κλιματικά δεδομένα ελληνικών περιοχών» 

- ΤΟΤΕΕ 20701-4/2017 «Οδηγίες και έντυπα ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων, λεβήτων και 

εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού»- 'Α Έκδοση 

- ΤΟΤΕΕ 20701-5/2017 «Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού, Θερμότητας και Ψύξης: Εγκαταστάσεις 

σε Κτήρια»- 'Α Έκδοση 

3. Ο Ν. 4122/2013 (ΦΕΚ 42/Α/19.02.2013) «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 

2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις”, στον οποίο 

προβλέπονται: 

- Οι απαιτήσεις της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων στη χώρα μας 

- Η έκδοση των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης, των Εκθέσεων Συστημάτων 

Θέρμανσης και Κλιματισμού. 

- Η κατάρτιση του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών και η διαδικασία επιβολής κυρώσεων 

στις περιπτώσεις παραβίασης των σχετικών διατάξεων, 

 σε συνδυασμό με τον Νόμο 4409/2016 (ΦΕΚ 136/Α/28.07.2016) “Μέρος Τρίτο – Ρυθμίσεις για  τους 

ενεργειακού επιθεωρητές κτιρίων και συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμούς”. 

4. Το άρθρο 58 του Νόμου 4342/09.11.2015 (ΦΕΚ 143 Α’) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση 

στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ …… και άλλες διατάξεις» για την αντικατάσταση της 

παραγράφου 3 του άρθρου 14 του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Β΄ 407/9.4.2010). 

5. Η Εγκύκλιος απ. Δεπεα/Γ/172335/16.02.2016 «Διευκρινίσεις για το Πιστοποιητικό Ενεργειακής 

Απόδοσης (ΠΕΑ) και την καταχώρηση των στοιχείων του στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δήλωση 

Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» 

 

Γ. Απαιτούμενα προσόντα 

Τα προσόντα των υποψήφιων Αναδόχων να είναι σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο: 

1. Να είναι εγγεγραμμένοι στο προβλεπόμενο από το άρθρο 17 του ν.4122/2013, όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 54 του ν.4409/2016, μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών. 

2. Το άρθρο 31 του Νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ Α 18) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 

4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου … και άλλες επείγουσες διατάξεις». 

3. Τον Νόμο 4409/2016 (ΦΕΚ 136/Α/28.07.2016) “Μέρος Τρίτο – Ρυθμίσεις για  τους ενεργειακούς 

επιθεωρητές κτιρίων και συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμούς”. 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι να είναι Ενεργειακοί Επιθεωρητές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) κάτοχοι άδειας Γ' 

τάξης εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & 

Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) και στις τρεις κατηγορίες Ενεργειακών Επιθεωρητών: (α) Ενεργειακών 

Επιθεωρήσεων Κτιρίων, (β) Ενεργειακών Επιθεωρήσεων Συστημάτων Θέρμανσης και (γ) Ενεργειακών 

Επιθεωρήσεων Συστημάτων Κλιματισμού με εμπειρία στην έκδοση Π.Ε.Α. για κτίρια μεγάλης επιφάνειας με 

πολύπλοκες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι να καταθέσουν κατάλογο διενεργηθέντων ενεργειακών επιθεωρήσεων για την 
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έκδοση Π.Ε.Α. από τον οποίο να προκύπτει η εμπειρία σε ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων μεγάλης 

επιφάνειας, κυρίως του τριτογενή τομέα, με πολύπλοκες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. 

 

Δ. Αμοιβή Αναδόχου 

Η αμοιβή του Αναδόχου να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο: 

1. Το άρθρο 1 του Νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12.11.2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου … 

Στρατηγικής 2013-2016», με το οποίο καταργούνται οι ελάχιστες νόμιμες αμοιβές των ενεργειακών 

επιθεωρήσεων που προβλέπονταν στο Π.Δ. 100/2010 και καθορίζονται πλέον ελεύθερα με συμφωνία 

των συμβαλλόμενων μερών. 

 

Ε. Μεθοδολογία Υπηρεσιών Ενεργειακής Επιθεώρησης και Έκδοσης Π.Ε.Α. 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι να υποβάλλουν στην τεχνική τους προσφορά κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

- Ομάδα έργου: στελέχωση, προσόντα, οργάνωση και αρμοδιότητες στο πλαίσιο του έργου. 

Η ομάδα έργου να διαθέτει τα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται να ανταποκριθεί 

στους όρους και τις απαιτήσεις του έργου με όποια πρόσθετη ενίσχυση απαιτηθεί για την κάλυψη του 

συνόλου των αναγκών του έργου χωρίς επιπλέον απαιτήσεις του συμβατικού τιμήματος αυτού. 

- Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης – Οργάνωση παραδοτέων. 

- Τρόπος υλοποίησης/οργάνωσης του έργου. 

Κατά την επιθεώρηση των κτιρίων συμπληρώνονται τα τυποποιημένα έντυπα ενεργειακής επιθεώρησης της 

Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-4/2017 και περιλαμβάνουν όλα τα δεδομένα που απαιτούνται για τους υπολογισμούς της 

ενεργειακής απόδοσης του κάθε κτηρίου, καθώς και άλλα στοιχεία των κτηριακών και ηλεκτρομηχανολογικών 

εγκαταστάσεων που σχετίζονται με την ενεργειακή συμπεριφορά τους.  

Η καταγραφή των δεδομένων περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

- Καταγραφή δεδομένων κατανάλωσης ενέργειας (ηλεκτρισμός, πετρέλαιο). 

- Προσδιορισμός συνθηκών λειτουργία κτηρίων 

- Αποτύπωση γεωμετρίας κτηρίων και θερμικών ζωνών 

- Επαλήθευση σύστασης των δομικών στοιχείων 

- Προσδιορισμός θερμοφυσικών ιδιοτήτων δομικών στοιχείων 

- Προσδιορισμός συντελεστή σκίασης 

- Προσδιορισμός αερισμούς διείσδυσης μέσω χαραμάδων 

- Καταγραφή εγκαταστάσεων θέρμανσης: μονάδες παραγωγής, δίκτυο διανομής, τερματικές μονάδες 

- Καταγραφή εγκαταστάσεων ψύξης: μονάδα παραγωγής, δίκτυο διανομής, τερματικές μονάδες 

- Καταγραφή εγκαταστάσεων μηχανικού αερισμού 

- Καταγραφή εγκαταστάσεων ζεστού νερού χρήσης 

- Καταγραφή εγκαταστάσεων φωτισμού 

- Εγκατεστημένη ισχύς 

- Διατάξεις αυτοματισμού και διαχείρισης κτιρίου. 

Η επεξεργασία των δεδομένων να πραγματοποιηθεί με εξειδικευμένο λογισμικό. 

Από την επεξεργασία των στοιχείων και την εκτέλεση των υπολογισμών να προκύψει η τεκμηρίωση της 

ενεργειακής κατανάλωσης του κτιρίου και να εκδοθεί το ΠΕΑ. 
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- Απαιτούμενα στοιχεία 

Το νοσοκομείο θα δώσει στον Ανάδοχο δικαίωμα πρόσβασης σε όλους τους χώρους των υπό μελέτη κτιρίων 

και θα διαθέσει στον Ανάδοχο όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ώστε αυτός να συλλέξει τα 

απαιτούμενα δεδομένα και τεχνικές προδιαγραφές των κτιριακών συστημάτων και εγκαταστάσεων. Η 

επιβεβαίωση ή/και συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων για την σύνταξη της μελέτης είναι 

αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου και θα υλοποιηθεί με δικούς του πόρους.  

Κατά την επί τόπου επίσκεψη των κτιριακών εγκαταστάσεων πρέπει να καταγραφούν όλα τα δεδομένα που 

απαιτούνται για τους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, με παράλληλη χρήση όσων 

στοιχείων έχουν συλλεχθεί από τις διαθέσιμες μελέτες και σχέδια του κτιρίου. Όλα τα στοιχεία θα πρέπει να 

επαληθεύονται, πέρα από την απλή καταγραφή τους με χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού για 

τη μέτρηση και επαλήθευση των διαφόρων παραμέτρων που συμβάλουν στην ακριβή 

αποτύπωση των κτιριακών εγκαταστάσεων και των συνθηκών λειτουργίας. Ο εξοπλισμός των 

μετρήσεων να παρέχεται από τον Ανάδοχο και να είναι ακριβής. 

Συγκεκριμένα, τα διαθέσιμα στοιχεία του νοσοκομείου είναι: 

- Για τα κτίρια: 

Β) Διώροφο Τμήμα Κεντρικού Κτιρίου, 

Γ) Κτίριο Νέας Πτέρυγας «ΤΕΠ-Χειρουργεία-ΜΕΘ» 

Σχέδια «Ως Κατασκευάσθη» και Τεχνικοί Φάκελοι Εγκατεστημένων Συστημάτων. 

- Για τα κτίρια: 

Α) Κτίριο «Γ. Γεννηματάς», 

Δ) Λεβητοστάσιο και 

Ε) Κέντρο Ψυχικής Υγείας. 

Έντυπα μη επικαιροποιημένα σχέδια κατόψεων. Στα κτίρια αυτά τα απαιτούμενα στοιχεία δεν μπορούν 

να παρασχεθούν από το νοσοκομείο και θα συλλεχθούν αποκλειστικά από τον Ανάδοχο. 

 

ΣΤ. Παραδοτέα 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την διεκπεραίωση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την έκδοση ΠΕΑ με 

το πληροφοριακό σύστημα της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας του Υ.ΠΕ.ΚΑ (αριθμός 

πρωτοκόλλου επιθεώρησης, καταχώρηση δεδομένων, υποβολή εκθέσεων). 

Ο Ανάδοχος να παραδώσει στο νοσοκομείο το σύνολο των ενεργειακών δεδομένων, αποτελεσμάτων και 

συμπερασμάτων των μελετών, ώστε να παραμείνουν στο νοσοκομείο για οποιαδήποτε νόμιμη χρήση. 

Μετά το πέρας της διαδικασίας ο Ανάδοχος να παραδώσει έντυπα σφραγισμένα και σε ψηφιακή μορφή 

τα ακόλουθα για κάθε κτίριο: 

- Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) 

- Φάκελο που θα περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειακών δεδομένων, αποτελεσμάτων και 

συμπερασμάτων που θα προκύψουν. 

- Έκθεση τεκμηρίωσης των συντελεστών και των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για τον 

υπολογισμό του Π.Ε.Α. 

- Οικονομοτεχνική μελέτη τεκμηρίωσης για τα ενεργειακά οφέλη που θα προκύψουν μετά την 

ολοκλήρωση των τεχνικών παρεμβάσεων που θα προταθούν. Η μελέτη να είναι αναλυτική και να 
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αναφέρεται ξεχωριστά σε κάθε βελτιωτική παρέμβαση. 

- Για τα κτίρια: 

- Κτίριο «Γ. Γεννηματάς», 7491 τ.μ. 

- Λεβητοστάσιο, 243 τ.μ. 

- Κέντρο Ψυχικής Υγείας, 989 τ.μ.  

που δε διαθέτουν σχέδια κατόψεων σε ψηφιακή μορφή γραμμικού σχεδίου για τα στοιχεία του 

κτιρίου που απαιτούνται για την ενεργειακή επιθεώρηση, μετατροπή και επικαιροποίηση των 

υφιστάμενων σχεδίων κατόψεων από έντυπη μορφή σε ψηφιακή μορφή γραμμικού 

σχεδίου, κατ’ ελάχιστον, ως προς τα περιγράμματα των κτιρίων σε επαφή με το 

εξωτερικό περιβάλλον και τους μη θερμαινόμενους χώρους. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 

1. Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τους κανόνες δεοντολογίας του επαγγέλματος του και το επαγγελματικό 

απόρρητο, ακόμη και μετά το πέρας της συνεργασίας του με το νοσοκομείο.  

2. Ο χρόνος υλοποίησης του έργου ξεκινά με την υπογραφή της σύμβασης και ολοκληρώνεται εντός της 

προθεσμίας των εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών. Η διάρκεια του έργου δύναται να παραταθεί 

μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και χωρίς πρόσθετη αμοιβή του Αναδόχου εφόσον υπάρξει έγκριση από το 

νοσοκομείο για τους όρους της παράτασης. 

3. Ο Ανάδοχος να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας κατά την διάρκεια των εργασιών για την 

ασφάλεια των εργαζόμενων του, παντός τρίτου παρευρισκόμενου στις εγκαταστάσεις κατά την εκτέλεση 

των εργασιών και των εγκαταστάσεων. 

 

Συνολικό εκτιμώμενο κόστος:  

Είκοσι μια χιλιάδες και πεντακόσια ευρώ (21.500€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  

  
 
    
 


