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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) 

CENTER FOR RENEWABLE ENERGY SOURCES AND SAVING (CRES)  

Έργο: Greece cOllaborates with ALbania for nZEBs «GOAL - nZEBs» 

του Προγράμματος Interreg IPA-CBC Greece – Albania 2014-2020. 

Πακέτα Εργασίας (Work Packages): 

WP2: Communication Dissemination 

WP3: GOAL - Small-scale Investments towards Public nZEBs  

WP4: GOAL – Joint Approach towards Public nZEBs (Smart Initiatives & Energy Communities) 

Παραδοτέα (D): 

D.2.1.2: Capitalization of the Existing Project Results – Public Joint Awareness, 

D3.1.1: Technical Support of the GOAL Small-Scale Investment in Greece,  

D4.1.1: Initial Assessment Framework for the Development of Public nZEBs in the Cross – Border Area, 

D4.1.2: GOAL Joint Approach and Specifications Towards Public nZEBs in the Croos – Border Area, 

D4.1.3: Supporting the Establishment and Efficient Operation of Energy Communities in the Total Eligible Area. 

Ανοιχτός Διαγωνισμός για το Έργο: «Υποστήριξη του ΚΑΠΕ για τον Σχεδιασμό & Λειτουργία 

Πληροφοριακής Εφαρμογής & Πρότυπων Εργαλείων για την Ενίσχυση Δικτυώσεων / 

Ενεργειακών Κοινοτήτων και την Προώθηση των nZEBs στη Διασυνοριακή Περιοχή Ελλάδας – 

Αλβανίας (Πράξη GOAL nZEBs)», προϋπολογισμού 85.000€+ΦΠΑ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

       Ημερομηνία: 28/12/2020 

 

 

 

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των χωρών που 

συμμετέχουν στο "Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Interreg IPA" Ελλάδα - Αλβανία 2014 – 2020. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

 (Y-5307)  

 

 
  

“Υποστήριξη του ΚΑΠΕ για τον Σχεδιασμό & Λειτουργία Πληροφοριακής Εφαρμογής & Πρότυπων 
Εργαλείων για την Ενίσχυση Δικτυώσεων / Ενεργειακών Κοινοτήτων και την Προώθηση των nZEBs 

στη Διασυνοριακή Περιοχή Ελλάδας – Αλβανίας (Πράξη GOAL nZEBs)” 
 

στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος συνεργασίας INTERREG IPA CBC Ελλάδα – Αλβανία 

2014-2020. 

 

 
 

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: «Υποστήριξη του ΚΑΠΕ για τον Σχεδιασμό & 

Λειτουργία Πληροφοριακής Εφαρμογής & Πρότυπων Εργαλείων για την Ενίσχυση 

Δικτυώσεων / Ενεργειακών Κοινοτήτων και την Προώθηση των nZEBs στη Διασυνοριακή 

Περιοχή Ελλάδας – Αλβανίας (Πράξη GOAL nZEBs)». 

 

 
  3.        ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

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

 

 4.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  

Ο Ανάδοχος θα συμβάλει ώστε να υλοποιηθούν ειδικές απαιτήσεις και να 

υποστηριχθούν συγκεκριμένες συμβατικές δράσεις του ΚΑΠΕ στην Πράξη GOAL nZEBs με 

απώτερο σκοπό να υποστηριχθεί στο μακροπρόθεσμο περιβάλλον η υλοποίηση έργων 

και δράσεων για δημόσια κτίρια σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης στη 

διασυνοριακή επιλέξιμη περιοχή του Προγράμματος “Interreg Ελλάδας – Αλβανίας 2014-

20”. 

Τα «απτά» αποτελέσματα του έργου / υπηρεσίας θα είναι η υποστήριξη του ΚΑΠΕ για τα 

παρακάτω: 

 Διαμόρφωση περιεχομένου ερωτηματολόγιών για την οργανωμένη συλλογή 

δεδομένων και την ανταλλαγή πληροφοριών από συγκεκριμένους decision makers 

της περιοχής σχετικά με κρίσιμα θέματα για ίδρυση και λειτουργία ενεργειακών 

κοινοτήτων / δικτυώσεων και με θέματα υλοποίησης επενδύσεων στην κατεύθυνση 

των nZEBs (θέματα θεσμικά, τεχνικά, κοινωνικά, οικονομικά, κλπ.).  

 Πρώτο (1ο) Εργαλείο της Πληροφοριακής Εφαρμογής του έργου για την επίτευξη της 

παραπάνω μεθοδικής συλλογής δεδομένων και πληροφοριών (διαμόρφωση 

πλατφόρμα διαλόγου). 
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 Αξιοποίηση των δεδομένων και των καλών πρακτικών για να αναπτυχθεί Κοινή 

Προσέγγιση στην Διασυνοριακή Περιοχή συνεργασίας για: θέματα υλοποίησης 

επενδύσεων στην κατεύθυνση των nZEBs, θέματα για την ίδρυση και αποδοτική 

λειτουργία των ενεργειακών κοινοτήτων, καθώς και αλληλοσυσχετίσεις αυτών. 

 Δεύτερο (2ο) εργαλείο που θα αποτελεί μια «on line Εργαλειοθήκη» για να 

διευκολύνεται η λήψη αποφάσεων για την επίτευξη των στόχων της Κοινής 

Προσέγγισης στη Διασυνοριακή Περιοχής Ελλάδας – Αλβανίας (module για 

υποστήριξη υλοποίησης επενδύσεων στην κατεύθυνση των nZEBs, και module για 

την ίδρυση και αποδοτική λειτουργία των ενεργειακών κοινοτήτων). 

 Μεθοδική αποτίμηση πιλοτικής εφαρμογής της Κοινής Προσέγγισης & της 

Πληροφοριακής Εφαρμογής ώστε να αναδειχθούν τα κενά για την άμβλυνση των 

θεσμικών - χρηματοοικονομικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι 

ενεργειακές κοινότητες καθώς και της υλοποίησης επενδύσεων στη κατεύθυνση των 

nZEBs στη διασυνοριακή περιοχή.  

 Μελέτη και διαμόρφωση  του Τρίτου (3ου) Εργαλείου της Πληροφοριακής 

Εφαρμογής για την επεξεργασία μετρητικών δεδομένων στις 3 περιοχές που 

υλοποιούνται έργα αναβάθμισης κτιρίων και την αξιοποίηση - προβολή 

αποτελεσμάτων μέσω έξυπνων συστημάτων για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας στη 

διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Αλβανίας. 

 Αποτίμηση της πιλοτικής λειτουργίας και 1η Αναβάθμιση της Πληροφοριακής 

Εφαρμογής. 

 Συλλογή επιπρόσθετων δεδομένων έργων αλλά και γενικότερων πληροφοριών για 

την αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης σε πέντε (5) επιπλέον περιοχές εντός 

επιλέξιμης περιοχής του Προγράμματος.  

 2η – τελική αναβάθμιση της πρότυπης Πληροφοριακής Εφαρμογής. 

 Ενεργή διάδοση των αποτελεσμάτων μέσω κοινωνικών δικτύων. 

 Ολοκληρωμένο Πλάνο Κεφαλαιοποίησης των αποτελεσμάτων της Πράξης GOAL 

nZEBs στο σύνολο της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας – Αλβανίας που θα 

περιλαμβάνει τον εντοπισμό stakeholders και τον καθορισμό δράσεων που θα 

επιτρέψει την αξιοποίησή των αποτελεσμάτων. 

 

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

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

Σύμβασης.  

 

6. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε και είναι προσβάσιμο στη 

διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr 
 

7. ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσω ΕΣΗΔΗΣ. 

 

 

8. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  

Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για 

το περιεχόμενο του Αναλυτικού Τεύχους Πρόσκλησης του Διαγωνισμού μέχρι πέντε (5) 

ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.   

 

 

9. ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ως ημερομηνία λήξεως υποβολής των Προσφορών ορίζεται η 21/01/2021,  ημέρα 
Πέμπτη  και ώρα 13:00μμ.   
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10. 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. 

 

11. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  

 Το έργο συγχρηματοδοτείται από το INTERREG IPA CBC Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020. 

 

 

12. 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.  

 

 

13. 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 1.700,00 ευρώ. Οι υπόλοιπες απαιτήσεις για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό 

περιγράφονται στο τεύχος της Προκήρυξης.  

 

 

14. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: βάσει βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας – τιμής.  

 

15. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 85.000,00 € ή ογδόντα πέντε 

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

στα 105.400,00 ευρώ. Το ποσό αυτό αποτελεί και το ανώτατο όριο οικονομικής 

Προσφοράς.  


