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Short Description
This deliverable presents guidelines for the development of a project and implementation using
Energy Performance Contracting (EPC). They were elaborated in the framework of the PRODESA
project and are detailing project development process steps. Also, it presents the project definition step, which was not part of the PRODESA project, to ensure a complete project development process description. The guidelines are supported by linking with PRODESA project material and deliverables to provide further insight into each of the several steps of the process.
Το παρόν παραδοτέο παρουσιάζει τις οδηγίες σχεδιασμού και υλοποίησης έργων με Σύμβαση
Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) που μελετήθηκαν στο πλαίσιο του έργου PRODESA. Οι οδηγίες
αφορούν τη διαδικασία ωρίμανσης ενός έργου ενεργειακής απόδοσης το οποίο πρόκειται να
υλοποιηθεί με ΣΕΑ. Αναλύονται διεξοδικά τα στάδια υλοποίησης ενός τέτοιου έργου, εκτός της
προκαταρτικής φάσης που αφορά τον καθορισμό του έργου. Επιπλέον, υπάρχουν σύνδεσμοι
που οδηγούν σε υλικό και παραδοτέα του έργου PRODESA που δίνουν χρήσιμες πληροφορίες
για κάθε αρκετές φάσεις της διαδικασίας.
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PRODESA in Brief
Seven major municipalities in the Athens Metropolitan Area join efforts to launch showcase energy efficiency and renewable energy projects, utilizing innovative financial tools and attracting
private investments.
The projects comprise energy efficiency interventions in 116 municipal buildings, integration of
a total 3.2 MW of photovoltaics on the roofs of these buildings and re-lamping for the municipal
lighting. Total energy savings is 45.6 GWh/y and renewable electricity production is 4.8 GWh/y.
The total cost for interventions is 20.24 M€ and the PRODESA cost is 1.06 M€.
To achieve its objectives, the project shall focus on optimal bundling of the fragmented municipal projects to achieve considerable size, reasonable payback time and risk diversification. Bundling is also expected to lower processing costs.
Pooling of resources is used to optimise financial results for all parties and to ensure high participation of ESCOs in the tenders. The newly introduced National Revolving Fund for Energy
Efficiency and the Utility ESCO Fund will be part of the pool. Pooling will facilitate the exploitation of innovative financing schemes. Crowdfunding has been recently introduced in the Greek
legislation and this tool will be carefully studied and applied.
PRODESA is the first effort of its kind in Greece and aims to significantly contribute to the Energy
Performance Contracting take-off. For this reason, the project consortium has pooled together
Key Actors such as the National Centre for energy efficiency, the European Crowdfunding Network and entities with technical, financial and legal expertise.
Being a showcase project, it emphasises capacity building, replicability, dissemination and exploitation of results.
Two replicator municipalities are directly involved in the project and a network of at least 30
replicators will be initiated with the help of the Central Union of Municipalities of Greece.
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Abbreviations
ESCO

Energy Service Company

ΣΕΑ

Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης

ΕΕΥ

Εταιρεία Ενεργειακών Υπηρεσιών

ΚΕΝΑΚ

Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

ΠΕΑ

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

ΕΑΑΔΗΣΥ

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ
Ωρίμανση ή ανάπτυξη έργου

Διαδικασία που διατρέχει τις φάσεις ενός Έργου / Ενέργειας από τη σύλληψη
του σχεδίου μέχρι την έναρξη της υλοποίησης και περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που απαιτούνται για την πλήρη προπαρασκευή του έργου / ενέργειας,
προκειμένου να υπάρξει απρόσκοπτη υλοποίησή του1

ESCO / EEY

Εταιρεία Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) ή διεθνώς Energy Service Company
(ESCO) είναι συνήθως νομικό πρόσωπο το οποίο παρέχει ένα ευρύ φάσμα ενεργειακών λύσεων, συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού και της υλοποίησης
έργων εξοικονόμησης ενέργειας, ενεργειακής ανακαίνισης, ενεργειακών υποδομών, παραγωγής και παροχής ενέργειας και διαχείρισης κινδύνου. Επίσης οι
υπηρεσίες που παρέχει μπορεί να περιλαμβάνουν τη χρηματοδότηση των έργων που αναλαμβάνει.
Η πληρωμή των παρεχόμενων υπηρεσιών συναρτάται με την επίτευξη της ενεργειακής απόδοσης που έχει συμφωνηθεί και της τήρησης των λοιπών συμφωνημένων στόχων.

ΣΕΑ

Σύμφωνα με το νόμο 3855/2010, είναι η συμφωνία που καταρτίζεται εγγράφως
μεταξύ του δικαιούχου και του παρόχου ενεργειακής υπηρεσίας (κατά κανόνα
ΕΕΥ), με αντικείμενο την εφαρμογή μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και σύμφωνα με την οποία το οικονομικό αντάλλαγμα του παρόχου για την
πραγματοποιούμενη επένδυση συναρτάται από το μεταξύ αυτών συμβατικά οριζόμενο επίπεδο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

Δέσμη κτιρίων

Στο παρόν κείμενο νοείται ένα σύνολο κτιρίων που αποτελούν ένα έργο. Το
κάθε κτίριο μελετάται χωριστά ως προς την ενεργειακή αναβάθμιση αλλά η εκτέλεση των επεμβάσεων γίνεται με μία σύμβαση. Με τη δημιουργία ενός συνόλου κτιρίων και ενεργειακών επεμβάσεων, ο Φορέας έχει ιδιαίτερα πλεονεκτήματα όπως
− μειώνεται το διαδικαστικό κόστος
− δημιουργείται οικονομία κλίμακας και μείωση της περιόδου αποπληρωμής
της επένδυσης
− διευκολύνεται η πρόσβαση σε χρηματοδότηση
− μειώνεται ο χρόνος εκτέλεσης των έργων με αποτέλεσμα την ταχύτερη εισροή εσόδων

Διαδικασίες σύναψης σύμβασης με ESCO

Περιλαμβάνει τη διαδικασία δύο βημάτων που διακρίνεται σε ανταγωνιστική

Περίοδος αποπληρωμής

Η περίοδος αποπληρωμής είναι το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να ανακτηθεί το κόστος μιας επένδυσης.

διαδικασία με ή χωρίς διαπραγμάτευση και τον ανταγωνιστικό διάλογο
(βλ. Παράρτημα Α). Επίσης περιλαμβάνεται και η κλειστή και ανοικτή
διαδικασία.

1

Οδηγός διαδικασιών ωρίμανσης κτιριακών έργων, Δ. Γ. Ηλιόπουλος, ΜΟΔ, Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Α.Ε.

Page: 1 of 13

Document: Replication Guidelines
Version: Final

Dissemination level: PU
Date: 31/01/2022

Οι Οδηγίες σχεδιασμού και υλοποίησης έργων με Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) που
παρουσιάζονται στη συνέχεια, μελετήθηκαν στο πλαίσιο του έργου PRODESA «Ανάπτυξη έργων
ενεργειακής αποδοτικότητας στη Νότια Αττική» με στόχο να βοηθήσουν τους ΟΤΑ να εφαρμόσουν τις Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης ως χρηματοδοτικό μηχανισμό για να βελτιώσουν
την ενεργειακή αποδοτικότητα των υποδομών τους.
Οι Οδηγίες αφορούν στη διαδικασία ωρίμανσης ενός έργου ενεργειακής απόδοσης το οποίο
πρόκειται να υλοποιηθεί με ΣΕΑ και καλύπτουν όλα τα στάδια ωρίμανσης (βλ. διάγραμμα 1).
Δεν περιλαμβάνει την προκαταρκτική φάση που αφορά τον καθορισμό του έργου, ωστόσο δίνονται συμβουλές και για αυτό το αρχικό στάδιο με στόχο να διευκολύνουν την υλοποίηση του
μηχανισμού ΣΕΑ.

Διάγραμμα 1 Διαδικασία υλοποίησης ενός έργου ενεργειακής απόδοσης με ΣΕΑ
Σημειώνεται ότι το εν λόγω διάγραμμα διατηρεί τα στάδια ωρίμανσης ενός δημόσιου έργου 2
και διαφοροποιείται ως προς τις απαιτήσεις της ενεργειακής μελέτης, του χρηματοδοτικού σχεδίου και της υλοποίησης.
Για κάθε βήμα της διαδικασίας ωρίμανσης, δίνονται οδηγίες και εργαλεία υποστήριξης. Το τελικό βήμα αφορά τα τεύχη του διαγωνισμού υλοποίησης του έργου. Για αυτό το στάδιο, δίνονται ως παραδείγματα τα τεύχη δημοπράτησης που έχουν εκπονηθεί στο πλαίσιο του PRODESA
και αφορούν τις 3 παρακάτω περιπτώσεις:
✓ Σύμβαση ενεργειακής απόδοσης με συνδυασμό δημόσιας επιχορήγησης και ιδιωτικής
χρηματοδότησης από ESCO για μια δέσμη έργων που περιλαμβάνουν κυρίως παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης και δευτερευόντως φωτοβολταϊκά συστήματα.
✓ Σύμβαση ενεργειακής απόδοσης που χρηματοδοτείται αποκλειστικά από ESCO για μια
δέσμη έργων που περιλαμβάνουν κυρίως παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης και δευτερευόντως φωτοβολταϊκά συστήματα
✓ Σύμβαση ενεργειακής απόδοσης που χρηματοδοτείται αποκλειστικά από ESCO για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα ταράτσας εγκατεστημένα σε δημοτικά κτίρια

2

Οδηγός διαδικασιών ωρίμανσης κτιριακών έργων, Δ. Γ. Ηλιόπουλος, ΜΟΔ, Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Α.Ε.
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Φάση 0: Καθορισμός έργου
Στη φάση αυτή διαμορφώνεται το αντικείμενο και το μέγεθος του έργου το οποίο προκύπτει
είτε από άμεσες λειτουργικές ανάγκες π.χ. αλλαγή συστήματος θέρμανσης ή ως εφαρμογή των
νομοθετικών ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Κρίσης. Παραδείγματος χάριν,
με αρχή το 2023, τα κτίρια που χρησιμοποιούνται από το Δημόσιο πρέπει να κατατάσσονται
στη ενεργειακή βαθμίδα Β κατά ΚΕΝΑΚ.
Σημαντικό: Για την επίτευξη των στόχων της Κλιματικής Κρίσης, η ενεργειακή βελτίωση των
κτιρίων είναι υψηλής προτεραιότητας και πρέπει άμεσα τα ενεργοβόρα κτίρια να εκσυγχρονισθούν ενεργειακά. Ένα τέτοιο εγχείρημα απαιτεί υψηλά κονδύλια.
Μέσω ΣΕΑ μοχλεύονται κεφάλαια. Ζητείστε από την Διοίκηση έγκριση για να διερευνηθεί η χρηματοδότηση μέσω ΣΕΑ.
Θυμηθείτε: το μέγεθος του έργου πρέπει να δικαιολογεί το κόστος της ΣΕΑ. Γι’ αυτό
συνιστάται η δημιουργία δέσμης κτιρίων αντί για 2-3 κτίρια που συνήθως αποτελούν
ένα τυπικό έργο.
Ελάχιστες απαιτήσεις για την επιλογή κτιρίων είναι:
• σαφές ιδιοκτησιακό καθεστώς
• βεβαίωση προσεισμικού ελέγχου
Σημαντικό: τα δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας είναι απαραίτητη παράμετρος για κάθε τύπο
ΣΕΑ, συνεπώς πρέπει να είναι αρχειοθετημένα και διαθέσιμα.
Σημαντικό: κατά την προμελέτη σκοπιμότητας, ή την εισήγησή σας προς την Διοίκηση, λάβετε
υπόψη ένα μείγμα επεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης και φωτοβολταϊκών συστημάτων που
θα υποστηρίξουν τον εξηλεκτρισμό της θέρμανσης με χρήση «πράσινου ηλεκτρισμού». Αυτός
ο τύπος μείγματος θα συμβάλει στη βελτίωση της ενεργειακής βαθμίδας και στη μείωση των
ρύπων θερμοκηπίου.

Δράση

Οδηγίες

Θέστε στόχους για την ενεργειακή από- ✓ Συμβουλευτείτε το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοδοση, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέρσης (ΠΕΑ) για τις προτεινόμενες βελτιώσεις ενεργειαγειας από ΑΠΕ και τη μείωση των εκποκής απόδοσης.
μπών CO2:
✓ Προτιμήστε φιλόδοξους στόχους και συμπεριλάβετε
στις προς εξέταση επεμβάσεις την επιλογή εξηλεκτρισμού του συστήματος θέρμανσης π.χ. με αντλίες θερμότητας και τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων
για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
✓ Προσανατολιστείτε σε ένα μείγμα επεμβάσεων που θα
δίνει όσο το δυνατόν μία εύλογη περίοδο αποπληρωμής.
Σημαντικό: Λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων για την μετάβαση στην επόμενη φάση
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Φάση 1

Προετοιμασία για την μελέτη ενεργειακών επεμβάσεων

Κατά τη φάση προετοιμασίας καθορίζεται πλήρως το αντικείμενο και οι στόχοι και αποφασίζεται εάν η μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης ανατεθεί σε εξωτερικό Σύμβουλο ή εκπονηθεί εσωτερικά από τα στελέχη του Δήμου. Στη φάση αυτή θα εκτελεσθούν τα παρακάτω:
Δράση
Επικαιροποίηση της δέσμης κτιρίων

Οδηγίες
✓ Ελέγξτε τυχόν αλλαγές σχετικά με την κατάσταση των επιλεγμένων κτιρίων, π.χ. εάν έχουν εν τω μεταξύ πραγματοποιηθεί ενεργειακές βελτιώσεις των επιλεγμένων
κτιρίων και κάνετε αλλαγές στη δέσμη κτιρίων εφόσον
απαιτείται.

Ελέγξτε τις απαιτήσεις που θέτουν οι ✓ Η ιδιωτική χρηματοδότηση μέσω ΣΕΑ μπορεί να συναρμόδιοι φορείς για την έγκριση επιχοδυαστεί με ίδια κεφάλαια, δανεισμό ή δημόσιες επιχορήγησης
ρηγήσεις. Οι δημόσιες επιχορηγήσεις είναι προτιμητέες
από τους δήμους, αλλά δεν είναι πάντα συμβατές με το
είδος των επεμβάσεων που απαιτούνται για ένα κτίριο,
τους καθορισμένους στόχους εξοικονόμησης ενέργειας
και το χρονοδιάγραμμα του έργου.
✓ Εάν υπάρχει διαθέσιμη δημόσια επιχορήγηση και θεωρείται κατάλληλος πόρος για το συγκεκριμένο μείγμα
κτιρίων και επεμβάσεων, ελέγξτε τις απαιτήσεις για έγκριση επιχορήγησης, ώστε να συμπεριληφθούν στον
τελικό σχεδιασμό των επεμβάσεων.
Αποφασίστε τον τύπο διαδικασίας για ✓ Σχετικές πληροφορίες για την επιλογή διαδικασίας θα
την σύναψη ΣΕΑ δηλαδή ενός ή δύο βηβρείτε στο Παράρτημα A και στην ιστοσελίδα του έρμάτων
γου ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:
(https://www.prodesa.eu/%ce%bb%ce%ae%cf%88%ce%b5%
ce%b9%cf%82/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b4%ce
%bf%cf%84%ce%ad%ce%b1/ →Financing schemes and identification of suitable tendering procedures_WP4→D4.2).

✓ Εάν αποφασιστεί μια διαδικασία δύο βημάτων (π.χ. ανταγωνιστικός διάλογος), προχωρήστε στη «Φάση 4:
προετοιμασία προσφορών», η οποία περιλαμβάνει τη
Φάση 2 και τη Φάση 3 ως βήματα της ίδιας της διαδικασίας του διαγωνισμού.
✓ Διαφορετικά για τη διαδικασία ενός βήματος (π.χ. ανοιχτή διαδικασία), προχωρήστε στην επόμενη φάση της
οριστικοποίησης του έργου.
Σημαντικό: Λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων για την μετάβαση στην επόμενη φάση
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Φάση 2

Μελέτη ενεργειακών επεμβάσεων

Στο στάδιο αυτό πρέπει να ληφθεί απόφαση εάν η τελική μελέτη των επεμβάσεων θα εκπονηθεί από τα στελέχη του Δήμου ή θα ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία ανάθεσης σε
εξωτερικό Μελετητή.
Δράση

Οδηγίες

Λήψη απόφασης για την εκπόνηση ✓ Η επιλογή εξαρτάται από το διαθέσιμο ανθρώπινο δυνατης μελέτης ενεργειακών επεμβάμικό και την διαθέσιμη τεχνογνωσία ενεργειακών ελέγχων
σεων από στελέχη του Φορέα ή με ακαι οικονομοτεχνικής βιωσιμότητας των επεμβάσεων. Η
νάθεση σε εξωτερικό Μελετητή
γνώση των σχετικών προτύπων όπως είναι το IPMVP είναι
απαραίτητη.
Και στις δύο περιπτώσεις, χρησιμο- ✓ Η έμφαση των προδιαγραφών δίνεται στην τεχνική και οιποιήστε τις προδιαγραφές PRODESA
κονομική αξιολόγηση των επεμβάσεων για την εξασφάπροσαρμόζοντας τις στις απαιτήσεις
λιση βιώσιμων επιλογών σχεδιασμού με έμφαση στη
του έργου σας. Σημειώνεται ότι:
χρήση δεδομένων πραγματικής κατανάλωσης ενέργειας.
✓ Οι προδιαγραφές αφορούν την τεχνική και οικονομική αξιολόγηση των επεμβάσεων, το σχέδιο μέτρησης και επαλήθευσης για κάθε κτίριο και τη σύνταξη των τεχνικών εγγράφων για τον διαγωνισμό υλοποίησης τους. Θα τις
βρείτε στον σύνδεσμο της υποσημείωσης 3. Εκεί θα βρείτε
και τις αντίστοιχες προκηρύξεις των δήμων Αλίμου, Γλυφάδας, Αγίου Δημητρίου και Αγίων Αναργύρων Καματερού.
✓ Σημειώνεται ότι στις προδιαγραφές της μελέτης είχαν ζητηθεί τα ΠΕΑ γιατί μεταξύ της Φάση 0 και της Φάσης 2 είχαν παρεμβληθεί αρκετές αλλαγές στα ενεργειακά συστήματα των κτιρίων.
Σημαντικό: Με την ολοκλήρωση και παραλαβή της μελέτης, το έργο έχει καθοριστεί πλήρως ως
προς τον συνολικό προϋπολογισμό του και την επιτυγχανόμενη εξοικονόμηση ενεργειακής δαπάνης.

Φάση 3

Επιλογή χρηματοδοτικού σχεδίου

Για τη διαμόρφωση του χρηματοδοτικού σχεδίου, ο Δήμος θα πρέπει να λάβει υπόψη του
την διαθεσιμότητα τυχόν επιχορηγήσεων, τους περιορισμούς που έχει ως προς τη δανειοδότηση και τη διαθεσιμότητα των ίδιων πόρων. Η μείξη διαφόρων πηγών έχει το πλεονέκτημα ότι καλύπτει διάφορες ανάγκες και σε συνδυασμό με τη χρηματοδότηση από ΣΕΑ
μειώνει κάτω από προϋποθέσεις την εγγραφή δανείου στους ισολογισμούς ενός Δήμου.
Επιπλέον το τεχνικό ρίσκο μεταφέρεται στην Ανάδοχο εταιρεία ESCO.
Η ανάγκη για επιχορήγηση είναι συνήθως παρούσα σε έργα που περιλαμβάνουν πολλές
δαπανηρές επεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης όπως η βελτίωση της θερμομόνωσης του
κτιριακού κελύφους. Το υψηλό κόστος των επεμβάσεων αυτών όταν η ενεργειακή
3

https://www.prodesa.eu/download/11/finalisation-of-energy-efficiency-projects_wp2/2226/%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b5%ce%af%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%bf%cf%87%ce%ae%cf%82-%cf%85%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7.pdf
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κατανάλωση είναι μικρή, οδηγεί σε μια μακρά περίοδο αποπληρωμής (συνήθως άνω των
10 ετών) που καθιστά ένα έργο δύσκολα χρηματοδοτήσιμο μέσω ΣΕΑ.
Η εισφορά δημοσίων κεφαλαίων ή ίδιων κεφαλαίων του Δήμου μειώνουν τον προϋπολογισμό του έργου για την ESCO ώστε να μπορεί να αποφασίσει τη χρηματοδότησή του.
Ένα άλλο σημαντικό κριτήριο είναι οι κίνδυνοι ενός έργου. Ενώ τον τεχνικό κίνδυνο τον
αναλαμβάνει πλήρως η ESCO όπως προαναφέρθηκε, ο οικονομικός κίνδυνος θα πρέπει να
είναι σχετικά περιορισμένος για να αποφασίσει μία ESCO να χρηματοδοτήσει το έργο.
Δράση

Οδηγίες

Υπάρχει ανάγκη για δημόσια επιχο- ✓ Διερευνήστε εάν υπάρχουν διαθέσιμα προγράμματα επιρήγηση
χορήγησης που μπορούν να συνδυαστούν με μία Σύμβαση
Ενεργειακής Απόδοσης.
✓ Προσοχή στο γεγονός ότι οι Διαχειριστικές Αρχές δημοσίων
επιχορηγήσεων δεν δέχονται όλες την ομαδοποίηση των
κτιρίων που χρηματοδοτούν με άλλα κτίρια. Αυτό σημαίνει
ότι απαιτούν μία σύμβαση αποκλειστικά για τα κτίρια που
χρηματοδοτούν. Το θέμα αυτό αντιμετώπισε ο Δήμος Αγίων Αναργύρων Καματερού με το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ». Η λύση που δόθηκε ήταν η
κατανομή των κτιρίων σε σύνολα ανά επιδότηση και στη
διακήρυξη / σύμβαση να γίνεται σαφής διαχωρισμός για
κάθε επιδοτούμενο σύνολο ως προς το χρονοδιάγραμμα,
τις πληρωμές και την παραλαβή σύμφωνα με τις απαιτήσεις του φορέα επιχορήγησης. Αυτό έγινε δεκτό από το
Πράσινο Ταμείο αλλά όχι από το ΠΕΠ Αττική. Οι απαιτήσεις
του διαγωνισμού είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο της υποσημείωσης 4.
Στη περίπτωση που η επιδότηση δεν ✓ Προσαρμογή του έργου μειώνοντας τις επεμβάσεις που έείναι εφικτή και συγχρόνως εκτός
χουν μεγάλη περίοδο αποπληρωμής ή ενισχύοντας το έργο
από τη ΣΕΑ αποκλείονται άλλοι μηπροσθέτοντας κτίρια με επεμβάσεις με μικρότερη περίοδο
χανισμοί όπως ίδια κεφάλαια προαποπληρωμής όπως οι λαμπτήρες LED και τα φωτοβολτατείνεται:
ϊκά ώστε η συνολική περίοδος αποπληρωμής να μειωθεί.
Λήψη απόφασης για το χρηματοδο- ✓ Ένα σύνολο εύχρηστων εργαλείων EXCEL μπορεί να υποτικό σχέδιο
στηρίξει τη λήψη αποφάσεων για το σχέδιο χρηματοδότησης. Κατασκευάστηκαν τρία μεμονωμένα εργαλεία EXCEL
που αφορούσαν επενδύσεις σε κτίρια, φωτοβολταϊκά συστήματα και δημοτικό οδοφωτισμό. Επιπλέον, δημιουργήθηκε ένα εργαλείο EXCEL για τη δημιουργία αποτελεσμάτων για συνδυασμένες επενδύσεις σε κτίρια, φωτοβολταϊκά συστήματα και φωτισμό δρόμων. Ο δήμος μπορεί να
υπολογίσει την οικονομική βιωσιμότητα ενός έργου και να

4

https://www.prodesa.eu/download/22/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%b7%cf%81%cf%8d%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%84%ce%b7%cf%82%ce%b5%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8e%ce%bd%ce%b5%cf%80%ce%b5/2220/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae%cf%81%cf%85%ce%be%ce%b7%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%b1%ce%ba-2.pdf
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συγκρίνει διαφορετικούς μηχανισμούς χρηματοδότησης,
όπως:
1.
100% χρηματοδότηση από ESCO
2.
Συγχρηματοδότηση από τον δήμο και την ESCO
3.
100% Δάνειο
✓ Επίσης, μπορούν να διερευνηθούν διάφορα σενάρια σχετικά με δημόσια επιχορήγηση, ίδια κεφάλαια κ.λπ.
✓ Τα εργαλεία αναπτύχθηκαν για την αξιολόγηση του οφέλους που αποκομίζει ένας Δήμος, αλλά περιλαμβάνουν και
την οικονομική αξιολόγηση της βιωσιμότητας του έργου
για τον Ανάδοχο. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ένα πιο
ρεαλιστικό κόστος για το έργο.
(Παραδοτέα D2.6 στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.prodesa.eu/%ce%bb%ce%ae%cf%88%ce%b5%ce%
b9%cf%82/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b4%ce%bf%cf
%84%ce%ad%ce%b1/)

Σημαντικό: Με την ολοκλήρωση αυτής της φάσης, το χρηματοδοτικό σχέδιο έχει καθοριστεί πλήρως.

Φάση 4

Προετοιμασία διακήρυξης για την υλοποίηση του έργου

➢ Διαδικασία επιλογής ESCO - Ποια διαδικασία θα ακολουθήσετε για να επιλέξετε την
Ανάδοχο ESCO (π.χ. ανοικτή, κλειστή, ανταγωνιστικός διάλογος, διαπραγμάτευση)
✓ Στο Παράρτημα A παρατίθεται ο ορισμός κάθε διαδικασίας και τα στάδια υλοποίησης της.
✓ Εάν η επιλογή είναι διαδικασία δύο βημάτων δηλαδή ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση ή ανταγωνιστικός διάλογος, ο Δήμος δεν απαιτείται να
εκπονήσει μελέτη για τον προσδιορισμό των επεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης. Αυτή πραγματοποιείται από την ESCO σύμφωνα με τη διαδικασία που
περιγράφεται στο Παράρτημα A. Απαιτείται βέβαια μία προεργασία η οποία
περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
− Υπολογισμός γραμμής βάσης για κάθε κτίριο που θα αποτελεί αντικείμενο του διαγωνισμού
− Τοποθέτηση στόχου (ων) εξοικονόμησης ενέργειας
− Σύνταξη προκήρυξης Α’ και Β΄σταδίου και δημοσίευση
− Οι προσφέρουσες εταιρείες ESCO ετοιμάζουν την μελέτη ενεργειακής
αναβάθμισης για την προσφορά τους
Σημειώνεται ότι οι διαδικασίες δύο βημάτων είναι αρκετά μακριά από τις συνήθεις πρακτικές των Δήμων και για το λόγο αυτό στο PRODESA χρησιμοποιήθηκε η ανοιχτή διαδικασία.
✓ Διαδικασία ενός βήματος που περιλαμβάνει την ανοικτή και κλειστή διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ο καθορισμός των ενεργειακών επεμβάσεων δηλαδή της τεχνικής λύσης (Φάσεις 1 και 2).
✓ Η ανοιχτή διαδικασία χρησιμοποιήθηκε στο έργο PRODESA.
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Δράση

Οδηγίες

Ποιος τύπος σύμβασης προσιδιάζει ✓ Στο PRODESA οι συμβάσεις χαρακτηρίστηκαν ως μικτές
στη ΣΕΑ π.χ. προμήθεια, υπηρεσία,
συμβάσεις (π.χ. μικτή σύμβαση υπηρεσίας, προμήθειας ή
μικτή σύμβαση έργου, προμήθειας, υπηρεσίας) ανάλογα
έργο ή μικτή σύμβαση;
με το μείγμα επεμβάσεων που είχε ο κάθε Δήμος. Κυρίαρχο αντικείμενο κάθε φορά οριζόταν, αυτό που είχε τον
μεγαλύτερο προϋπολογισμό.
Σύνταξη τευχών δημοπράτησης:

✓ Ο Δήμος επιλέγει το αντίστοιχο πρότυπο τεύχος προκήρυξης σύμφωνα με τα πρότυπα που έχει αναρτήσει η ΕΑΑΔΗΣΥ στην ιστοσελίδα της και φροντίζει να ενσωματώσει
στο πρότυπο αυτό συγκεκριμένους όρους, προκειμένου η
προκήρυξη να περιγράφει τη λογική της ΣΕΑ. Στο πλαίσιο
του PRODESA προτείνονται τα ακόλουθα:

•

Χρηματοδότηση

• Η χρηματοδότηση πρέπει να απεικονίζει την οικονομική συμμετοχή της EEY στην υλοποίηση του έργου, τις
όποιες επιδοτήσεις έχουν εξασφαλισθεί ή την ίδια συμμετοχή του Δήμου, όπως έχει μελετηθεί κατά το προηγούμενο στάδιο. Στο πλαίσιο του PRODESA υπάρχει παράδειγμα διαγωνισμού με 100% συμμετοχή της ΕΕΥ, όπου η συνολική δαπάνη της ΣΕΑ γίνεται σε βάρος των
πιστώσεων των τακτικών Προϋπολογισμών του Δήμου
των αντίστοιχων οικονομικών ετών ισχύος της ΣΕΑ καθώς και παράδειγμα συγχρηματοδότησης με συμμετοχή και δημόσιας επιδότησης στο χρηματοδοτικό
μείγμα.

•

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

• Ο Δήμος πέραν των συνηθισμένων απαιτήσεων πρέπει
να εισάγει και μία απαίτηση που να απεικονίζει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος έχει επαρκή οικονομικά μέσα για
να εκτελέσει τη σύμβαση μαζί με τις άλλες οικονομικές
υποχρεώσεις και δεσμεύσεις του κατά την ίδια χρονική
περίοδο, και για να αντιμετωπίσει τυχόν νομικές ευθύνες που θα προκύψουν από την εκτέλεση της σύμβασης
(για παράδειγμα, παράβαση συμβατικής υποχρέωσης).
Μία τέτοια απαίτηση μπορεί να είναι η πιστοληπτική ικανότητα του Αναδόχου.

•

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

• Ο Δήμος πέραν των απαιτήσεων που θα θέσει ούτως ή
άλλως και οι οποίες προκύπτουν από τη φύση των προτεινόμενων παρεμβάσεων, καλό είναι να εισάγει και
μια απαίτηση σχετικά με την εμπειρία του υποψήφιου
Αναδόχου σε έργα ΣΕΑ. Συγκεκριμένα ο Δήμος μπορεί
να ζητήσει ο Ανάδοχος να είναι εγγεγραμμένος στην κατηγορία Α (παροχή ενεργειακών υπηρεσιών με Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης), του Μητρώου Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) που τηρείται από
τη Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής
Αποδοτικότητας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και
Ορυκτών πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, στο πλαίσιο εφαρμογής της Υπουργικής
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Απόφασης ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ.176381/21.06.2018 (ΦΕΚ Β'
2672).
• Επειδή συνήθως για την κάλυψη των απαιτήσεων της
προκήρυξης διαμορφώνεται μία κοινοπραξία οικονομικών φορέων (π.χ. εργολήπτες, ΕΕΥ, κτλ) οι ελάχιστες απαιτήσεις που τίθενται θα πρέπει να καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.
•

Κριτήριο ανάθεσης

• Προτείνεται ως το πλέον καταλληλότερο κριτήριο ανάθεσης για έργα ΣΕΑ, το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Χωρίς αυτό να είναι
απαγορευτικό και να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής.
• Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται ως κριτήριο ανάθεσης η βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, προτείνεται
στην τεχνική προσφορά να βαθμολογηθούν τα ακόλουθα: η ποιότητα των εξοπλισμών (π.χ. COP αντλίας
θερμότητας, lm/watt φωτιστικών, kWh/kWp Φ/Β,
W/mK μόνωσης κτλ), η μεθοδολογία διαχείρισης - λειτουργίας και συντήρησης (τακτικής & έκτακτης) των συστημάτων, το Σχέδιο του Προγράμματος Μέτρησης &
Παρακολούθησης της εγγυημένης απόδοσης λειτουργίας των συστημάτων.

•

Τρόπος πληρωμής – Κυρώσεις

• Πέραν από την περιγραφή του τρόπου πληρωμής προς
τον Ανάδοχο, π.χ. ετήσιες ισόποσες πληρωμές, είναι
σημαντικό να προβλεφθεί στις κυρώσεις μία οικονομική ρήτρα που να επιβάλλεται στον Ανάδοχο εάν με
δική του υπαιτιότητα δεν επιτυγχάνονται οι εγγυημένες
αποδόσεις των εξοπλισμών και κατά συνέπεια η εγγυημένη εξοικονόμηση ενέργειας.

•

Πρόγραμμα Μέτρησης &
Παρακολούθησης

• Ο Δήμος πρέπει να θέσει τις ελάχιστες απαιτήσεις του
σχετικά με το Πρόγραμμα Μέτρησης & Παρακολούθησης. Στο πλαίσιο του PRODESA, αναπτύχθηκαν ελάχιστες απαιτήσεις για Πρόγραμμα Μέτρησης & Παρακολούθησης, τις οποίες μπορείτε να βρείτε στο Παράρτημα. Μέσα από την εμπειρία που αποκτήθηκε από το
PRODESA, φάνηκε ότι τουλάχιστον για τα πρώτα έργα
ΣΕΑ στον κτιριακό τομέα, το ΠΜ&Π πρέπει να είναι όσο
το δυνατό πιο απλό και να βασίζεται σε αντικειμενικές
και μετρήσιμες παραμέτρους όπως είναι η απόδοση
των εξοπλισμών.

Σημαντικό: Ένας όρος που θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων έχει να κάνει με την εκχώρηση των μελλοντικών εισροών της ΕΕΥ σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Αυτός ο όρος χωρίς να αναιρεί την τεχνική ευθύνη της ΕΕΥ, της επιτρέπει
να προχωρήσει σε επόμενα έργα χωρίς να φαίνεται επιβαρυμένος ο ισολογισμός της.
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Φάση 5

Εκτέλεση έργου

Μία βασική διαφορά των ΣΕΑ σε σχέση με τις απλές συμβάσεις έργου είναι ότι μία ΣΕΑ δεν
τελειώνει με την υλοποίηση των επεμβάσεων, αλλά η διάρκειά της είναι μακροχρόνια και συμπεριλαμβάνει και τη φάση λειτουργίας των εξοπλισμών. Για το λόγο αυτό ο Δήμος οφείλει να
παρακολουθεί τη σωστή εφαρμογή της ΣΕΑ για τα έτη ισχύος της που συνήθως είναι περισσότερα από πέντε.
Δράση
Οδηγός παρακολούθησης της ΣΕΑ

Οδηγίες
✓ Οδηγός για την παρακολούθηση της ΣΕΑ είναι το Πρόγραμμα Μέτρησης & Παρακολούθησης που έχει καταρτισθεί μεταξύ Δήμου και ΕΕΥ και περιγράφει όλες τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για την αποτίμηση
των στόχων και των εγγυημένων μεγεθών. Το πρόγραμμα
Μέτρησης και Παρακολούθησης αποτελεί γενικά σημείο
αναφοράς για τα Συμβαλλόμενα Μέρη και μεταξύ άλλων
αφορά τα κάτωθι:
- Μετρητικό εξοπλισμό
- Συλλογή δεδομένων & παρακολούθηση λειτουργίας
- Διαδικασίες & μεθοδολογία μέτρησης και υπολογισμού
της απόδοσης
- Ετήσιες εκθέσεις
- Επαλήθευση αποτελεσμάτων από Ανεξάρτητο Τρίτο
Φορέα
✓ Το πρόγραμμα Μ&Π που αναπτύχθηκε στο PRODESA αποτελείται από τρεις βασικούς πυλώνες όπως φαίνεται στο
διάγραμμα που παρουσιάζεται παρακάτω:
– 1ος Ο Ανάδοχος δεσμεύεται για επίτευξη της ενεργειακής αναβάθμιση των κτιρίων σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)
– 2ος Ο Ανάδοχος δεσμεύεται για την εγγυημένη απόδοση των συστημάτων και εξοπλισμών, η οποία επαληθεύεται από τη διενέργεια μετρήσεων για την παρακολούθηση συγκεκριμένων κρίσιμων παραμέτρων καθ’
όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ανά τύπο παρέμβασης
, π.χ.: COP αντλιών θερμότητας, ισχύς φωτιστικών σωμάτων, φωτεινή ένταση φωτιστικών σωμάτων, απόδοση Φ/Β
– 3ος Ο Ανάδοχος και κατ΄ επέκταση ο Δήμος, μέσω του
συστήματος ενεργειακής διαχείρισης έχει την άμεση εποπτεία των καταναλώσεων ανά κτίριο, την απομακρυσμένη παρακολούθηση και καταγραφή των καταναλώσεων με δυνατότητα συγκριτικής αξιολόγησης μεταξύ
κτιρίων & εξαγωγής χρήσιμων δεικτών
✓ Επίσης σε μία ΣΕΑ μπορεί να προβλέπονται και δράσεις εκπαίδευσης ή ενημέρωσης τόσο των Δημοτικών υπαλλήλων
που θα κληθούν να κάνουν την ενεργειακή διαχείριση των
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εγκαταστάσεων μετά τη λήξη της ΣΕΑ, όσο και των χρηστών των κτιρίων όπως π.χ. μαθητές.

Ι-Πυλώνας

ΙΙ- ΠΥΛΩΝΑΣ

ΙΙΙ-ΠΥΛΩΝΑΣ

ΚΕΝΑΚ

Μετρήσεις

Παρακολούθηση

•Επίτευξη ενεργειακής
αναβάθμισης των
κτηρίων σύμφωνα με
τον Κανονισμό
Ενεργειακής
Απόδοσης Κτιρίων

•Απόδοση συστημάτων
•Διενέργεια μετρήσεων
για παρακολούθηση
συγκεκριμένων
κρίσιμων παραμέτρων
•Ενεργοποίηση
Ποινικής Ρήτρας

•Απομακρυσμένη
παρακολούθηση
•Καταγραφή
καταναλώσεων
•Εξαγωγή Δεικτών
Απόδοσης
•Συγκριτική αξιολόγηση
κτηρίων

Διάγραμμα 2 Βασικοί πυλώνες του Προγράμματος Μέτρησης & Επαλήθευσης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A “Τύποι διαδικασίας επιλογής ΕΕΥ”
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PROJECT COORDINATOR
Alimos Municipality

Agios Dimitrios Municipality

Glyfada Municipality

Vari Voula Vouliagmeni
Municipality

Agii Anargiri Kamatero
Municipality

Palaio Faliro Municipality

Amaroussion Municipality

Central Union of Municipalities in Greece

EUDITI Energy and
Environmental Design LTD

Center for Renewable
Energy Sources and Saving
(CRES)

ENFINITY NV

European Crowdfunding
Network (ECN)

Kelemenis & Co

