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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) 

Πλαίσιο Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Δημοσιών Φορέων για την ΑΧΕ στα Κτίρια 

τους έως το 2030 [Παραδοτέο 3.3.2] 

Αποτίμηση Κοινού Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Δημοσίων Φορέων για την ΑΧΕ στα 

Κτίρια τους έως το 2030 μέσω  Εφαρμογής Πληροφορικής [Παραδοτέο 3.3.4] 

«Έμπειρη» Αξιοποίηση των Ενεργειακών Μετρήσεων & Επιτυχημένων Αποτελεσμάτων από το 

"Δίκτυο" Υλοποιημένων Στρατηγικών Έργων στην Ελλάδα (ΕΝΕΡΓΕΙΝ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ, STRATENERGY) 

[Παραδοτέο 4.3.3] 

Περίληψη του Διαγωνισμού - με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ – της Εξωτερικής 

Εμπειρογνωμοσύνης: Στο πλαίσιο του έργου STRATENERGY υποστήριξη του ΚΑΠΕ για: α) την ανάπτυξη 

του πλαισίου στρατηγικού & επιχειρησιακού σχεδιασμού Δημοσιών Φορέων για την Αποδοτική Χρήση 

Ενέργειας (ΑΧΕ) στα κτίρια τους έως το 2030, β) την αποτίμηση - μέσω πρότυπης πληροφοριακής 

εφαρμογής - του πλαισίου στρατηγικού & επιχειρησιακού σχεδιασμού στους συμμετέχοντες 

δημόσιους φορείς στο έργο, και γ) την αξιοποίηση - μέσω της ενσωμάτωσης έμπειρου εργαλείου στην 

πληροφοριακή εφαρμογή - των ενεργειακών μετρήσεων από έργα ΑΧΕ σε δημόσια κτίρια της 

διασυνοριακής περιοχής προϋπολογισμού 67.500,00€ (Εξήντα Επτά Χιλιάδων Πεντακοσίων ευρώ) 

ενδεικτικά, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

      Ημερομηνία: Νοέμβριος 2019 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ - (Y-5065)  

“ Στο πλαίσιο του έργου STRATENERGY υποστήριξη του ΚΑΠΕ για: α) την ανάπτυξη του πλαισίου 
στρατηγικού & επιχειρησιακού σχεδιασμού Δημοσιών Φορέων για την Αποδοτική Χρήση 

Ενέργειας (ΑΧΕ) στα κτίρια τους έως το 2030, β) την αποτίμηση - μέσω πρότυπης πληροφοριακής 
εφαρμογής - του πλαισίου στρατηγικού & επιχειρησιακού σχεδιασμού στους συμμετέχοντες 

δημόσιους φορείς στο έργο, και γ) την αξιοποίηση - μέσω της ενσωμάτωσης έμπειρου εργαλείου 
στην πληροφοριακή εφαρμογή - των ενεργειακών μετρήσεων από έργα ΑΧΕ σε δημόσια κτίρια της 

διασυνοριακής περιοχής ” 
 

στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Interreg V A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020. 

 

 

Πικέρμι 07/11/2019 
 
 
 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), 19ο χλμ. Λ. 

Μαραθώνος, 19009 Πικέρμι, Τηλ. 210 6603300, Fax: 210 6603301-2, δικτυακός τόπος: 

www.cres.gr, e-mail: gsirp@cres.gr. 

 

2. ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ   

Το ΚΑΠΕ, προτίθεται να επιλέξει Ανάδοχο για την ανάθεση σύμβασης υπηρεσίας της 

Εξωτερικής Εμπειρογνωμοσύνης με τίτλο: «Στο πλαίσιο του έργου STRATENERGY 

υποστήριξη του ΚΑΠΕ για: α) την ανάπτυξη του πλαισίου στρατηγικού & επιχειρησιακού 

σχεδιασμού Δημοσιών Φορέων για την Αποδοτική Χρήση Ενέργειας (ΑΧΕ) στα κτίρια τους 

έως το 2030, β) την αποτίμηση - μέσω πρότυπης πληροφοριακής εφαρμογής - του 

πλαισίου στρατηγικού & επιχειρησιακού σχεδιασμού στους συμμετέχοντες δημόσιους 

φορείς στο έργο, και γ) την αξιοποίηση - μέσω της ενσωμάτωσης έμπειρου εργαλείου 

στην πληροφοριακή εφαρμογή - των ενεργειακών μετρήσεων από έργα ΑΧΕ σε δημόσια 

κτίρια της διασυνοριακής περιοχής». 

 
  3.        ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΚΑΠΕ, 19ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, 190 09 Πικέρμι, Αττική.  

 

 4.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  

Το παρόν έργο / υπηρεσία αποσκοπεί στη παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προς το 

ΚΑΠΕ για α) την ανάπτυξη του πλαισίου στρατηγικού & επιχειρησιακού σχεδιασμού 

Δημοσιών Φορέων για την Αποδοτική Χρήση Ενέργειας (ΑΧΕ) στα κτίρια τους έως το 

2030, β) την αποτίμηση - μέσω πρότυπης πληροφοριακής εφαρμογής - του πλαισίου 

στρατηγικού & επιχειρησιακού σχεδιασμού στους συμμετέχοντες δημόσιους φορείς στο 

έργο, και γ) την αξιοποίηση - μέσω της ενσωμάτωσης έμπειρου εργαλείου στην 

πληροφοριακή εφαρμογή - των ενεργειακών μετρήσεων από έργα ΑΧΕ σε δημόσια κτίρια 

της διασυνοριακής περιοχής. 
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Ο Ανάδοχος θα συμβάλει ώστε να υλοποιηθούν ειδικές απαιτήσεις και να 

υποστηριχθούν συγκεκριμένες συμβατικές δράσεις του ΚΑΠΕ στο έργο STRATENERGY με 

απώτερο σκοπό να υποστηριχθεί στο μακροπρόθεσμο περιβάλλον η υλοποίηση έργων 

και δράσεων ΑΠΕ / ΕΞΕ στη διασυνοριακή επιλέξιμη περιοχή του Προγράμματος 

“Interreg Ελλάδας – Κύπρου 2014-20”. 

Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα του έργου είναι: 

 Αναλύσεις όλων των παραμέτρων του σημερινού εξωτερικού περιβάλλοντος για την 

υλοποίηση παρεμβάσεων ΑΧΕ σε Δημόσιους Φορείς στις συμμετέχουσες περιοχές 

του έργου STRATENERGY οι οποίες βρίσκονται στην διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας 

-Κύπρου.  

 Πλαίσιο ανάπτυξης ενός σύγχρονου στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμό για 

την ΑΧΕ - με ορίζοντα στόχους για το 2030 - από Δημόσιους Φορείς στην 

διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας -Κύπρου.  

 Σχεδιασμός και ανάπτυξη της πληροφοριακή εφαρμογή που αναπτύσσεται για τις 

ανάγκες του συγκεκριμένου στρατηγικού έργου STRATENERGY, που θα 

χρησιμοποιείται με ελεύθερη πρόσβαση από κάθε δημόσιο φορέα στην 

διασυνοριακή περιοχή με σκοπό την υποστήριξη του για την ανάπτυξη & αποτίμηση 

του κατάλληλου (για αυτόν) πλαισίου στρατηγικού & επιχειρησιακού σχεδιασμού 

για την ΑΧΕ στα κτίρια του, με ορίζοντα το 2030. 

 Αποτιμήσεις του πλαισίου στρατηγικού & επιχειρησιακού σχεδιασμού σε δώδεκα 

(12) τουλάχιστον Δημόσιους Φορείς στις συμμετέχουσες περιοχές του έργου 

STRATENERGY που βρίσκονται στην διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας -Κύπρου. 

 Σχεδιασμός, ανάπτυξη και ενσωμάτωση στην παραπάνω πληροφοριακή εφαρμογή 

ενός δεύτερου εργαλείου που θα χρησιμοποιείται με ελεύθερη πρόσβαση από κάθε 

δημόσιο φορέα στην διασυνοριακή περιοχή, με σκοπό την αποτίμηση των 

ενεργειακών μετρήσεων από το κτιριακό του απόθεμα αλλά και την αποτίμηση 

αποτελεσμάτων πραγματικών έργων ΑΧΕ στα δημόσια κτίρια του. Το εργαλείο θα 

υλοποιηθεί με βάση την «έξυπνη» αξιοποίηση υφιστάμενων αποτελεσμάτων - που 

θα συλλεγούν μέσω της Αναθέτουσας Αρχής - και προέρχονται από το «δίκτυο» 

πάνω υλοποιημένων έργων του Προγράμματος Ελλάδα – Κύπρος στη διασυνοριακή 

επιλέξιμη περιοχή. Πιο συγκεκριμένα θα αξιοποιηθούν όλα τα συλλεγόμενα στοιχεία 

(μετρητικά δεδομένα, ενεργειακοί δείκτες, κλπ.) που προέρχονται από τα πιλοτικά  - 

επιδεικτικά έργα που υλοποίησε το ΚΑΠΕ στο πλαίσιο των προγραμμάτων 

διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου της προηγούμενης (2009-13) και της 

τρέχουσας (2014-2020) προγραμματικής παρεμβάσεων δημιουργώντας ένα “hub” 

πιλοτικών έργων ΑΧΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας) 

σε κτιριακές υποδομές στη διασυνοριακή περιοχή.  

 

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Το χρονοδιάγραμμα της υπηρεσίας ορίζεται στους οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της 

Σύμβασης.  

 

6. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

 

7. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 

πέντε ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται 

αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.   

 

8. ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ως ημερομηνία λήξεως υποβολής των Προσφορών ορίζεται η 28/11/2019,  ημέρα 

Πέμπτη  και ώρα 13:00μμ.   
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9. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι 

εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 

σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς 

και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 

έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του 

άρθρου 19 του Ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν 

συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση 

αναδειχθεί ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται 

η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

 

10. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  

 Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Interreg IPA V A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020. 

 

11. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Οι Προσφορές ισχύουν για εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων.  

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του αναφερόμενου απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Η ισχύς των Προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ’ όσον ζητηθεί από την Υπηρεσία 

Διενέργειας του Διαγωνισμού, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το 

παραπάνω οριζόμενο.  

 

12. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται μαζί με την προσφορά, να κατατεθεί και 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να 
καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του έργου εκτός Φ.Π.Α., 
ήτοι ποσού 1.350,00 ευρώ. Οι υπόλοιπες απαιτήσεις για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό 

περιγράφονται στο τεύχος της Προκήρυξης.  

 

13. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής.  

 

14. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 67.500,00 € ή εξήντα επτά 

χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ, (προϋπολογισμός πλέον ΦΠΑ €). Ο προϋπολογισμός με 

ΦΠΑ ανέρχεται στα 83.700,00 ευρώ. Το ποσό αυτό αποτελεί και το ανώτατο όριο 

οικονομικής Προσφοράς.  


