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ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 

Όρος Ορισμός 

υποψήφιος**** οικονομικός φορέας που έχει ζητήσει να του αποσταλεί ή έχει λάβει 
πρόσκληση συμμετοχής σε κλειστή διαδικασία, σε ανταγωνιστική 
διαδικασία με διαπραγμάτευση, σε διαδικασία με διαπραγμάτευση 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σε ανταγωνιστικό διάλογο ή σε 
σύμπραξη καινοτομίας 

πελάτης κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο λαμβάνει ενεργειακές 
υπηρεσίες από έναν πάροχο ενεργειακών υπηρεσιών 

αναθέτουσες αρχές**** το κράτος, οι περιφερειακές ή οι τοπικές αρχές, οι οργανισμοί δημοσίου 
δικαίου ή οι ενώσεις μιας ή περισσότερων από τις προαναφερθείσες 
αρχές ή ενός ή περισσότερων από τους προαναφερθέντες οργανισμούς 
δημοσίου δικαίου 

οικονομικός φορέας**** κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή αναθέτων φορέας ή ομάδα 
προσώπων ή/και φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών 
ενώσεων επιχειρήσεων, που προσφέρουν την εκτέλεση εργασιών ή/και 
έργου, την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών στην αγορά 

Οδηγία για την ενεργειακή 
απόδοση (ΟΕΑ) 

η Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση 

βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης* 

αύξηση της ενεργειακής απόδοσης λόγω τεχνολογικών, 
συμπεριφορικών ή/και οικονομικών αλλαγών  

υπηρεσία ενεργειακής 
απόδοσης (ΥΕΑ)** 

συμφωνηθείσα εργασία ή εργασίες που αποσκοπούν στη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης και σε άλλα συμφωνηθέντα κριτήρια απόδοσης 

ενεργειακή απόδοση* ο λόγος της εκροής επιδόσεων, υπηρεσιών, αγαθών ή ενέργειας προς 
την εισροή ενέργειας 

σύστημα ενεργειακής 
διαχείρισης* 

το σύνολο των αλληλένδετων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων ενός 
σχεδίου που θέτει έναν στόχο ενεργειακής απόδοσης και χαράσσει τη 
στρατηγική επίτευξης του εν λόγω στόχου 

σύμβαση ενεργειακής 
απόδοσης* (ΣΕΑ) 

συμβατική συμφωνία μεταξύ του δικαιούχου και του παρόχου ενός 
μέτρου βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, το οποίο επαληθεύεται 
και παρακολουθείται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, στο 
πλαίσιο της οποίας πραγματοποιούνται πληρωμές για επενδύσεις 
(έργο, προμήθεια ή υπηρεσία) για το μέτρο αυτό, οι οποίες συνδέονται 
με ένα συμβατικώς συμφωνηθέν επίπεδο βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης ή με άλλο συμφωνηθέν κριτήριο ενεργειακής απόδοσης, 
όπως η εξοικονόμηση χρημάτων 

εξοικονόμηση ενέργειας* ποσότητα εξοικονομούμενης ενέργειας, η οποία προσδιορίζεται με τη 
μέτρηση ή/και τον κατ’ εκτίμηση υπολογισμό της κατανάλωσης πριν και 
μετά την υλοποίηση ενός μέτρου βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, 
με ταυτόχρονη εξασφάλιση της σταθερότητας των εξωτερικών 
συνθηκών που επηρεάζουν την ενεργειακή κατανάλωση 

διευκολυντής έργου 
ενεργειακών υπηρεσιών 
(διευκολυντής) 

εταιρεία συμβούλων που ενεργεί για λογαριασμό του πελάτη 
προκειμένου να συνάπτει συμβάσεις ή/και να υλοποιεί ένα έργο 
ενεργειακών υπηρεσιών 

πάροχος ενεργειακής φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει ενεργειακές υπηρεσίες ή άλλα 
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υπηρεσίας* μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε εγκαταστάσεις ή οίκημα 
τελικού καταναλωτή 

ενεργειακή υπηρεσία* το φυσικό όφελος, η χρησιμότητα ή το πλεονέκτημα που προκύπτουν 
από τον συνδυασμό ενέργειας με ενεργειακά αποδοτική τεχνολογία ή 
με δράση, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τις εργασίες, τη συντήρηση 
και τον έλεγχο που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας βάσει 
σύμβασης και η οποία, υπό κανονικές συνθήκες, οδηγεί αποδεδειγμένα 
σε επαληθεύσιμη και μετρήσιμη ή εκτιμώμενη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης ή σε εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας 

σύμβαση παροχής 
ενέργειας*** (ΣΠΕ) 

συμβατική σχέση για την αποδοτική παροχή ενέργειας. Η ΣΠΕ 
συνάπτεται και υπολογίζεται σε παρεχόμενες μεγαβατώρες (MWh) 

ενέργεια* όλες οι μορφές ενεργειακών προϊόντων, τα καύσιμα, η θερμότητα, η 
ανανεώσιμη ενέργεια, ο ηλεκτρισμός ή οποιαδήποτε άλλη μορφή 
ενέργειας, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1099/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 22ας Οκτωβρίου 2008, για τις στατιστικές ενέργειας 

πάροχος ΣΕΑ πάροχος ενεργειακής υπηρεσίας που παρέχει ενεργειακές υπηρεσίες 
υπό τη μορφή σύμβασης ενεργειακής απόδοσης 

πάροχος ΣΠΕ πάροχος ενεργειακής υπηρεσίας που παρέχει ενεργειακές υπηρεσίες 
υπό τη μορφή σύμβασης παροχής ενέργειας 

Ολοκληρωμένη Ενεργειακή 
Σύμβαση (ΟΕΣ) 

συνδυασμός μέτρων ενεργειακής απόδοσης με σύμβαση παροχής 
ενέργειας, συνήθως με βραχυπρόθεσμη "επιχειρησιακή επαλήθευση" 
αντί συνεχούς μέτρησης και επαλήθευσης 

μέτρηση και επαλήθευση 
(M&V) 

διαδικασία σχεδιασμού, μέτρησης, συλλογής και ανάλυσης δεδομένων 
με σκοπό την επαλήθευση και καταγραφή της εξοικονόμησης ενέργειας 
στο πλαίσιο μιας μεμονωμένης εγκατάστασης, η οποία προκύπτει από 
την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας 

εξοικονόμηση εξοικονόμηση ενέργειας ή/και συναφής εξοικονόμηση χρημάτων· η 
εξοικονόμηση χρημάτων περιλαμβάνει το κόστος της παροχής 
ενέργειας και δύναται να περιλαμβάνει και άλλες λειτουργικές δαπάνες, 
όπως το κόστος συντήρησης και το εργατικό δυναμικό 

έγγραφο της 
προμήθειας**** 

κάθε έγγραφο, το οποίο εκπονεί ή στο οποίο παραπέμπει ο αναθέτων 
φορέας με σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της 
προμήθειας ή της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της 
γνωστοποίησης της προκήρυξης σύμβασης, της περιοδικής ενδεικτικής 
προκήρυξης ή των ανακοινώσεων για την ύπαρξη συστήματος 
προεπιλογής σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται ως μέσο προκήρυξης 
του διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού 
εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων 
για την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους 
προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές υποχρεώσεις 
και τυχόν πρόσθετων εγγράφων 

φάκελος διαγωνισμού (ΦΔ) τεχνικά έγγραφα της προμήθειας για την παροχή οδηγιών στους 
προσφέροντες κατά την προετοιμασία των ενδεικτικών προσφορών 

προσφέρων**** οικονομικός φορέας που έχει υποβάλει προσφορά 

Διεθνές Πρωτόκολλο 
Μέτρησης και Επαλήθευσης 

πλαίσιο αναφοράς που χρησιμοποιείται ευρέως για τη "μέτρηση" της 
εξοικονόμησης ενέργειας ή νερού, το οποίο διατίθεται στο www.evo-

http://www.evo-world.org/
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Απόδοσης (IPMVP) world.org  

 
Επισημάνσεις: 
*Ορισμοί σύμφωνα με την Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση 
**Ορισμός σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 15900:2010 
***Απλοποιημένος ορισμός της Ομάδας Δράσης 16 της IEA DSM 
****Ορισμός σύμφωνα με την Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26

ης
 

Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, Κείμενο που 
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ 

http://www.evo-world.org/
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στόχος του παρόντος εγγράφου είναι να παράσχει οδηγίες για την ενίσχυση της εφαρμογής των 

κριτηρίων ποιότητας των υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης (ΥΕΑ) στο στάδιο της προμήθειας 

ενός έργου. Το έγγραφο στοχεύει στη βελτίωση των γνώσεων των ενδιαφερόμενων φορέων τόσο 

από την πλευρά της ζήτησης των ΥΕΑ, δηλαδή των δημόσιων και ιδιωτικών πελατών και 

διευκολυντών, όσο και από την πλευρά της προσφοράς των ΥΕΑ, δηλαδή των παρόχων 

ενεργειακών υπηρεσιών. Το εγχειρίδιο παρέχει τόσο το γενικό υπόβαθρο όσο και λεπτομερείς 

συμβουλές σχετικά με την εφαρμογή των κριτηρίων ποιότητας στις διαδικασίες προμήθειας 

συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης (ΣΕΑ) και συμβάσεων παροχής ενέργειας (ΣΠΕ). 

Το παρόν εγχειρίδιο έχει συνταχθεί στο πλαίσιο του έργου "QualitEE — Πλαίσια Πιστοποίησης 

Ποιότητας για Υπηρεσίες Ενεργειακής Απόδοσης" που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα 

"Ορίζοντας 2020" της ΕΕ. Το έργο QualitEE στοχεύει στην αύξηση των επενδύσεων στις ΥΕΑ και 

στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης προς τους πάροχους υπηρεσιών. 

Οι πάροχοι και οι πελάτες ΥΕΑ αντιμετωπίζουν ασαφείς νομοθετικούς και διοικητικούς κανόνες 

όσον αφορά τους δημόσιους οργανισμούς. Οι φορείς λήψης αποφάσεων στον δημόσιο τομέα 

φοβούνται την πολυπλοκότητα της διαδικασίας αξιολόγησης ή τους ισχυρισμούς ότι η διαδικασία 

έρχεται σε σύγκρουση με τις απαιτήσεις του νόμου περί δημοσίων προμηθειών.  

Επί του παρόντος, στα κράτη μέλη της ΕΕ, η εθνική νομοθεσία που συνάδει με τη νομοθεσία της 

ΕΕ για τις δημόσιες προμήθειες παρέχει τη δυνατότητα δύο επιλογών κατά την αξιολόγηση των 

προσφορών: είτε τη χαμηλότερη τιμή (κόστος επένδυσης) είτε την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά (αρχή του κόστους κύκλου ζωής). Ωστόσο, στη συντριπτική 

πλειονότητα των προμηθειών, οι προσφορές αξιολογούνται σύμφωνα με την αρχή της 

χαμηλότερης τιμής, η οποία συχνά λειτουργεί ενάντια στο συμφέρον του πελάτη. 

Η εφαρμογή των κριτηρίων ποιότητας των ΥΕΑ στη διαδικασία δημοσίων προμηθειών είναι 

απαραίτητη προκειμένου να αντικαταστήσει την αρχή του χαμηλότερου επενδυτικού κόστους. Η 

ευρύτερη χρήση των κριτηρίων θα είχε ως αποτέλεσμα να δοθεί μεγαλύτερη βάση στην ποιότητα 

και τη μελλοντική κατανάλωση ενέργειας στις επενδυτικές αποφάσεις. 

Το παρόν εγχειρίδιο διαδικασίας προμηθειών θα πρέπει να ερμηνευθεί στο πλαίσιο του 

εγγράφου "Κατευθυντήριες γραμμές ευρωπαϊκών τεχνικών κριτηρίων ποιότητας", το οποίο έχει 

συνταχθεί από την ομάδα εμπειρογνωμόνων του έργου QualitEE (Leutgöb et al. 2019).  
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2 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

2.1 Νομοθετικό πλαίσιο ΕΕ 

Η Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση (ΟΕΑ)1 θεσπίζει απαιτήσεις όσον αφορά την αγορά από τον 

δημόσιο τομέα —μέσω δημοσίων συμβάσεων— προϊόντων, υπηρεσιών και κτιρίων υψηλής 

ενεργειακής απόδοσης. Το άρθρο 6 της ΟΕΑ υποχρεώνει τις κεντρικές δημόσιες διοικήσεις να 

αγοράζουν υπηρεσίες υψηλής ενεργειακής απόδοσης, εφόσον αυτό συνάδει προς την οικονομική 

αποδοτικότητα, την οικονομική σκοπιμότητα, τη γενικότερη βιωσιμότητα, την τεχνική 

καταλληλότητα και τον επαρκή ανταγωνισμό.  

Όσον αφορά τους δημόσιους φορείς, ο πάροχος ΥΕΑ θα πρέπει να επιλέγεται σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας για τις δημόσιες προμήθειες που συνάδουν με τη νομοθεσία 

της ΕΕ για τις δημόσιες προμήθειες. Το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για τις δημόσιες προμήθειες 

περιλαμβάνει τα εξής: 

 Τις αρχές που απορρέουν από τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) 
όπως η αρχή της ίσης μεταχείρισης, η αρχή της αποφυγής των διακρίσεων, η αρχή της 
αμοιβαίας αναγνώρισης, η αρχή της αναλογικότητας και η αρχή της διαφάνειας, και 

 Τις τρεις Οδηγίες για τις δημόσιες προμήθειες:  

o Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 
Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ),  

o Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 
Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους 
τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών 
και την κατάργηση της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ),  

o Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 
Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (Κείμενο που 
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ). 

 Δύο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμούς της Επιτροπής: 

                                                                 
1
 ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 25

ης
 Οκτωβρίου 2012, για την 

ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 
2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ, ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2018/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 11

ης
 

Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση, ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 
2018/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 11

ης
 Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με την 

τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση  
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o Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/2170 της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 
2015, για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής για τις διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ), 

o Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/2365 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 
2017, για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής για τις διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ). 

Όλες οι διαδικασίες δημόσιων προμηθειών στην ΕΕ διενεργούνται βάσει εθνικών κανόνων. Για 

συμβάσεις υψηλότερης αξίας, οι κανόνες αυτοί βασίζονται στους γενικούς κανόνες της ΕΕ για τις 

δημόσιες συμβάσεις. Τα όρια (κατώτατα όρια) που σηματοδοτούν πότε εφαρμόζονται οι κανόνες 

της ΕΕ εξαρτώνται από το αντικείμενο της προμήθειας και από το ποιος είναι ο αγοραστής. Τα 

κυριότερα όρια είναι τα εξής: 

 144.000 ευρώ για τους περισσότερους τύπους υπηρεσιών και προμηθειών που 
αγοράζουν οι κεντρικές κρατικές αρχές 

 5.548.000 ευρώ για συμβάσεις στον κατασκευαστικό τομέα 

Για διαγωνισμούς μικρότερης αξίας, εφαρμόζονται μόνον οι εθνικοί κανόνες για τις δημόσιες 

προμήθειες, αλλά θα πρέπει να τηρούνται οι γενικές αρχές της ΕΕ όσον αφορά τη διαφάνεια και 

την ίση μεταχείριση. 

Ο συνήθης τρόπος ανάθεσης συμβάσεων είναι με τη διενέργεια διαγωνισμού. Στο πλαίσιο 

διαγωνισμού, υπάρχουν διαφορετικοί τύποι διαδικασιών για τις δημόσιες προμήθειες, όπως 

περιγράφονται στους Κανόνες δημόσιων διαγωνισμών (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2019). 

Ανοικτή διαδικασία 

Σε μια ανοικτή διαδικασία, οποιοσδήποτε μπορεί να υποβάλει πλήρη προσφορά. Αυτή η 

διαδικασία χρησιμοποιείται πιο συχνά. 

Κλειστή διαδικασία 

Σε μια κλειστή διαδικασία μπορεί να συμμετάσχει οποιοσδήποτε, αλλά μόνον όσοι προεπιλεγούν 

μπορούν να υποβάλουν προσφορές. 

Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση 

Στις ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση μπορεί να συμμετάσχει οποιοσδήποτε, 

αλλά μόνον όσοι προεπιλεγούν θα κληθούν να υποβάλουν αρχικές προσφορές και να λάβουν 

μέρος σε διαπραγμάτευση. Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτήν τη 

διαδικασία μόνο όταν οι διαπραγματεύσεις είναι αναγκαίες λόγω του ειδικού ή περίπλοκου 

χαρακτήρα της προμήθειας. Ωστόσο, οι φορείς που κάνουν προμήθειες στους τομείς της άμυνας 

και της ασφάλειας, του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών 

μπορούν να τη χρησιμοποιούν ως πάγια διαδικασία. 

 

https://europa.eu/youreurope/business/selling-in-eu/public-contracts/public-tendering-rules/index_el.htm


Εγχειρίδιο Διαδικασιών Προμήθειας   
 
 

  

www.qualitee.eu    Σελίδα | 7 

Ανταγωνιστικός διάλογος 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να χρησιμοποιεί τη διαδικασία αυτή για τη συλλογή προτάσεων όσον 

αφορά την κάλυψη μιας ανάγκης, την οποία ορίζει η αναθέτουσα αρχή. 

Σύμπραξη καινοτομίας 

Η συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν υπάρχει ανάγκη προμήθειας ενός 

αγαθού ή μιας υπηρεσίας που δεν διατίθεται ακόμα στην αγορά. Πολλές εταιρείες μπορούν να 

συμμετάσχουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. 

2.2 Επιλογή διαδικασίας προμήθειας ενεργειακών υπηρεσιών 

Όσον αφορά τους δημόσιους φορείς, ο πάροχος ΥΕΑ επιλέγεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

εθνικής νομοθεσίας για τις προμήθειες που συνάδουν με τις Οδηγίες της ΕΕ για τις δημόσιες 

προμήθειες. Το βασικό νομοθετικό πλαίσιο για την προμήθεια ενεργειακών υπηρεσιών 

καθορίζεται από την Οδηγία 2014/24/ΕΕ σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την Οδηγία 

2014/25/ΕΕ σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του 

ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Τα κράτη μέλη 

όφειλαν να έχουν μεταφέρει τις Οδηγίες στο οικείο εθνικό δίκαιο το αργότερο μέχρι τον Απρίλιο 

του 2016. Ως εκ τούτου, κατά την προετοιμασία ενός συγκεκριμένου έργου, είναι απαραίτητο να 

δίδεται προσοχή στους ισχύοντες εθνικούς κανόνες περί δημοσίων προμηθειών.  

Γενικά, σύμφωνα με την Οδηγία 2014/24/ΕΕ σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες, τα κράτη μέλη 

μεριμνούν όπως οι αναθέτοντες φορείς να μπορούν να εφαρμόζουν ανοικτές ή κλειστές 

διαδικασίες ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση (ΑΔΔ) ή ανταγωνιστικό διάλογο 

(ΑΔ), ή σύμπραξη καινοτομίας όπως ορίζει η συγκεκριμένη Οδηγία. Σύμφωνα με την Οδηγία 

2014/25/ΕΕ σχετικά με τις διαδικασίες προμηθειών φορέων που δραστηριοποιούνται στους 

τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών, τα κράτη 

μέλη μεριμνούν όπως οι αναθέτοντες φορείς να μπορούν να εφαρμόζουν τις ίδιες διαδικασίες με 

εκείνες που ορίζει η Οδηγία 2014/24/ΕΕ, εκτός των ΑΔΔ, στη θέση των οποίων ορίζει διαδικασίες 

διαπραγμάτευσης με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού.    

Ωστόσο, βάσει της εμπειρίας που αποκτήθηκε σε πολλές αναπτυγμένες αγορές, συνίσταται οι 

προμήθειες ΣΕΑ και ΣΠΕ να γίνονται με τη διαδικασία όπου επιτρέπεται διαπραγμάτευση ή 

διάλογος μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και των προσφερόντων. Αυτό είναι δυνατό σε δύο 

διαδικασίες που ορίζονται στην Οδηγία 2014/25/ΕΕ: στην ανταγωνιστική διαδικασία με 

διαπραγμάτευση και στον ανταγωνιστικό διάλογο. Το χαρακτηριστικό των έργων ΣΕΑ και ΣΠΕ είναι 

ότι στο πλαίσιό τους μπορούν να προταθούν διάφορες τεχνικές λύσεις για την εκπλήρωση των 

καθορισμένων απαιτήσεων (όπως ορίζεται στις ΑΔΔ) ή και διαφορετικές προσεγγίσεις για την 

υλοποίηση ολόκληρου του έργου, για τις οποίες η αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει σαφή εικόνα 

κατά τη στιγμή της ανάθεσης (όπως ορίζεται στον ΑΔ).  

Κατά την προετοιμασία σύνθετων έργων στον τομέα των υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης (έργα 

ΥΕΑ), ιδίως όσον αφορά τα έργα ΣΕΑ, οι ΑΔΔ έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές. Οι ΑΔΔ 

επιτρέπουν τον απαιτούμενο βαθμό ευελιξίας, ενώ ταυτόχρονα έχουν λιγότερες οργανωτικές 
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απαιτήσεις από τον ΑΔ. Ενώ ο ΑΔ μπορεί να εφαρμοστεί σε έργα ΣΕΑ και ΣΠΕ, πρέπει να 

αναμένονται υψηλότερες οργανωτικές απαιτήσεις και υψηλότερο κόστος διαχείρισης τόσο από 

την πλευρά του πελάτη όσο και από την πλευρά του προμηθευτή σε σύγκριση με τις ΑΔΔ. Τα 

αποτελέσματα είναι καλύτερα όσον αφορά μεγαλύτερα έργα, ιδίως στην περίπτωση των ΣΠΕ. Ένα 

άλλο μειονέκτημα του ΑΔ είναι ο χαμηλότερος βαθμός τυποποίησης των διαδικασιών σε 

σύγκριση με τις ΑΔΔ, ιδιαίτερα κατά τη σύγκριση των προσφορών, άρα υπάρχει μεγαλύτερο 

περιθώριο σφάλματος στα αποτελέσματα των διαδικασιών και περισσότερες πιθανότητες να 

προκύψουν νομικές διαμάχες. 

Είτε εφαρμόζονται ΑΔΔ ή ΑΔ, συνίσταται ιδιαίτερα να γίνεται χρήση των υπηρεσιών των 

διευκολυντών έργου όπως περιγράφονται στην ενότητα 3. 

2.2.1 Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση 

Ο συγκεκριμένος τύπος διαδικασίας προμήθειας επιτρέπει την επιλογή της ΕΕΥ κατά τρόπο που 

να δίνει τη δυνατότητα επαλήθευσης των προτεινόμενων τεχνικών λύσεων και βελτίωσης των 

τυχόν αποκλίσεων και λεπτομερειών στο πλαίσιο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, ενώ 

παράλληλα ορίζει ότι οι επιλεγείσες ελάχιστες τεχνικές συνθήκες παραμένουν αμετάβλητες κατά 

τη διάρκεια της διαδικασίας προμήθειας. 

Σε αντίθεση με τους συνήθεις τύπους διαδικασιών, οι ΑΔΔ επιτρέπουν στις αναθέτουσες αρχές 

να διαπραγματεύονται με τους συμμετέχοντες τις αρχικές προσφορές τους, προκειμένου να τις 

βελτιώσουν σύμφωνα με τις απαιτήσεις, υπέρ της αναθέτουσας αρχής. Οι ΑΔΔ (σε αντίθεση με 

τον ΑΔ) βασίζονται στο γεγονός ότι όλοι οι προμηθευτές υποβάλλουν προσφορά βάσει ενιαίων 

όρων προμήθειας (για την ίδια λύση). 

2.2.2 Ανταγωνιστικός διάλογος 

Ο ΑΔ, όπως και οι ΑΔΔ, επιτρέπει τη διαπραγμάτευση με τους συμμετέχοντες στη διαδικασία 

προμήθειας με παρόμοιους όρους και εν μέρει παρόμοιες διαδικασίες όπως οι ΑΔΔ. Η διαφορά 

είναι ότι μετά το στάδιο ελέγχου των κριτηρίων επιλογής λαμβάνει χώρα ένας ξεχωριστός 

ανταγωνιστικός διάλογος —μια διαπραγμάτευση μεταξύ του αναθέτοντος φορέα και των 

συμμετεχόντων με σκοπό την εξεύρεση μιας ή περισσότερων λύσεων που ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες του αναθέτοντος φορέα. Μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, ο αναθέτων 

φορέας προσκαλεί τους συμμετέχοντες των οποίων οι λύσεις επιλέχθηκαν για την υποβολή των 

τελικών προσφορών, οι οποίες στη συνέχεια συγκρίνονται (αξιολογούνται) σύμφωνα με 

προκαθορισμένα κριτήρια αξιολόγησης. Συνεπώς, σε σύγκριση με τις ΑΔΔ, κάθε συμμετέχων 

υποβάλλει προσφορά για τη δική του λύση2, η οποία περιέχει όλα τα απαιτούμενα και 

                                                                 
2
 Η Οδηγία 2014/24/ΕΕ δεν αποκλείει μια προσέγγιση σύμφωνα με την οποία ο αναθέτων φορέας θα δημιουργούσε 

κοινές προδιαγραφές ή θα επέτρεπε (ως παραλλαγές) την υποβολή προσφορών από τους άλλους συμμετέχοντες 
βάσει του ανταγωνιστικού διαλόγου. Στην πράξη, ωστόσο, αυτή η προσέγγιση έρχεται αντιμέτωπη με το πρόβλημα 
της αποκάλυψης των προτάσεων των άλλων συμμετεχόντων, καθώς αυτές περιέχουν τεχνογνωσία, την οποία οι 
συμμετέχοντες δεν είναι φυσικά διατεθειμένοι να αποκαλύψουν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν έχει 
αποδειχθεί πολύ αποτελεσματική στην πράξη. Στην Οδηγία 2014/25/ΕΕ, το άρθρο 48 σχετικά με τον ανταγωνιστικό 
διάλογο ορίζει ότι "σύμφωνα με το άρθρο 39, οι αναθέτοντες φορείς δεν αποκαλύπτουν στους λοιπούς 
συμμετέχοντες τις προτεινόμενες λύσεις ή άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες που έχουν διαβιβαστεί από έναν 
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απαραίτητα στοιχεία για την υλοποίηση του έργου. Σε αντίθεση με τις ΑΔΔ, ο ΑΔ επιτρέπει τη 

διαπραγμάτευση με τον επιλεγμένο πάροχο ΥΕΑ σε περιορισμένο βαθμό, ακόμη και μετά την 

υποβολή των προσφορών. 

2.2.3 Σύγκριση ΑΔ και ΑΔΔ  

Το αντικείμενο των διαπραγματεύσεων στις ΑΔΔ είναι κυρίως οι έτοιμες λύσεις που 

προσφέρονται από τους συμμετέχοντες στη διαδικασία, οι οποίες πρέπει να προσαρμόζονται όσο 

το δυνατόν περισσότερο στις απαιτήσεις του αναθέτοντος φορέα. Στον ΑΔ, από την άλλη, 

εντοπίζονται και προσδιορίζονται οι κατάλληλες λύσεις πριν από την υποβολή των προσφορών.  

Ο αναθέτων φορέας θα επιλέξει να προβεί σε ΑΔΔ εάν έχει ήδη σαφή εικόνα του τρόπου με τον 

οποίο θα υλοποιηθεί η δημόσια σύμβαση και είναι σε θέση να καθορίσει τους όρους των 

προσφορών σε τέτοιο βαθμό ώστε οι επιλεχθέντες συμμετέχοντες να είναι σε θέση να 

υποβάλουν ενδεικτικές προσφορές.  

Εάν ο αναθέτων φορέας είναι σε θέση να καθορίσει μόνο τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του 

(δηλαδή, το αποτέλεσμα της εκπλήρωσης των απαιτήσεων), αλλά όχι τον τρόπο υλοποίησης, 

δύναται να προβεί σε ΑΔ. Ο ΑΔ είναι πιο χρονοβόρος και απαιτητικός από διοικητική άποψη σε 

σύγκριση με τις ΑΔΔ.   

Κατά την προετοιμασία ενός έργου ΣΕΑ, οι ΑΔΔ προσφέρουν τον κατάλληλο συνδυασμό ευελιξίας 

και οργανωτικής δυσκολίας. Αφενός, οι ΑΔΔ παρέχουν στον αναθέτοντα φορέα επαρκή βαθμό 

ευελιξίας για να τροποποιήσει και να βελτιώσει τις ενδεικτικές προσφορές των συμμετεχόντων, 

ενώ από την άλλη, παρέχουν έναν βαθμό προβλεψιμότητας και βεβαιότητας στους 

συμμετέχοντες, καθορίζοντας ελάχιστες τεχνικές προϋποθέσεις και κριτήρια αξιολόγησης. 

Ο ΑΔ μπορεί να εφαρμοστεί σε έργα ΣΕΑ, αλλά είναι πιο κατάλληλος για έργα ΣΠΕ. 

2.2.4 Ανοικτή διαδικασία 

Η ανοικτή διαδικασία χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο όταν ο ανταγωνισμός περιορίζεται σε 

λίγους υποψηφίους. Όλοι οι οικονομικοί φορείς που ενδιαφέρονται για τη σύμβαση μπορούν να 

υποβάλουν προσφορές και όλοι οι προσφέροντες πρέπει να εξεταστούν χωρίς προηγούμενη 

διαδικασία επιλογής. Η επιλογή και η αξιολόγηση πραγματοποιούνται μετά την υποβολή των 

προσφορών. 

Εφόσον ο διαγωνισμός είναι ανοικτός σε όλους τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από άλλες χώρες, η ανοικτή διαδικασία 

προάγει τον ανταγωνισμό, και γενικά έχει ως αποτέλεσμα καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής για 

τις αναθέτουσες αρχές.  

                                                                                                                                                                                                                  
υποψήφιο ή προσφέροντα που συμμετέχει στον διάλογο, χωρίς τη συγκατάθεσή του. Η εν λόγω συγκατάθεση δεν 
λαμβάνει τη μορφή γενικής παραίτησης, αλλά παρέχεται σχετικά με τη σκοπούμενη γνωστοποίηση συγκεκριμένων 
πληροφοριών". 
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Ωστόσο, όπως δείχνει η μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ΓΔ Περιφερειακής και Αστικής 

Πολιτικής (2016), οι ανοικτές διαδικασίες δεν είναι κατάλληλες για όλους τους τύπους 

συμβάσεων και μπορεί να συνεπάγονται μεγαλύτερο διοικητικό φόρτο. Συνεπώς, μια πιο κλειστή 

διαδικασία ενδεχομένως να είναι πιο κατάλληλη για την ανάθεση σύνθετων ή άκρως 

εξειδικευμένων συμβάσεων. Τέτοιου είδους εξειδικευμένες συμβάσεις περιλαμβάνουν, επίσης, 

έργα ΣΕΑ καθώς και τους περισσότερους τύπους έργων ΣΠΕ. 

Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να χρησιμοποιήσουν ανοικτή διαδικασία για τα έργα ΣΕΑ όταν 

πιο σύνθετες διαδικασίες δεν εγείρουν επαρκές ενδιαφέρον μεταξύ των συμμετεχόντων. 

Πρόκειται για την περίπτωση ορισμένων αναδυόμενων αγορών, όπου πολλές αναθέτουσες αρχές 

δεν επιθυμούν να ακολουθήσουν πιο σύνθετες διαδικασίες ΑΔΔ ή ΑΔ, όπως στην Ελλάδα και τη 

Σλοβακία (βλ. ενότητα 7.7). Εντούτοις, στις αναδυόμενες αγορές, η χρήση ανοικτής διαδικασίας 

θεωρείται ως το αρχικό βήμα για την ανάπτυξη της αγοράς και την εφαρμογή των πρώτων έργων. 

Η εφαρμογή ΑΔΔ είναι αναμενόμενη κατά την ανάπτυξη μιας αγοράς, καθώς η διαδικασία αυτή 

μπορεί να προσφέρει καλύτερες, πιο σύνθετες λύσεις και μπορεί να ενσωματώσει περισσότερες 

ποιοτικές πτυχές του έργου. Παραδείγματος χάριν, κατά την πρώτη δεκαετία της ανάπτυξης της 

αγοράς ΣΕΑ στην Τσεχική Δημοκρατία, εφαρμόστηκαν ανοικτές διαδικασίες, ενώ τώρα 

εφαρμόζονται αποκλειστικά ΑΔΔ. 

Υπάρχουν παραδείγματα όπου χρησιμοποιούνται ανοικτές διαδικασίες σε ανεπτυγμένες αγορές, 

όπως το Ηνωμένο Βασίλειο. Σε αυτήν την περίπτωση, η ανοιχτή διαδικασία καθορίζει τους 

παρόχους ΣΕΑ εντός ενός πλαισίου όπου χρησιμοποιείται τυποποιημένη διαδικασία ανάπτυξης 

έργου και υπόδειγμα σύμβασης. Οι κλειστές διαδικασίες "μίνι διαγωνισμών" (ανοιχτές μόνο για 

καθορισμένους παρόχους ΣΕΑ εντός συγκεκριμένου πλαισίου) διεξάγονται στη συνέχεια για 

μεμονωμένα έργα και η διαπραγμάτευση των λύσεων διεξάγεται μέσω μιας διαδικασίας ελέγχου 

του επενδυτικού βαθμού (βλ. ενότητα Error! Reference source not found.). 

 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/public-procurement/study/
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3 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Συνίσταται ιδιαίτερα οι πελάτες να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ενός διευκολυντή έργου κατά 

την υλοποίηση ενός έργου ΣΕΑ ή ΣΠΕ. Ο εμπειρογνώμονας, τον οποίο μπορεί να παράσχει ο 

διευκολυντής του έργου, αντιμετωπίζει τα περισσότερα ζητήματα όσον αφορά τα εξής: 

 Πλήρη τεχνική, οικονομική, χρηματοοικονομική και νομική τεχνογνωσία. 

 Ένα μεγάλο μέρος όλων των ζητημάτων σχετικά με τις προμήθειες σχετίζονται με την 
εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα ενέργειας. Στην περίπτωση των ΣΕΑ, αυτά είναι περίπου τα 
δύο τρίτα των ζητημάτων. 

Οι δημόσιοι φορείς συνήθως δεν διαθέτουν δυνατότητες εκπαίδευσης στα ζητήματα που 

απαιτούνται (ειδικά όσον αφορά τις ΣΕΑ) και γενικά δεν έχει νόημα να εκπαιδεύεται το 

προσωπικό εάν ο φορέας υλοποιεί μόνο ένα έργο κάθε 15-20 χρόνια, όπως είθισται. 

Οι διευκολυντές οφείλουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κώδικα 

Δεοντολογίας για τις ΣΕΑ. 

Ο διευκολυντής θα μπορούσε να υποστηρίξει τον πελάτη κατά τη φάση ανάπτυξης του έργου, 

συμπεριλαμβανομένης της προκαταρκτικής τεχνικής και οικονομικής ανάλυσης, της επιλογής 

"make or buy", της επιλογής του καταλληλότερου τύπου σύμβασης (ΣΕΑ, ΣΠΕ, ΟΕΣ, εγκατάσταση, 

συντήρηση, κ.λπ.), της προκαταρκτικής δομής του έργου, του οικονομικού και επιχειρηματικού 

μοντέλου. 

Στη συνέχεια, οι διευκολυντές συνήθως υποστηρίζουν έναν πελάτη όσον αφορά την οργάνωση 

της διαδικασίας προμήθειας όπου αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία ή εάν ο πελάτης 

ενδιαφέρεται για τέτοιου είδους υποστήριξη. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο διευκολυντής του 

έργου παρέχει τα εξής: 

 επιλογή της διαδικασίας προμήθειας, 

 κατάρτιση του φακέλου διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού των 
κριτηρίων επιλογής του παρόχου YEA, 

 πρόταση ΣΕΑ προσαρμοσμένη στις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του πελάτη, 

 πρόταση επιλογών χρηματοδότησης για το έργο, 

 υπολογισμό και έλεγχο της πραγματικής δυνατότητας επίτευξης της εξοικονόμησης 
ενέργειας που προτείνει ο πάροχος υπηρεσιών, 

 υποστήριξη όσον αφορά τη διαπραγμάτευση των κατάλληλων όρων παράδοσης, 

 υποστήριξη όσον αφορά την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς. 

Η υποστήριξη κατά τη διαδικασία προμήθειας μπορεί να συνεχιστεί κατά τη φάση υλοποίησης με 

την εκπροσώπηση και τη διαχείριση του έργου σε ορισμένα ή σε όλα τα στάδια, καθώς και με την 

εποπτεία της φάσης υποβολής εκθέσεων και επαλήθευσης της επιτευχθείσας εξοικονόμησης. 

https://euesco.org/european-code-of-conduct-for-epc/index.html
https://euesco.org/european-code-of-conduct-for-epc/index.html
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4 ΧΡΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΑ ΚΑΙ ΣΠΕ 

Σκοπός της αξιολόγησης των προσφορών είναι να προσδιοριστεί ποια από αυτές που πληρούν τα 

ελάχιστα τεχνικά κριτήρια και τα κριτήρια καταλληλότητας παρέχει την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη λύση βάσει των δημοσιευμένων κριτηρίων ανάθεσης. Η ενότητα 4.4 

διευκρινίζει ότι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (ΠΣΟΑΠ) μπορεί να 

επιλεγεί μέσω διαφορετικών προσεγγίσεων, όχι μόνο βάσει σύγκρισης των τιμών. 

4.1 Κριτήρια που χρησιμοποιούνται σε διαφορετικά στάδια της 
προμήθειας 

Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να ορίζουν τα κριτήρια για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας 

από οικονομική άποψη προσφοράς στα έγγραφα της προμήθειας. Τα κριτήρια αυτά πρέπει να 

δημοσιοποιούνται με σαφήνεια και διαφάνεια. Υπάρχουν τρεις τύποι κριτηρίων που 

χρησιμοποιούνται για την επιλογή της επικρατέστερης προσφοράς: 

 Οι λόγοι αποκλεισμού συνιστούν περιπτώσεις εξαιτίας των οποίων ένας οικονομικός 
φορέας πρέπει να αποκλειστεί από τη διαδικασία προμήθειας, 

 Τα κριτήρια επιλογής καθορίζουν την καταλληλότητα των προσφερόντων για την εκτέλεση 
της σύμβασης, 

 Οι τεχνικές προδιαγραφές σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης εργασίας, 
προμήθειας ή υπηρεσίας προς αγορά —και όχι με τις γενικές ικανότητες ή τα προσόντα 
του φορέα, 

 Τα κριτήρια ανάθεσης καθορίζουν ποιος υποψήφιος έχει αναπτύξει την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη πρόταση και θα πρέπει, συνεπώς, να λάβει τη 
σύμβαση. 

Τα κριτήρια επιλογής, οι τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια ανάθεσης και οι ρήτρες εκτέλεσης 

της σύμβασης πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης. Εντούτοις, δεν είναι 

απαραίτητο κάθε επιμέρους κριτήριο ανάθεσης να παρέχει οικονομικό πλεονέκτημα στην 

αναθέτουσα αρχή. 

4.2 Λόγοι αποκλεισμού και κριτήρια επιλογής 

Πρώτον, η αναθέτουσα αρχή διαπιστώνει εάν υπάρχουν λόγοι αποκλεισμού των οικονομικών 

φορέων και εάν έχει διαπιστωθεί κάποια παρέκκλιση. Η αναθέτουσα αρχή θα εξετάσει, στη 

συνέχεια, αν οι οικονομικοί φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις 

ως προσφέροντες. Οι οικονομικοί φορείς που έχουν επιλεγεί θα προσκληθούν, κατόπιν, να 

υποβάλουν προσφορές, να διαπραγματευτούν ή να συμμετάσχουν σε διάλογο.  
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Εάν κάποιος υποψήφιος δεν συμμορφωθεί με έναν λόγο αποκλεισμού ή κριτήριο επιλογής, η 

προσφορά θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μη επιλέξιμη, ενώ η υπόλοιπη προσφορά δεν θα πρέπει 

να αξιολογηθεί. 

Οι διατάξεις που ορίζονται από τις Οδηγίες της ΕΕ για τις δημόσιες προμήθειες επιτρέπουν στις 

αναθέτουσες αρχές να απορρίπτουν τους οικονομικούς φορείς που έχουν επιδείξει ανεπαρκείς 

επιδόσεις ή σοβαρές αδυναμίες σε προηγούμενη δημόσια σύμβαση.  

Η επιλογή αφορά τον προσδιορισμό των οικονομικών φορέων που έχουν τα προσόντα να 

εκτελέσουν τη σύμβαση. Τα κριτήρια επιλογής έχουν ως στόχο τον εντοπισμό των υποψηφίων ή 

προσφερόντων που είναι ικανοί να υλοποιήσουν τη σύμβαση και τα αναμενόμενα παραδοτέα 

της. 

Προκειμένου να επιλεγούν, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να αποδείξουν ότι μπορούν να 

εκτελέσουν τη σύμβαση βάσει των εξής: 

 της καταλληλότητας ως προς την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, 

 της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, και 

 της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής των παρόχων ΥΕΑ, ανατρέξτε στο 

έντυπο "Οδηγός για τις Αναθέτουσες Αρχές και τις ΕΕΥ" (Bleyl Androschin et al. 2011). 

4.3 Τεχνικές προδιαγραφές και κριτήρια ανάθεσης 

Αφού επιλεγούν οι υποψήφιοι που συμμορφώνονται με τους λόγους αποκλεισμού και τα 

κριτήρια επιλογής, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να επιλέξουν την καλύτερη προσφορά με βάση 

τις τεχνικές προδιαγραφές και τα κριτήρια ανάθεσης. Παρόλο που οι τεχνικές προδιαγραφές 

αποτελούν κριτήριο αποδοχής ή απόρριψης, τα κριτήρια ανάθεσης σταθμίζονται και 

βαθμολογούνται, έτσι ώστε οι προσφορές με τις καλύτερες επιδόσεις να μπορούν να λάβουν 

υψηλότερη βαθμολογία.  

Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη αρκετές παράμετροι κατά την εκτίμηση του κατά πόσο ένα 

συγκεκριμένο ποιοτικό χαρακτηριστικό θα πρέπει να εκφράζεται ως ελάχιστη απαίτηση (τεχνική 

προδιαγραφή) ή προτίμηση (κριτήριο ανάθεσης). Η συμπερίληψη των ποιοτικών 

χαρακτηριστικών στα κριτήρια ανάθεσης θα επιτρέψει τη στάθμισή τους ως προς άλλους 

παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους.  

Ενδεχομένως, επίσης, να κριθεί σκόπιμο να καθοριστεί ένα ελάχιστο επίπεδο επιδόσεων στις 

τεχνικές προδιαγραφές, και στη συνέχεια να βαθμολογηθούν επιπρόσθετα οι υψηλότερες 

επιδόσεις κατά το στάδιο της ανάθεσης. Ορίζεται μια ελάχιστη απαίτηση για το χαρακτηριστικό 

ποιότητας. Επιπλέον, οι προσφορές που υπερβαίνουν την ελάχιστη απαίτηση βαθμολογούνται 

στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης (βλ. "Πράσινες αγορές! Εγχειρίδιο για τις πράσινες 

δημόσιες συμβάσεις", 3η έκδοση, 2016). 

https://nachhaltigwirtschaften.at/resources/iea_pdf/endbericht_201419_iea_dsm_task16_competitive_energy_services_anhang_02.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_el.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_el.pdf
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4.4 Αξιολόγηση των κριτηρίων ανάθεσης 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα πρέπει να διενεργείται από μια επιτροπή αξιολόγησης με 

στόχο την έκδοση σύστασης σχετικά με την ανάθεση της σύμβασης προς την αναθέτουσα αρχή. Η 

αξιολόγηση πρέπει να διεξάγεται με δίκαιο και διαφανή τρόπο, βάσει των κριτηρίων και των 

συντελεστών στάθμισης που δημοσιεύονται στα έγγραφα της προμήθειας. Σε περίπτωση που 

αποκαλυφθεί λεπτομερέστερη μεθοδολογία αξιολόγησης στα έγγραφα της προμήθειας, πρέπει 

να εφαρμοστεί η συγκεκριμένη μεθοδολογία. Βάσει της σύστασης της επιτροπής αξιολόγησης, οι 

αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να δρομολογήσουν την απαραίτητη εσωτερική διαδικασία για να 

λάβουν την επίσημη απόφαση ανάθεσης. Στη συνέχεια, πρέπει να ενημερώσουν τους 

προσφέροντες και να δημοσιοποιήσουν την ανάθεση της σύμβασης. (βλ. "Έγγραφο καθοδήγησης 

για επαγγελματίες", 2018) 

Σύμφωνα με τις Οδηγίες σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες του 2014, όλες οι συμβάσεις πρέπει 

να ανατίθενται από τις αναθέτουσες αρχές με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά (ΠΣΟΑΠ). Η εφαρμογή του συγκεκριμένου κριτηρίου μπορεί να γίνει με τρεις 

διαφορετικές προσεγγίσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν ένα οικονομικό στοιχείο: 

 τιμή μόνο, 

 κόστος μόνο, εφαρμόζοντας μια προσέγγιση κόστους/αποδοτικότητας, όπως η 
κοστολόγηση του κύκλου ζωής, 

 καλύτερη σχέση τιμής/ποιότητας. 

Κατά τη σύνταξη των εγγράφων της προμήθειας, η αναθέτουσα αρχή θα έχει ήδη αποφασίσει 

ποια μέθοδο αξιολόγησης θα εφαρμόσει. Η μέθοδος αυτή πρέπει να παρουσιάζεται με σαφήνεια 

στα έγγραφα της προμήθειας σύμφωνα με τον τύπο των κριτηρίων ανάθεσης. 

4.4.1 Καλύτερη σχέση τιμής/ποιότητας 

Όσον αφορά αμφότερα τα έργα ΣΕΑ και ΣΠΕ, ως κριτήρια αξιολόγησης συνιστώνται τα κριτήρια 

ΠΣΟΑΠ με βάση την καλύτερη σχέση τιμής/ποιότητας. Τα κριτήρια ΠΣΟΑΠ θα πρέπει να 

βασίζονται στο κόστος και μπορούν να περιλαμβάνουν και άλλες πτυχές στο πλαίσιο της 

"καλύτερης σχέσης τιμής/ποιότητας" (ποιότητα προσφοράς, οργάνωση, προσόντα και εμπειρία 

του προσωπικού, όροι παράδοσης).  

Όταν εφαρμόζεται η καλύτερη σχέση τιμής/ποιότητας, τα κριτήρια ανάθεσης θα 

βαθμολογούνται, εν γένει, εφαρμόζοντας ένα σύστημα στάθμισης των διαφορετικών κριτηρίων. 

Τα λεπτομερή κριτήρια ανάθεσης και ο συντελεστής στάθμισής τους θα πρέπει να αναφέρονται 

είτε στην προκήρυξη του διαγωνισμού είτε στα έγγραφα της προμήθειας μέσω ενός πίνακα 

βαθμολογίας ή μιας σαφούς μεθοδολογίας αξιολόγησης. Ο αντίστοιχος συντελεστής στάθμισης 

κάθε κριτηρίου πρέπει να αναγράφεται σε ποσοστά ή σε ποσοτικοποιήσιμους βαθμούς. 

Κατά τη διεξαγωγή της αξιολόγησης, η επιτροπή αξιολόγησης θα πρέπει να δίδει ιδιαίτερη 

προσοχή στα εξής:  

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/public_procurement/2018/guidance_public_procurement_2018_el.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/public_procurement/2018/guidance_public_procurement_2018_el.pdf
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 τα δημοσιευμένα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να περιλαμβάνουν πάντα ένα κριτήριο 
σχετικό με την τιμή,  

 τα κριτήρια ανάθεσης και ο συντελεστής στάθμισής τους, συμπεριλαμβανομένων των 
υποκριτηρίων, καθώς και η μεθοδολογία αξιολόγησης, δεν δύνανται να τροποποιηθούν 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης. 

4.4.2 Τύπος για την κατάταξη των προσφορών 

Μόλις αξιολογηθούν και βαθμολογηθούν τα κριτήρια ανάθεσης, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί 

ένας συγκεκριμένος τύπος για την κατάταξη των προσφορών και για τον καθορισμό της προσφοράς 

που θα πρέπει να κερδίσει τον διαγωνισμό. Προκειμένου να υπολογιστεί ποια προσφορά παρέχει 

την καλύτερη σχέση τιμής/ποιότητας, οι αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη 

βαθμολογία της ποιότητας και την τιμή, αμφότερα εκπεφρασμένα με τη μορφή δεικτών. Η 

μέθοδος που χρησιμοποιείται πρέπει να αναφέρεται στα έγγραφα της προμήθειας και να 

παραμένει αμετάβλητη καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. 

Η νομοθεσία της ΕΕ δεν προβλέπει συγκεκριμένο τρόπο καθορισμού της καλύτερης σχέσης 

τιμής/ποιότητας. Για την αξιολόγηση των προσφορών ΣΕΑ/ΣΠΕ συνίσταται να χρησιμοποιείται ο 

συνήθης τύπος για τον υπολογισμό της βαθμολογίας κάθε προσφέροντος, όπως ορίζεται 

κατωτέρω. Ο τύπος δίνει μια τελική βαθμολογία με άριστα το 100. Η σύμβαση ανατίθεται στον 

προσφέροντα με την υψηλότερη βαθμολογία. 

𝛣𝛼𝜃𝜇ό𝜍𝑥 =

1
𝑃𝑥

∑
1
𝑃𝑖

𝑛

𝑖=1

∗ 𝑤𝑃 +
𝐶1𝑥

∑ 𝐶1𝑖

𝑛

𝑖=1

∗ 𝑤1 +
𝐶2𝑥

∑ 𝐶2𝑖

𝑛

𝑖=1

∗ 𝑤2 + ⋯ +
𝐶𝑚𝑥

∑ 𝐶𝑚𝑖

𝑛

𝑖=1

∗ 𝑤𝑚 

όπου: 

 x είναι ο δείκτης που προσδιορίζει τη συγκεκριμένη προσφορά, 

 n είναι ο συνολικός αριθμός των προσφορών, 

 PX είναι η τιμή της προσφοράς x, 

 C1, C2...Cm είναι οι τιμές των ποιοτικών κριτηρίων ανάθεσης που αριθμούνται από 1 έως 
m, 

 wΡ είναι ο συντελεστής στάθμισης των κριτηρίων της τιμής, ο οποίος υπολογίζεται ως 
ποσοστό, 

 w1, w2 ... wm  είναι οι συντελεστές στάθμισης των ποιοτικών κριτηρίων ανάθεσης, οι οποίοι 
υπολογίζονται ως ποσοστό, 

 𝑤𝑃 + ∑ 𝑤𝑖
𝑚
𝑖=1 = 100 %. 
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4.5 Ευρωπαϊκά τεχνικά κριτήρια ποιότητας 

Το εγχειρίδιο σύναψης συμβάσεων παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των 

"Κατευθυντηρίων γραμμών ευρωπαϊκών τεχνικών κριτηρίων ποιότητας" (Leutgöb et al. 2018) 

κατά την αξιολόγηση προσφορών ΣΕΑ και ΣΠΕ. Οι ακόλουθες ενότητες 5 και Error! Reference 

source not found. περιγράφουν πώς μπορούν να εφαρμόζονται τα τεχνικά κριτήρια ποιότητας 

που αναφέρονται στο έγγραφο ως τεχνικές προδιαγραφές ή κριτήρια ανάθεσης για την 

προμήθεια ΣΕΑ και ΣΠΕ και πώς θα πρέπει να αξιολογούνται. 

Οι "Κατευθυντήριες γραμμές ευρωπαϊκών τεχνικών κριτηρίων ποιότητας" που δημοσιεύτηκαν 

από την ομάδα έργου QualitEE περιλαμβάνουν εννέα τεχνικά κριτήρια ποιότητας:  

 ΚΠ1 ΕΠΑΡΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 ΚΠ2 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

 ΚΠ3 ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ  

 ΚΠ4 ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 ΚΠ5 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΞΙΑΣ 

 ΚΠ6 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΤΩΝ ΥΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ  

 ΚΠ7 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΕΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ  

 ΚΠ8 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ  

 ΚΠ9 ΚΑΤΑΝΟΗΤΟΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Ο κατωτέρω πίνακας συνοψίζει τον τύπο χρήσης των ευρωπαϊκών τεχνικών κριτηρίων ποιότητας 

ως τεχνικές προδιαγραφές και κριτήρια ανάθεσης κατά τη διαδικασία της προμήθειας. 

Πίνακας 1 Τεχνικές προδιαγραφές και κριτήρια ανάθεσης 
Τύπος Συντομογραφία Περιγραφή 

Τεχνικές 
προδιαγραφές 

ΤΠ Οι τεχνικές προδιαγραφές παρέχουν δεδομένα για τα μέτρα 
εξοικονόμησης ενέργειας που προβλέπονται στις προσφορές. 
Ορισμένες από τις προδιαγραφές μπορούν να τροποποιηθούν κατά 
τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης εάν δεν έχουν οριστεί ως 
ελάχιστες απαιτήσεις. Οι προσφορές που δεν πληρούν τις ελάχιστες 
απαιτήσεις δεν αξιολογούνται και επιστρέφονται για βελτίωση ή 
απορρίπτονται. 

Κριτήρια 
ανάθεσης  

ΚΑΝ Τα κριτήρια ανάθεσης αξιολογούνται κατά τη διαδικασία της 
προμήθειας και κάθε προσφορά λαμβάνει τη βαθμολογία που 
αντικατοπτρίζει πόσο ικανοποιητικά πληροί τα κριτήρια. Η κατάταξη 
των προσφορών διενεργείται ανάλογα με το πόσο ικανοποιητικά 
πληρούνται τα συγκεκριμένα κριτήρια. 

Δεν ισχύει  ΔΙ Τα κριτήρια δεν εφαρμόζονται στη διαδικασία της προμήθειας. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις, τα κριτήρια αυτά μπορούν να 
αξιολογηθούν μόνο μετά την ανάθεση της σύμβασης. 
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5 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΕΑ ΜΕ ΑΔΔ 

5.1 Αξιολόγηση σε διαφορετικά στάδια της προμήθειας ΣΕΑ 

Η αξιολόγηση των προσφορών ΣΕΑ σε ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση διεξάγεται 

σε διαφορετικά στάδια ως εξής: 

1. Αξιολόγηση αρχικών προσφορών 

 με βάση την αξιολόγηση των αρχικών προσφορών, επιλέγονται οι κατάλληλοι υποψήφιοι 
για περαιτέρω διαπραγματεύσεις. 

2. Διαπραγμάτευση με προσφέροντες 

 Μετά την υποβολή των αρχικών προσφορών, ακολουθούν αρκετοί γύροι 
διαπραγματεύσεων με τους προσφέροντες. Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων είναι 
δυνατή η τροποποίηση των προσφορών σύμφωνα με τις πρόσθετες απαιτήσεις του 
πελάτη. 

 Διεξάγεται τουλάχιστον ένας γύρος διαπραγματεύσεων, αλλά συνήθως διεξάγονται 
περισσότεροι γύροι διαπραγματεύσεων στους οποίους μπορούν να αξιολογηθούν τα 
κριτήρια (συνήθως, διεξάγονται τρεις γύροι). 

 Σε κάθε γύρο, ο ανάδοχος ζητά βελτίωση των προσφορών και μπορεί να ζητήσει νέες 
διευκρινίσεις σχετικά με τις λύσεις που περιγράφονται στις προσφορές —οι οποίες, στη 
συνέχεια, αξιολογούνται στον επόμενο γύρο.  

 Πρόσκληση υποβολής τελικών προσφορών. 

3. Αξιολόγηση τελικών προσφορών και επιλογή του επικρατέστερου προσφέροντα 

Οι προσφορές κατατάσσονται πάντοτε βάσει της συνολικής επιτευχθείσας βαθμολογίας. 

5.2 Τεχνικές προδιαγραφές και κριτήρια ανάθεσης για ΣΕΑ 

Οι προδιαγραφές και τα κριτήρια ανάθεσης, τα οποία χρησιμοποιούνται στη διαδικασία 

αξιολόγησης των προσφορών, πρέπει να περιλαμβάνονται στον φάκελο του διαγωνισμού (ΦΔ) 

μαζί με τον συντελεστή στάθμισης των κριτηρίων ανάθεσης.   

Όσον αφορά τα έργα ΣΕΑ, θα πρέπει να ορίζονται πολλές τεχνικές προδιαγραφές ως ελάχιστες 

απαιτήσεις ώστε να εξασφαλίζεται η καλή ποιότητα των έργων ΣΕΑ. Αυτές οι προδιαγραφές 

μπορούν να διατυπώνονται χρησιμοποιώντας τα ευρωπαϊκά τεχνικά κριτήρια ποιότητας όπως 

περιγράφονται στην ενότητα 5.3 κατωτέρω. 



Εγχειρίδιο Διαδικασιών Προμήθειας   
 
 

  

www.qualitee.eu    Σελίδα | 18 

5.3 Αξιολόγηση των κριτηρίων ανάθεσης  

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι αξιολόγησης των κριτηρίων ανάθεσης και η συγκεκριμένη μέθοδος 

που θα επιλεχθεί μπορεί να επιφέρει αλλαγή στον τρόπο επιλογής του επικρατέστερου 

προσφέροντα. 

Εάν η ΣΕΑ ορίζει ότι ο πελάτης θα καταβάλει τιμή αγοράς για τον τεχνολογικό εξοπλισμό 

(συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της εγκατάστασης, ορισμένες φορές 

συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διαχείρισης ενέργειας και του κόστους M&V), μια 

συνήθης προσέγγιση είναι να υπολογιστεί η καθαρή παρούσα αξία (ΚΠΑ) της εγγυημένης 

εξοικονόμησης καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και να επιλεγεί η προσφορά του χαμηλότερου 

συνολικού κόστους κύκλου ζωής. Η εμπειρία της Τσεχικής Δημοκρατίας δείχνει, ωστόσο, ότι η 

προσέγγιση αυτή μπορεί να θέσει σε μειονεκτική θέση τους υποψήφιους που προτείνουν μέτρα 

που οδηγούν σε μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και σε μεγαλύτερες επενδύσεις, ενώ 

οι προσφορές που δεν αναβαθμίζουν μέρος της ήδη εγκατεστημένης τεχνολογίας (π.χ. τον 

παλαιό λέβητα) και επικεντρώνονται μόνο στις επενδύσεις με χαμηλότερο κόστος ("επιλεκτική 

εφαρμογή") επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα κατά την αξιολόγηση της ΚΠΑ. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο άρχισε να εφαρμόζεται μια δεύτερη μέθοδος όπου η ΚΠΑ 

υπολογίζεται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από τη διάρκεια της σύμβασης. Ωστόσο, αυτό 

οδήγησε τις εταιρείες να υποσχεθούν την επίτευξη πολύ μεγαλύτερης εξοικονόμησης μετά τη 

λήξη της σύμβασης. Οι εταιρείες δεν αντιμετώπιζαν κυρώσεις εάν αυτές οι εξοικονομήσεις δεν 

επιτυγχάνονταν μετά τη λήξη της σύμβασης. 

Έτσι, εφαρμόζεται, επί του παρόντος, μια τρίτη μέθοδος στην Τσεχική Δημοκρατία, όπου τόσο η 

επένδυση όσο και η εξοικονόμηση λαμβάνουν ξεχωριστούς συντελεστές στάθμισης, ενώ ο 

συντελεστής στάθμισης για την εξοικονόμηση είναι πάντα υψηλότερος. Παράλληλα, οι 

συμβάσεις περιλαμβάνουν την απαίτηση καταβολής ολόκληρου του ποσού της επένδυσης μέχρι 

τη λήξη της σύμβασης. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στον φάκελο του διαγωνισμού. 

5.3.1 Μεθοδολογία αξιολόγησης με ξεχωριστούς συντελεστές στάθμισης για 
επένδυση και εγγυημένη εξοικονόμηση  

Κριτήρια ανάθεσης 

Στην Τσεχική Δημοκρατία, η προσέγγιση έχει αποδειχθεί άκρως αποτελεσματική όταν η τιμή της 

επένδυσης και η εγγυημένη εξοικονόμηση σταθμίζονται ξεχωριστά κατά την αξιολόγηση των 

προσφορών και όταν δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στη στάθμιση της εγγυημένης εξοικονόμησης.  

Κατά τον καθορισμό των συντελεστών στάθμισης, πρέπει να διασφαλίζεται ότι: 

 εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης για όλα τα κριτήρια ανάθεσης που πρόκειται να 
εφαρμοστούν, και 

 το άθροισμα όλων των συντελεστών στάθμισης ανέρχεται στο 100%. 
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Οι συντελεστές στάθμισης θα πρέπει να βρίσκονται εντός του εύρους που περιγράφεται στον 

παρακάτω πίνακα. Οι συγκεκριμένοι συντελεστές στάθμισης εξαρτώνται από τις ανάγκες του 

πελάτη, τον τύπο και το εύρος του έργου. Τα σύνθετα έργα θα πρέπει να αξιολογούνται βάσει 

μεγαλύτερου αριθμού ποιοτικών κριτηρίων σε σύγκριση με απλά ή μικρά έργα. 

 

 

Πίνακας 2    Στάθμιση των κριτηρίων ανάθεσης για ΣΕΑ — ξεχωριστοί συντελεστές στάθμισης της    

                     επένδυσης και της εγγυημένης εξοικονόμησης (το παράδειγμα της Τσεχικής  

                     Δημοκρατίας) 
Κριτήριο ανάθεσης Εύρος στάθμισης 

Ελάχιστο-Μέγιστο 

Τιμή 

 

30%-45% 

Ποσό συμβατικής εγγυημένης εξοικονόμησης 

 

40%-55% 

Ποιότητα της προσφοράς 

- εκ της οποίας η δυνατότητα επίτευξης εγγυημένης 
εξοικονόμησης 

 

10%-25% 

8%-20% 

 

Τιμή 

Η τιμή είναι το ποσό που ο πελάτης καλείται να καταβάλει στον προσφέροντα για τις εργασίες και 

την παροχή υπηρεσιών, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες καθ' όλη τη διάρκεια 

της ΣΕΑ. Ανάλογα με τη σύμβαση, θα μπορούσε να περιλαμβάνει τα εξής: 

 τεχνικό σχεδιασμό και τεχνολογικό εξοπλισμό, 

 εγκατάσταση του τεχνολογικού εξοπλισμού, κόστος λειτουργίας και συντήρησης κατά τη 
διάρκεια της συμβατικής περιόδου, 

 σύστημα τεχνολογικού ελέγχου, 

 διαχείριση της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας έκθεσης μέτρησης και 
επαλήθευσης (M&V), 

 κόστος χρηματοδότησης (εάν υπάρχει). 

Συνίσταται να χρησιμοποιούνται σταθερές τιμές στη σύμβαση για την εκτέλεση απλών 

υπολογισμών. Κατά την εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης, ο πληθωρισμός μπορεί να ληφθεί 

υπόψη, ειδικά αν προβλέπεται υψηλός πληθωρισμός. Εάν ο πελάτης αποφασίσει να λάβει υπόψη 

τον προβλεπόμενο πληθωρισμό, οι προβλέψεις του πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στα έγγραφα 

του διαγωνισμού, ώστε όλες οι προσφορές να αξιολογούνται χρησιμοποιώντας την ίδια τιμή του 

προβλεπόμενου πληθωρισμού. 
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Ο συντελεστής στάθμισης της τιμής προσφοράς συνίσταται να κυμαίνεται μεταξύ 30-45%. Εν 

πάση περιπτώσει, πρέπει να είναι μικρότερος από τον συντελεστή στάθμισης της εγγυημένης 

εξοικονόμησης. 

Εγγυημένη εξοικονόμηση 

Τα βασικά κριτήρια ανάθεσης που πρέπει να αξιολογούνται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης 

προσφορών είναι το ποσό της συμβατικής εγγυημένης εξοικονόμησης που ορίζεται σε 

νομισματικούς όρους (σε ευρώ ή σε άλλο νόμισμα). Κατά τον υπολογισμό του ποσού της 

εγγυημένης εξοικονόμησης, θα χρησιμοποιούνται οι τιμές (ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού 

αερίου, κ.λπ.) όπως καθορίζονται από τον πελάτη στα έγγραφα του διαγωνισμού. 

5.3.2 Μέθοδος αξιολόγησης που περιορίζει την οικονομική αξιολόγηση στην 
εγγυημένη εξοικονόμηση ενέργειας  

Κριτήρια ανάθεσης 

Στην Αυστρία ή τη Γερμανία, συχνά χρησιμοποιείται μια προσέγγιση όπου η αμοιβή του παρόχου 

ΥΕΑ συνδέεται αποκλειστικά με την εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται, δηλαδή το κόστος των 

επενδύσεων που πραγματοποιεί ο πάροχος δεν καταβάλλεται άμεσα, αλλά έμμεσα μέσω 

καταβολής ενός ποσού που σχετίζεται με την εξοικονόμηση. Στην περίπτωση αυτή, η οικονομική 

αξιολόγηση των προσφορών πρέπει απλώς να λαμβάνει υπόψη το ποσό της εγγυημένης 

εξοικονόμησης. Όσο μεγαλύτερη είναι η εγγυημένη εξοικονόμηση, τόσο μεγαλύτερο είναι το 

χρηματικό όφελος για τον πελάτη. Ως εκ τούτου, το ποσό της εγγυημένης εξοικονόμησης γίνεται 

το κατευθυντήριο κριτήριο με την πιο βαρύνουσα στάθμιση, το οποίο συνήθως συμπληρώνει 

ένας κατάλογος "ποιοτικών" κριτηρίων, όπως η τεχνική ποιότητα των προτεινόμενων 

επενδυτικών μέτρων, η ποιότητα των προτεινόμενων προϊόντων προς εγκατάσταση, η 

προτεινόμενη ποιότητα των μέτρων άνεσης των χρηστών από τον προσφέροντα, η ποιότητα 

συντήρησης, κ.λπ. Ο κατάλογος των ποιοτικών μέτρων μπορεί να προσαρμοστεί στις ειδικές 

απαιτήσεις του πελάτη, ενώ ο συνολικός βαθμός στάθμισης αυτών των κριτηρίων είναι πάντοτε 

αισθητά χαμηλότερος από τον βαθμό στάθμισης που δίδεται στο ποσό της εγγυημένης 

εξοικονόμησης (βλέπε Πίνακα 3 κατωτέρω). 

Πίνακας 3     Στάθμιση των κριτηρίων ανάθεσης για ΣΕΑ — οικονομική αξιολόγηση που  

                      περιορίζεται στην εγγυημένη εξοικονόμηση ενέργειας (το παράδειγμα της Αυστρίας) 
Κριτήριο ανάθεσης Εύρος στάθμισης 

Ελάχιστο-Μέγιστο 

Ποσό συμβατικής εγγυημένης εξοικονόμησης 

 

60%-90% 

Σύνολο ποιοτικών κριτηρίων (π.χ. τεχνική ποιότητα επενδυτικών 
μέτρων, ποιότητα προϊόντων, μέτρα άνεσης των χρηστών, 
πρόγραμμα συντήρησης) 

 

10%-40% 
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5.4 Εφαρμογή τεχνικών κριτηρίων ποιότητας στη διαδικασία 
προμήθειας ΣΕΑ 

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει ποια τεχνικά κριτήρια ποιότητας εφαρμόζονται στα διάφορα στάδια 

της προμήθειας. Επίσης, σε κάθε στάδιο καθορίζεται ποιος φορέας συμμετέχει στην υλοποίηση 

(Δ - διευκολυντής, ΠΑ - πάροχος, ΠΕ - πελάτης). Στην τελευταία στήλη διευκρινίζεται αν τα 

κριτήρια εφαρμόζονται ως τεχνική προδιαγραφή - ΤΠ ή κριτήριο ανάθεσης - ΚΑΝ.  
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Πίνακας 4 Εφαρμογή τεχνικών κριτηρίων ποιότητας στη διαδικασία προμήθειας ΣΕΑ 

   Έγγραφα της προμήθειας Αξιολόγηση 

ΚΑ Κριτήριο Αξιολόγησης Χρήση στη διαδικασία προμήθειας Στάδιο 1 Στάδιο 2 Στάδιο 3 Στάδιο 4 ΤΠ ΚΑΝ 
(στάθμιση) 

   έως την 
πρόσκληση 
υποβολής 
προσφοράς  

έως την 
υποβολή 
ενδεικτικής 
προσφοράς 

έως την 
υποβολή 
τελικών 
προσφορών 

έως την 
επιλογή 
του 
νικητή 

 στάθμιση % 

1-1 Συμφωνία επί της 
διαδικασίας ανάλυσης της 
ενέργειας σύμφωνα με το 
EN 16247-1  

Η ανάλυση διεξάγεται συνήθως πριν από 
την υποβολή των ενδεικτικών προσφορών 
και επεκτείνεται με πρόσθετες 
πληροφορίες κατόπιν αιτημάτων των 
υποψηφίων ή/και των προσφερόντων.  

 

Δ/ΠΕ Δ/ΠΕ Δ/ΠΕ  ΤΠ  

1-2 Επαρκής συλλογή 
δεδομένων και ανάλυση  

Ο ΦΔ θα πρέπει να περιλαμβάνει επαρκή 
ανάλυση δεδομένων για γενικούς σκοπούς 
και θα επεκτείνεται με επαρκείς 
πρόσθετες πληροφορίες όσον αφορά τα 
μέτρα που προτείνονται από τους 
υποψηφίους ή/και τους προσφέροντες. 

 

Δ/ΠΕ Δ/ΠΕ  Δ/ΠΕ    

1-3 Επάρκεια των 
συνιστώμενων μέτρων 
βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης (ΒΕΑ) 

Η αξιολόγηση της επάρκειας των 
προτεινόμενων μέτρων βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης διεξάγεται κατά 
την αξιολόγηση των υποβληθεισών 
προσφορών σύμφωνα με τα ΚΑΝ. Η 
επικοινωνία μεταξύ ΠΕ/Δ και ΠΑ ενισχύει 
την επάρκεια των προτεινόμενων μέτρων. 

  ΠΑ, Δ/ΠΕ ΠΑ  ΚΑΝ 5-10% 
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2-1 Παροχή υπηρεσιών 
σύμφωνα με ισχύοντα 
πρότυπα, νόμους και 
επίσημες άδειες 

 

Επαλήθευση ότι η σύμβαση δεσμεύει τον 
πάροχο ΣΕΑ να συμμορφώνεται με τα 
πρότυπα και τους νόμους που ισχύουν για 
το αντικείμενο της σύμβασης. 

Δ/ΠΕ    ΤΠ  

2-2 Παράδοση σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα 

Επαλήθευση ότι η σύμβαση περιέχει είτε 
ένα καθορισμένο χρονοδιάγραμμα είτε 
μια διαδικασία που καθορίζει τον τρόπο 
με τον οποίο ο πάροχος ΣΕΑ θα 
συμβουλεύεται και θα συμφωνεί με τον 
πελάτη όσον αφορά τα 
χρονοδιαγράμματα. 

 

Δ/ΠΕ    ΤΠ  

2-3 Έναρξη παροχής 
υπηρεσιών και 
τεκμηρίωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών 

Επαλήθευση ότι η σύμβαση περιλαμβάνει 
δέσμευση για την εφαρμογή των 
αντίστοιχων προσεγγίσεων και εργαλείων 
για την παροχή υπηρεσιών ΣΕΑ. 

 

Δ/ΠΕ    ΤΠ  

2-4 Ενημέρωση χρηστών ή 
προσωπικού λειτουργίας 

Επαλήθευση ότι η σύμβαση περιέχει 
σχέδιο για την ενημέρωση των χρηστών. 

 

Δ/ΠΕ    ΤΠ  

2-5 Διασφάλιση της 
λειτουργικότητας των 
πρόσφατα 
εγκατεστημένων 
εγκαταστάσεων κατά τη 
λήξη της σύμβασης 

Επαλήθευση ότι η σύμβαση περιέχει 
διατάξεις που εγγυώνται ότι όλες οι 
εγκαταστάσεις που έχουν εγκατασταθεί 
πρόσφατα είναι πλήρως λειτουργικές κατά 
τη λήξη της σύμβασης. 

 

Δ/ΠΕ    ΤΠ  
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3-1 Εξάρτηση της αμοιβής από 
την τήρηση της εγγύησης 
εξοικονόμησης 

 

Καθορίζεται ως ΤΠ στη σύμβαση Δ/ΠΕ    ΤΠ  

3-2 Ποσό εγγυημένης 
εξοικονόμησης 

Το ποσό της συμβατικής εγγυημένης 
εξοικονόμησης είναι το βασικό ΚΑΝ. (Εάν 
ισχύει, μπορεί να καθοριστεί, επιπλέον, 
ένα ελάχιστο επίπεδο εξοικονόμησης ως 
ΤΠ στη σύμβαση) 

 

Δ/ΠΕ    (ΤΠ) ΚΑΝ 40-50% 

3-3 Επιτευχθείσα εγγυημένη 
εξοικονόμηση (ισχύει μόνο 
για την εγγύηση 
εξοικονόμησης τύπου 1) 

 

Η εκ των προτέρων αξιολόγηση της 
δυνατότητας εξασφάλισης εγγυημένης 
εξοικονόμησης διεξάγεται κατά την 
αξιολόγηση των υποβληθεισών 
προσφορών σύμφωνα με τα ΚΑΝ.  

   Δ/ΠΕ  ΚΑΝ 5-15% 

3-4 Επαρκή χρονικά 
διαστήματα για την 
επαλήθευση της τήρησης 
της υπόσχεσης εγγύησης 

Το απαιτούμενο ελάχιστο διάστημα 
εκθέσεων M&V ορίζεται από τον Δ/ΠΕ 
στον ΦΔ και στη σύμβαση. 

 

Δ/ΠΕ      

4-1 Εφαρμογή τυποποιημένης 
μεθόδου για τον 
υπολογισμό της 
εξοικονόμησης ενέργειας 

 

Επαλήθευση ότι η εφαρμογή μίας εκ των 
δύο τυποποιημένων μεθόδων IPMVP ή ISO 
50015:2014 ορίζεται στη σύμβαση. 

Δ/ΠΕ ΠΑ ΠΑ ΠΑ ΤΠ  
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4-2 Επιλογή της πιο 
κατάλληλης προσέγγισης 
για την επαλήθευση της 
εξοικονόμησης ενέργειας 

Αιτιολόγηση της επιλογής των 
προσεγγίσεων M&V. Παρουσίαση των 
οφελών και περιορισμών της επιλεχθείσας 
προσέγγισης σε σύγκριση με πιθανές 
εναλλακτικές λύσεις από τον πάροχο. 
Συμφωνία μεταξύ παρόχου υπηρεσιών και 
διευκολυντή (πελάτη). 

 

 ΠΑ & Δ/ΠΕ ΠΑ & Δ/ΠΕ ΠΑ & 
Δ/ΠΕ 

(ΤΠ) ΚΑΝ 

4-3 Σαφής ορισμός της 
γραμμής βάσης 
(κατανάλωση αναφοράς) 

 

Καθορισμός μιας γραμμής βάσης βάσει 
ξεχωριστής αξιολόγησης των δεδομένων 
της γραμμής βάσης 

Δ/ΠΕ    ΤΠ  

4-4 Σαφής ορισμός της βάσης 
προσαρμογής του 
υπολογισμού 
εξοικονόμησης ενέργειας  

Προσδιορισμός σαφώς καθορισμένης 
μεθοδολογίας προσαρμογής που 
περιλαμβάνει παραδείγματος χάριν: 

 διαφανή αξιολόγηση των παραγόντων 
που επηρεάζουν την κατανάλωση 
ενέργειας  

 παρουσίαση ειδικών εξισώσεων 
προσαρμογής 

 

Δ/ΠΕ    ΤΠ  

4-5 Διαφάνεια και συμφωνία 
επί των διαδικασιών M&V 
και σχετικές υποχρεώσεις 

 

Συμφωνία για την εφαρμογή των 
διαδικασιών M&V (διαδικασίες M&V). Οι 
αρμοδιότητες καθορίζονται στις ΤΠ. 

 ΠΑ & Δ/ΠΕ ΠΑ & Δ/ΠΕ ΠΑ & 
Δ/ΠΕ 

ΤΠ  

5-1 Συμμόρφωση με τη 
διαθεσιμότητα του 
απαιτούμενου 
συστήματος 

Η επαλήθευση των απαιτήσεων που 
ορίζονται στη σύμβαση (π.χ. καταγραφή 
των χρόνων λειτουργίας και διακοπών) 
αντικατοπτρίζει τις ανάγκες του πελάτη 

Δ/ΠΕ    ΤΠ  
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κατά τη λειτουργία του συστήματος. 

 

5-2 Ταχεία αντιμετώπιση 
προβλημάτων σε 
περίπτωση 
δυσλειτουργίας των 
τεχνικών συστημάτων 

Επαλήθευση ότι η καταχώριση σφαλμάτων 
ορίζεται στη σύμβαση και αντικατοπτρίζει 
τις ανάγκες του πελάτη και τις 
ιδιαιτερότητες του συστήματος. 

 

Δ/ΠΕ    ΤΠ  

5-3 Λειτουργικότητα της 
εγκατάστασης κατά τη 
λήξη της σύμβασης 

Επαλήθευση ότι η σύμβαση περιέχει 
διατάξεις που εγγυώνται ότι όλες οι 
εγκαταστάσεις που έχουν εγκατασταθεί 
πρόσφατα είναι πλήρως λειτουργικές κατά 
τη λήξη της σύμβασης. 

 

Δ/ΠΕ    ΤΠ  

5-4 Σαφής ορισμός των 
υποχρεώσεων του 
παρόχου υπηρεσιών όσον 
αφορά τη συντήρηση και 
επισκευή 

Συμβατικές διατάξεις που καθορίζουν τις 
υποχρεώσεις του παρόχου υπηρεσιών 
όσον αφορά τη συντήρηση και επισκευή 

 

 

Δ/ΠΕ    ΤΠ  

6‐1 Γνωστοποίηση των 
ατόμων επικοινωνίας 

Καθορισμός των ατόμων επικοινωνίας σε 
έγγραφο που σχετίζεται με τη σύμβαση, 
όπου περιγράφονται αναλυτικά οι 
αντίστοιχες αρμοδιότητες  

 

Δ/ΠΕ    ΤΠ  

6-2 Συμφωνία για την 
προσβασιμότητα και την 
ανταλλαγή δεδομένων 
(αμφίδρομα) 

Συμβατικές διατάξεις που καθορίζουν την 
αμοιβαία πρόσβαση στα δεδομένα 

 

Δ/ΠΕ    ΤΠ  
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6‐3 Καταγραφή και συνεχής 
ενημέρωση όλων των 
μέτρων ΒΕΑ που έχει λάβει 
ο πάροχος ΥΕΑ 

Επαλήθευση κατά πόσον η διαχείριση 
ενέργειας που ορίζεται στη σύμβαση 
περιλαμβάνει ένα εργαλείο που 
προσφέρει τη δυνατότητα αποτύπωσης 
των μέτρων με σαφή και συνοπτικό τρόπο.  

 

Δ/ΠΕ    ΤΠ  

6-4 Οργανωτικά μέτρα για τη 
δέσμευση εσωτερικού 
προσωπικού λειτουργίας 

Καθορισμός οργανωτικών μέτρων που θα 
διευκολύνουν τη συνεχή ανταλλαγή 
πληροφοριών  

 

Δ/ΠΕ    ΤΠ  

7‐1 Ορισμός των απαιτήσεων 
των χρηστών 
(συμπεριλαμβανομένης 
τακτικής αναθεώρησης)  

Εφόσον οι αντίστοιχες παράμετροι 
επηρεάζονται από τις ΥΕΑ, οι απαιτήσεις 
των χρηστών (π.χ. θερμοκρασία χώρου, 
υγρασία, κ.λπ.) πρέπει να επαληθεύονται 
και να καταγράφονται  

 

Δ/ΠΕ    ΤΠ  

7‐2 Τακτική επαλήθευση της 
συμμόρφωσης με τις 
φυσικές παραμέτρους 
άνεσης 

Οι ακόλουθες ενέργειες πρέπει να 
υλοποιούνται: 

 Τακτική αξιολόγηση των δεδομένων 
άνεσης που συλλέγονται και 
αποθηκεύονται στα συστήματα 
αυτοματισμού κτιρίων (τουλάχιστον 
μία φορά ετησίως) 

 Πρόσθετες μετρήσεις σε περιπτώσεις 
όπου αναφέρονται αξιοσημείωτα 
ελλείμματα στην άνεση 

 Διορθωτικές ενέργειες για τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις 
απαιτήσεις των χρηστών 

Δ/ΠΕ    ΤΠ  
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7-3 Αξιολόγηση της 
ικανοποίησης των χρηστών 

Οι συμβατικές διατάξεις σχετικά με τη 
διαδικασία αποτύπωσης της ικανοποίησης 
των χρηστών αποτελούν μέρος της 
σύμβασης. 

 

Δ/ΠΕ    (ΤΠ)  

8‐1 Ανάπτυξη ενός 
προγράμματος παροχής 
κινήτρων στους χρήστες 

Διαθεσιμότητα ενός προγράμματος 
παροχής κινήτρων για όλες τις ομάδες 
χρηστών 

 

 

Δ/ΠΕ    (ΤΠ)  

8-2 Δημιουργία ενός 
συστήματος προτάσεων 
για τους πελάτες με στόχο 
τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης 

Η διαθεσιμότητα ενός συστήματος που 
διευκολύνει τη διαβίβαση των προτάσεων 
των χρηστών ΥΕΑ και η διαθεσιμότητα μιας 
διαδικασίας ανατροφοδότησης προς τον 
χρήστη πρέπει να διασφαλίζονται στη 
σύμβαση. Ένα τέτοιο σύστημα προτάσεων 
μπορεί να προβλέπει τακτικές συναντήσεις 
τουλάχιστον μία φορά ετησίως για την 
εκτίμηση της επιτευχθείσας εξοικονόμησης 
και της βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης. 

 

Δ/ΠΕ    (ΤΠ)  

8-3 Παροχή ενημέρωσης με 
στόχο την ανάληψη 
δράσης σχετικά με το θέμα 
της ενεργειακής απόδοσης 

Η διαθεσιμότητα πληροφοριών σχετικά με 
συγκεκριμένες δράσεις εξοικονόμησης 
ενέργειας που μπορούν να υλοποιηθούν 
από διαφορετικές ομάδες στόχο πρέπει να 
διασφαλίζεται στη σύμβαση. 

 

Δ/ΠΕ    (ΤΠ)  

9‐1 Μεταβίβαση κυριότητας Διαθεσιμότητα συμβατικού κανονισμού Δ/ΠΕ    ΤΠ  
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σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις 

 

9-2 Διαχείριση του κινδύνου 
τιμής ενέργειας 

Διαθεσιμότητα συμβατικού κανονισμού 
σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις 

 

Δ/ΠΕ    ΤΠ  

9‐3 Ασφάλειες Διαθεσιμότητα συμβατικού κανονισμού 
σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις 

 

Δ/ΠΕ    ΤΠ  

9‐4 Κανονισμοί τερματισμού 
σύμβασης 

Διαθεσιμότητα συμβατικού κανονισμού 
σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις 

 

Δ/ΠΕ    ΤΠ  

9-5 Νομική διαδοχή Διαθεσιμότητα συμβατικού κανονισμού 
σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις 

 

Δ/ΠΕ    ΤΠ  

9‐6 Απεριόριστα δικαιώματα 
πρόσβασης και δικαίωμα 
πρόσβασης 

Διαθεσιμότητα συμβατικού κανονισμού 
σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις 

 

Δ/ΠΕ    ΤΠ  

9-7 Επιτρέπεται η ύπαρξη 
διαφόρων τύπων 
χρηματοδότησης 
(εκχώρηση, χρημ/δοτική 
μίσθωση, πώληση 
επιχειρηματικής 
απαίτησης) 

Διαθεσιμότητα συμβατικού κανονισμού 
σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις 

 

 

 

Δ/ΠΕ (ΠΑ, Δ/ΠΕ) (ΠΑ, Δ/ΠΕ) (ΠΑ, 
Δ/ΠΕ) 

ΤΠ  

9‐8 Κανονισμός για τα 
δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας 

Διαθεσιμότητα συμβατικού κανονισμού 
σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις 

Δ/ΠΕ    ΤΠ  

Κατάλογος συντομογραφιών: 
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ΚΑΝ:ΚριτήριαΑνάθεσης 

ανάθεσης 

       Δ: Διευκολυντής ΦΔ: Φάκελος Διαγωνισμού ΤΠ: Τεχνικές προδιαγραφές  

 ΠΕ: Πελάτης       ΠΑ: Πάροχος σε παρένθεση (): μη υποχρεωτικό 
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6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΠΕ ΜΕ ΑΔΔ 

6.1 Αξιολόγηση σε διαφορετικά στάδια της προμήθειας ΣΠΕ με 
ΑΔΔ 

Η συνήθης προσέγγιση για διαγωνισμούς ΣΠΕ είναι η ανταγωνιστική διαδικασία με 

διαπραγμάτευση.  Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία υποβολής προσφορών διεξάγεται σε 

διαφορετικές φάσεις ως εξής: 

1. Αξιολόγηση αρχικών προσφορών 

 Οι πάροχοι ΣΠΕ που είναι κατάλληλοι για περαιτέρω διαπραγματεύσεις επιλέγονται με 
βάση τα εξής: 

- συμμόρφωση της προσφοράς με τις προδιαγραφές που παρατίθενται στον φάκελο του 
διαγωνισμού, 

- αξιολόγηση των αρχικών προσφορών. 

2. Διαπραγματεύσεις με προσφέροντες 

 Μετά την υποβολή των αρχικών προσφορών, ακολουθούν αρκετοί γύροι 
διαπραγματεύσεων με τους προσφέροντες. Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων είναι 
δυνατή η τροποποίηση των προσφορών ανάλογα με τις πρόσθετες απαιτήσεις του 
πελάτη. 

 Υπάρχει τουλάχιστον ένας γύρος διαπραγματεύσεων, αλλά συνήθως υπάρχουν δύο ή 
τρεις γύροι διαπραγματεύσεων στους οποίους μπορούν να αξιολογηθούν τα κριτήρια. 

 Σε κάθε γύρο, υπάρχουν νέες προδιαγραφές των προσφορών —ο ανάδοχος ζητά νέες 
πρόσθετες λεπτομέρειες των λύσεων που περιγράφονται στις προσφορές— οι οποίες 
αξιολογούνται στον επόμενο γύρο.  

 Πρόσκληση υποβολής τελικών προσφορών. 

3. Αξιολόγηση τελικών προσφορών και επιλογή του επικρατέστερου προσφέροντα 

Σε περίπτωση επιλογής άλλων διαδικασιών προμήθειας, η διαδικασία πρέπει να προσαρμόζεται 

αναλόγως. Δεδομένου ότι τα έργα ΣΠΕ είναι σε πολλές περιπτώσεις λιγότερο πολύπλοκα από τα 

έργα ΣΕΑ, η διαδικασία ενός μόνο σταδίου είναι εξίσου κατάλληλη σε πλείστες περιπτώσεις. 

6.2 Τεχνικές προδιαγραφές και κριτήρια ανάθεσης για ΣΠΕ 

Οι προδιαγραφές και τα κριτήρια ανάθεσης, τα οποία χρησιμοποιούνται στη διαδικασία 

αξιολόγησης των προσφορών, πρέπει να περιλαμβάνονται στον φάκελο διαγωνισμού (ΦΔ) μαζί 

με τον συντελεστή στάθμισης των κριτηρίων ανάθεσης. 
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6.2.1 Τεχνικές προδιαγραφές 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα των έργων ΣΠΕ, ο φάκελος του διαγωνισμού 

πρέπει να προσδιορίζει με σαφήνεια ποιες τεχνικές προδιαγραφές είναι οι υποχρεωτικές 

απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι. Εάν ο προσφέρων δεν πληροί τις τεχνικές 

προδιαγραφές, μπορεί να εξαιρεθεί από τη διαδικασία υποβολής προσφορών. Επιπλέον, οι 

τεχνικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται στον φάκελο του διαγωνισμού, συμπεριλαμβάνονται στη 

σύμβαση προμήθειας ενέργειας. Κατά τη διατύπωση των τεχνικών προδιαγραφών, τα ευρωπαϊκά 

τεχνικά κριτήρια ποιότητας δίνουν χρήσιμες οδηγίες, όπως περιγράφονται λεπτομερώς στην 

ενότητα 1.1. 

6.2.2 Κριτήρια ανάθεσης και συντελεστές στάθμισης 

Συνήθως, κατά τη διαδικασία προμήθειας ΣΠΕ, η τιμή παροχής ενέργειας είναι το κριτήριο 

ανάθεσης με την κυρίαρχη στάθμιση. 

Εντούτοις, κρίνεται σκόπιμος ο καθορισμός συντελεστή στάθμισης όσον αφορά τα κριτήρια που 

δεν σχετίζονται με την τιμή (π.χ. εφεδρικό σύστημα, ποιότητα των τεχνικών λύσεων, συμβολή 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εκπομπές, κ.λπ.) —εκτός εάν αυτά ορίζονται ως υποχρεωτικές 

προδιαγραφές (βλ. ενότητα 6.2.1). Η χρήση κριτηρίων που δεν σχετίζονται με την τιμή βοηθά τον 

πελάτη να μην αναθέσει τη σύμβαση ΣΠΕ σε έναν υποψήφιο που προσφέρει χαμηλή τιμή, η 

εκτέλεσης της οποίας κινδυνεύει εξαιτίας της αναξιοπιστίας, της κακής ποιότητας της 

παρεχόμενης ενέργειας ή άλλου τεχνικού ή οικονομικού παράγοντα.  

Κατά τον καθορισμό συντελεστών στάθμισης, πρέπει να διασφαλίζεται ότι: 

 οι συντελεστές στάθμισης αντικατοπτρίζουν τους στόχους του πελάτη, 

 καθορίζεται συντελεστής στάθμισης για όλα τα κριτήρια ανάθεσης που πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν, και 

 το άθροισμα όλων των συντελεστών στάθμισης ανέρχεται στο 100%. 

Ο Πίνακας 5 δείχνει το σύνηθες εύρος στάθμισης των κριτηρίων ανάθεσης. Η ακόλουθη ενότητα 

παρουσιάζει μια πιο λεπτομερή περιγραφή των ιδιαιτεροτήτων των κριτηρίων ανάθεσης που 

περιλαμβάνονται στον πίνακα.  

Πίνακας 5 Συντελεστές στάθμισης των κριτηρίων ανάθεσης για ΣΠΕ 
Κριτήρια Συντελεστής στάθμισης 

(Ελάχιστο-Μέγιστο) 

Τιμή παροχής ενέργειας (συμπεριλαμβανομένων των συνιστωσών 
της τιμής: επένδυση, ποσό εξοικονόμησης ενέργειας και συναφείς 
δαπάνες, και λοιπές λειτουργικές δαπάνες) 

65%-90% 

Μακροπρόθεσμο λειτουργικό κόστος (ο συντελεστής στάθμισης 
είναι υψηλότερος εάν ο κύκλος ζωής του τεχνολογικού εξοπλισμού 
υπερβαίνει τη διάρκεια της σύμβασης) 

0%-30% 

Υπολειμματική αξία 0%-10% 
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Ασφάλεια παροχής 0%-15% 

Άλλα τεχνικά κριτήρια ποιότητας  5%-15% 

 

Τιμή παροχής ενέργειας 

Ανάλογα με τη σύμβαση, η τιμή μπορεί να είναι π.χ.: 

 Τιμή ενέργειας ανά μονάδα (όπως €/MWh). Σε αυτές τις περιπτώσεις, συνήθως υπάρχει 
προδιαγραφή μιας ελάχιστης ποσότητας (ή πάγιας χρέωσης). 

 Τιμολόγηση δύο στοιχείων με:  

o τιμή ενέργειας ανά μονάδα (όπως €/MWh), συν 

o πάγιο ετήσιο κόστος (€/έτος), που καλύπτει δαπάνες προσωπικού, λοιπές δαπάνες 
λειτουργίας και συντήρησης, απόσβεση περιουσιακών στοιχείων, κ.λπ. 

Σε κάθε περίπτωση, το σύστημα τιμολόγησης πρέπει να περιγράφει τα ποσά που ο πελάτης θα 

πρέπει να καταβάλει στον προσφέροντα για την παροχή ενέργειας και όλες τις συναφείς 

υπηρεσίες. Αυτό πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις προκαθορισμένες δαπάνες καθ' όλη τη 

διάρκεια της σύμβασης ΣΠΕ. Ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες των έργων, συνήθως 

περιλαμβάνονται τα εξής: 

 τεχνικός σχεδιασμός, 

 παράδοση και εγκατάσταση του τεχνολογικού εξοπλισμού, 

 κόστος λειτουργίας και συντήρησης κατά τη διάρκεια της συμβατικής περιόδου, 

 σύστημα τεχνολογικού ελέγχου, 

 κόστος χρηματοδότησης (εάν υπάρχει), 

 κόστος καυσίμων/ηλεκτρικής ενέργειας/νερού. 

Κατά την εξέταση του κριτηρίου τιμολόγησης και της στάθμισής του, δεν θα πρέπει να δίδεται 

έμφαση μόνο στην αρχική τιμή ενέργειας, αλλά και στη σταθερότητα και στην προβλεψιμότητά 

του με την πάροδο του χρόνου κατά τη διάρκεια της συμβατικής περιόδου. Αυτό σημαίνει ότι 

πρέπει να καθορίζονται οι κανόνες για την προσαρμογή των τιμών. Στο πλαίσιο αυτό, είναι 

σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη ότι συχνά ο κίνδυνος τιμολόγησης είναι πέραν του ελέγχου του 

παρόχου υπηρεσιών (π.χ. όσον αφορά την τιμή καυσίμων/ηλεκτρικής ενέργειας/νερού). 

Επομένως, πρέπει να υπάρχει συμφωνία σχετικά με τη δέουσα κατανομή κινδύνου μεταξύ 

παρόχου και πελάτη. 

Ο φάκελος του διαγωνισμού θα πρέπει να περιλαμβάνει σαφώς καθορισμένη μεθοδολογία για 

την αξιολόγηση/σύγκριση των τιμών των προσφορών. Η μεθοδολογία αυτή μπορεί να βασίζεται 

σε υπο-συντελεστές στάθμισης που αντιστοιχούν στις "σταθερές" και τις "μεταβλητές" 

συνιστώσες της τιμής. Εναλλακτικά, μπορεί να προβλέπει έναν πιο λεπτομερή τύπο αξιολόγησης, 

παρέχοντας συγκεκριμένες παραμέτρους (όπως ετήσια κατανάλωση ενέργειας, τιμές καυσίμων, 

κ.λπ.) για κάθε έτος της σύμβασης. 
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Μακροπρόθεσμο λειτουργικό κόστος 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, σε ένα τυπικό έργο ΣΠΕ, η τιμή της παρεχόμενης ενέργειας 

καλύπτει το συνολικό κόστος καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Αυτό που μετράει για τον 

πελάτη μετά το τέλος του έργου, ωστόσο, είναι το ποσό του μακροπρόθεσμου λειτουργικού 

κόστους. Συνεπώς, για τα έργα εκείνα όπου η διάρκεια ζωής του εξοπλισμού υπερβαίνει τη 

διάρκεια της σύμβασης και η κυριότητα του εξοπλισμού μεταβιβάζεται στον πελάτη κατά τη λήξη 

της σύμβασης, το προβλεπόμενο μακροπρόθεσμο λειτουργικό κόστος θα πρέπει να 

περιλαμβάνεται στον πίνακα των κριτηρίων ανάθεσης. Αυτό το στοιχείο προσφέρει πλεονέκτημα 

στους υποψηφίους που αυξάνουν το ποσό της επένδυσης χάριν χαμηλότερου λειτουργικού 

κόστους. Επιπλέον, το χαμηλό λειτουργικό κόστος είναι ήδη επωφελές κατά τη διάρκεια της 

συμβατικής περιόδου, καθώς μειώνει την έκθεση στις διακυμάνσεις των τιμών και τους συναφείς 

κινδύνους. 

Υπολειμματική αξία του περιουσιακού στοιχείου 

Σε ορισμένα έργα, το κριτήριο ανάθεσης που αφορά την υπολειμματική αξία του περιουσιακού 

στοιχείου (μετά τη λήξη της σύμβασης) ενδέχεται να παρακινήσει τους προσφέροντες να 

επενδύσουν σε νέο (ή υψηλότερης ποιότητας) εξοπλισμό, αντί να χρησιμοποιούν τον υπάρχοντα 

ή μεταχειρισμένο εξοπλισμό. Εφόσον πρέπει να είναι δυνατή η αξιολόγηση αυτής της 

υπολειμματικής αξίας —ανάλογα με την περίπτωση— το κριτήριο μπορεί να αναφέρεται στην 

εκτιμώμενη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου κατά τη λήξη της σύμβασης ή στην 

πραγματική αγοραία αξία στο στάδιο της υποβολής προσφορών. 

Ασφάλεια παροχής 

Για την αξιολόγηση της ασφάλειας παροχής μπορούν να εφαρμόζονται τα ακόλουθα τεχνικά 

κριτήρια ποιότητας: 

 Μέσα διαθεσιμότητας στην προσφερόμενη τεχνική λύση. 

 Εφεδρικό σύστημα (λέβητας/ψύκτης/μετασχηματιστής, κ.λπ.): 

o Παραδείγματος χάριν, μια εγκατάσταση με δύο λέβητες 700 kW παρέχει σε έναν 
καταναλωτή θέρμανσης με φορτίο αιχμής 1000 kW σημαντικά υψηλότερη αξιοπιστία 
από μια εγκατάσταση με έναν μόνο λέβητα 1000 kW (με υψηλότερες κεφαλαιουχικές 
δαπάνες, φυσικά). Σε αυτό το πλαίσιο, μπορεί να προστεθεί ένα κριτήριο ανάθεσης 

όπως "Τεχνική λύση με δύο λέβητες των  500 kW έκαστος" (με συντελεστή 
στάθμισης 5-10%), εάν κρίνεται σκόπιμο. 

 Εφεδρικό καύσιμο: 

o Παραδείγματος χάριν, η εγκατάσταση μιας δεξαμενής πετρελαίου και ενός καυστήρα 
δύο καυσίμων σε μια εγκατάσταση λέβητα φυσικού αερίου, εγγυάται αυξημένη 
ασφάλεια τροφοδοσίας (σε σύγκριση με έναν καυστήρα μόνο φυσικού αερίου). 
Παρόμοιες τεχνικές λύσεις μπορούν να χρησιμοποιούνται άμεσα ως κριτήριο 
ανάθεσης (με την αντίστοιχη στάθμιση). 
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 Άλλα κριτήρια που σχετίζονται με την ασφάλεια της παροχής θα μπορούσαν να είναι π.χ.: 

o Ειδικές προσεγγίσεις που θα χρησιμοποιούνται για την ελαχιστοποίηση της 
διαταραχής της παροχής ενέργειας κατά την υλοποίηση του έργου, ή 

o Συμβατότητα του έργου (τεχνολογία) με το υπάρχον σύστημα, κ.λπ. 

Λοιπά τεχνικά κριτήρια ποιότητας 

Άλλα τεχνικά κριτήρια ενδέχεται να ωθήσουν τους υποψηφίους στη βελτίωση των επιδόσεων, 

των ποιοτικών ή περιβαλλοντικών προτύπων, παρά την υψηλότερη αρχική επένδυση. 

Παραδείγματος χάριν, κριτήρια όπως τα ακόλουθα ενδέχεται να προστεθούν ως τεχνικές 

προδιαγραφές ή κριτήρια ανάθεσης (με αντίστοιχους συντελεστές στάθμισης): 

 χρήση ενός ορισμένου ποσοστού ΑΠΕ (ή απορριπτόμενης θερμότητας) στο μίγμα 
καυσίμου/ενέργειας, ή 

 χρήση καυσίμου με χαμηλές εκπομπές (φυσικό αέριο, πεπιεσμένο φυσικό αέριο, 
βιομάζα), ή 

 χρήση ψύκτη με ψυκτικό υγρό χαμηλών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κ.λπ. 

 διαθεσιμότητα ή ποιότητα των συστημάτων αυτοματισμού/παρακολούθησης, 

 επάρκεια των συνιστώμενων τεχνικών μέτρων. 

 

6.3 Εφαρμογή τεχνικών κριτηρίων ποιότητας στη διαδικασία 
προμήθειας ΣΠΕ 

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει ποια τεχνικά κριτήρια ποιότητας εφαρμόζονται στα διάφορα στάδια 

της προμήθειας. Επίσης, για κάθε στάδιο καθορίζει ποιος φορέας συμμετέχει στην υλοποίηση (Δ 

- διευκολυντής, ΠΑ - πάροχος, ΠΕ - πελάτης). Στην τελευταία στήλη διευκρινίζεται αν τα κριτήρια 

εφαρμόζονται ως τεχνική προδιαγραφή - ΤΠ ή κριτήριο ανάθεσης - ΚΑΝ.  
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Πίνακας 6 Εφαρμογή τεχνικών κριτηρίων ποιότητας στη διαδικασία προμήθειας ΣΠΕ 

   Έγγραφα της προμήθειας Αξιολόγηση 

ΚΑ Κριτήριο Αξιολόγησης Χρήση στην προμήθεια Στάδιο 1 Στάδιο 2 Στάδιο 3 Στάδιο 4 ΤΠ ΚΑΝ 
(στάθμιση) 

   έως την 
πρόσκληση 
υποβολής 
προσφοράς  

έως την 
υποβολή 
ενδεικτικής 
προσφοράς 

έως την 
υποβολή 
τελικών 
προσφορών 

έως την 
επιλογή του 
επικρατέστερου 
προσφέροντα 

 στάθμιση 
σε % 

1-1 Συμφωνία σχετικά με τη 
διαδικασία ανάλυσης 
ενέργειας σύμφωνα με το 
πρότυπο EN 16247-1  

Συνήθως, ο πελάτης —με την υποστήριξη 
ενός διευκολυντή— διεξάγει ανάλυση της 
ενέργειας ως βάση για την προμήθεια.  

 

Δ/ΠΕ Δ/ΠΕ Δ/ΠΕ  ΤΠ  

1-2 Επαρκής συλλογή και 
ανάλυση δεδομένων  

Συνήθως, ο πελάτης —με την υποστήριξη 
ενός διευκολυντή— είναι υπεύθυνος για τη 
συλλογή δεδομένων, εφόσον ο ΦΔ θα 
πρέπει ήδη να περιέχει επαρκή δεδομένα 
ως βάση για τις προσφορές 

 

Δ/ΠΕ Δ/ΠΕ  Δ/ΠΕ  ΤΠ  

1-3 Επάρκεια των 
συνιστώμενων μέτρων 
βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης (ΒΕΑ) 

Δεδομένου ότι οι υποψήφιοι επιλέγουν τα 
τεχνικά μέτρα κατά την κρίση τους, το 1-3 
μπορεί να εφαρμοστεί ως κριτήριο 
ανάθεσης, βάσει αξιολόγησης της 
προσφοράς. Η επικοινωνία μεταξύ ΠΕ/Δ και 
ΠΑ ενισχύει την επάρκεια των 
προτεινόμενων μέτρων. 

 

   ΠΑ, Δ/ΠΕ ΠΑ  (ΚΑΝ 5-
10%) 
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2-1 Παροχή υπηρεσιών 
σύμφωνα με ισχύοντα 
πρότυπα, νόμους και 
επίσημες άδειες 

Ο πάροχος ΣΠΕ είναι υποχρεωμένος να 
συμμορφώνεται με τα πρότυπα και τους 
νόμιμους όρους που ισχύουν για το 
αντικείμενο. 

 

 

 

Δ/ΠΕ    ΤΠ  

2-2 Παράδοση σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα 

Ο ΦΔ περιέχει είτε ένα καθορισμένο 
χρονοδιάγραμμα είτε μια διαδικασία που 
καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο ο 
πάροχος ΣΠΕ θα συμβουλεύεται και θα 
συμφωνεί με τον πελάτη όσον αφορά τα 
χρονοδιαγράμματα. 

 

Δ/ΠΕ    ΤΠ  

2-3 Έναρξη παροχής 
υπηρεσιών και 
τεκμηρίωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών 

Ο ΦΔ περιλαμβάνει δέσμευση εφαρμογής 
των αντίστοιχων προσεγγίσεων και 
εργαλείων για την ανάθεση υπηρεσιών 
ΣΠΕ. 

 

Δ/ΠΕ    ΤΠ  

2-4 Ενημέρωση χρηστών ή 
προσωπικού λειτουργίας 

Ο ΦΔ περιέχει σχέδιο για την ενημέρωση 
των χρηστών. 

 

Δ/ΠΕ    ΤΠ  

2-5 Διασφάλιση της 
λειτουργικότητας των 
πρόσφατα 
εγκατεστημένων 
εγκαταστάσεων κατά τη 
λήξη της σύμβασης 

Ο ΦΔ περιέχει διατάξεις που εγγυώνται ότι 
όλες οι εγκαταστάσεις που έχουν 
εγκατασταθεί πρόσφατα είναι πλήρως 
λειτουργικές κατά τη λήξη της σύμβασης. 

 

Δ/ΠΕ    ΤΠ  
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ΚΠ3 

 

Εγγύηση εξοικονόμησης Συνήθως, το ΚΠ3-Εγγύηση εξοικονόμησης 
δεν ισχύει για τα έργα ΣΠΕ, εκτός από τις 
περιπτώσεις όπου η ΣΠΕ συνδυάζεται με 
την παροχή εξοικονόμησης ενέργειας από 
την πλευρά της ζήτησης (Ολοκληρωμένη 
Ενεργειακή Σύμβαση) 

 

 

ΚΠ4 

 

Επαλήθευση 
εξοικονόμησης ενέργειας 

Συνήθως, το ΚΠ4-Επαλήθευση 
εξοικονόμησης ενέργειας δεν ισχύει για τα 
έργα ΣΠΕ, εκτός από τις περιπτώσεις όπου 
η ΣΠΕ συνδυάζεται με την παροχή 
εξοικονόμησης ενέργειας από την πλευρά 
της ζήτησης (Ολοκληρωμένη Ενεργειακή 
Σύμβαση) 

 

 

5-1 Συμμόρφωση με τη 
διαθεσιμότητα του 
απαιτούμενου συστήματος 

Ο ΦΔ περιέχει ακριβή περιγραφή των 
αναγκών του πελάτη κατά τη λειτουργία 
του συστήματος. 

Δ/ΠΕ    ΤΠ  

5-2 Ταχεία αντιμετώπιση 
προβλημάτων σε 
περίπτωση 
δυσλειτουργίας των 
τεχνικών συστημάτων 

Ο ΦΔ περιέχει μια ακριβή περιγραφή των 
αναγκών του πελάτη και των 
ιδιαιτεροτήτων του συστήματος. 

Δ/ΠΕ    ΤΠ  

5-3 Λειτουργικότητα της 
εγκατάστασης στη λήξη 
της σύμβασης 

Ο ΦΔ περιέχει διατάξεις που εγγυώνται ότι 
όλες οι εγκαταστάσεις που έχουν 
εγκατασταθεί πρόσφατα είναι πλήρως 
λειτουργικές κατά τη λήξη της σύμβασης. 

Δ/ΠΕ    ΤΠ  

5-4 Σαφής ορισμός των 
υποχρεώσεων του 
παρόχου υπηρεσιών όσον 
αφορά τη συντήρηση και 

Ο ΦΔ καθορίζει τις υποχρεώσεις του 
παρόχου υπηρεσιών όσον αφορά τη 
συντήρηση και επισκευή 

Δ/ΠΕ    ΤΠ  
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επισκευή 

6‐1 Γνωστοποίηση των ατόμων 
επικοινωνίας 

Προσδιορισμός των ατόμων επικοινωνίας 
σε έγγραφο που σχετίζεται με τη σύμβαση, 
όπου περιγράφονται αναλυτικά οι 
αντίστοιχες αρμοδιότητες  

Δ/ΠΕ    ΤΠ  

6-2 Συμφωνία για την 
προσβασιμότητα και την 
ανταλλαγή δεδομένων 
(αμφίδρομα) 

Συμβατικές διατάξεις που καθορίζουν την 
αμοιβαία πρόσβαση στα δεδομένα 

Δ/ΠΕ    ΤΠ  

6‐3 Καταγραφή και συνεχής 
ενημέρωση όλων των 
μέτρων ΒΕΑ που έχει λάβει 
ο πάροχος ΥΕΑ 

Ο ΦΔ ορίζει την προσέγγιση της 
αποτύπωσης της εφαρμογής των τεχνικών 
μέτρων με σαφή και συνοπτικό τρόπο.  

Δ/ΠΕ    ΤΠ  

6-4 Οργανωτικά μέτρα για τη 
δέσμευση εσωτερικού 
προσωπικού λειτουργίας 

Καθορισμός οργανωτικών μέτρων που θα 
διευκολύνουν τη συνεχή ανταλλαγή 
πληροφοριών  

Δ/ΠΕ    ΤΠ  

7‐1 Ορισμός των απαιτήσεων 
των χρηστών 
(συμπεριλαμβανομένης 
τακτικής αναθεώρησης)  

Ο ΦΔ ορίζει τις απαιτήσεις χρήστη που 
ισχύουν για τις ΣΠΕ (π.χ. θερμοκρασία στο 
σημείο εισόδου) και τον τρόπο με τον 
οποίο αυτές πρέπει να επαληθεύονται και 
να καταγράφονται  

Δ/ΠΕ    ΤΠ  

7‐2 Τακτική επαλήθευση της 
συμμόρφωσης με τις 
φυσικές παραμέτρους 
άνεσης 

Προσέγγιση που θα οριστεί στον ΦΔ Δ/ΠΕ    ΤΠ  
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7-3 Αξιολόγηση της 
ικανοποίησης των χρηστών 

Προσέγγιση που θα οριστεί στον ΦΔ, αλλά 
συνήθως αυτό το κριτήριο δεν ισχύει για 
τις ΣΠΕ 

(Δ/ΠΕ)    (ΤΠ)  

ΚΠ8 Ενημέρωση και παροχή 
κινήτρων των χρηστών 

Συνήθως, το ΚΠ8 δεν ισχύει για τις ΣΠΕ. Εάν 
το έργο ΣΠΕ περιλαμβάνει ορισμένες 
αρμοδιότητες στον τομέα αυτό, τότε πρέπει 
να ορίζονται στον ΦΔ 

 

(Δ/ΠΕ)    (ΤΠ)  

9‐1 Μεταβίβαση κυριότητας Προσέγγιση που ορίζεται στους 
συμβατικούς κανονισμούς σύμφωνα με τις 
κανονιστικές διατάξεις 

 

Δ/ΠΕ    ΤΠ  

9-2 Διαχείριση του κινδύνου 
τιμής ενέργειας 

Προσέγγιση που ορίζεται στους 
συμβατικούς κανονισμούς σύμφωνα με τις 
κανονιστικές διατάξεις 

 

Δ/ΠΕ    ΤΠ  

9‐3 Ασφάλειες Προσέγγιση που ορίζεται στους 
συμβατικούς κανονισμούς σύμφωνα με τις 
κανονιστικές διατάξεις 

 

Δ/ΠΕ    ΤΠ  

9‐4 Κανονισμοί τερματισμού 
της σύμβασης 

Προσέγγιση που ορίζεται στους 
συμβατικούς κανονισμούς σύμφωνα με τις 
κανονιστικές διατάξεις 

 

Δ/ΠΕ    ΤΠ  

9-5 Νομική διαδοχή Προσέγγιση που ορίζεται στους 
συμβατικούς κανονισμούς σύμφωνα με τις 
κανονιστικές διατάξεις 

 

Δ/ΠΕ    ΤΠ  
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9‐6 Απεριόριστα δικαιώματα 
πρόσβασης και δικαίωμα 
πρόσβασης 

Προσέγγιση που ορίζεται στους 
συμβατικούς κανονισμούς σύμφωνα με τις 
κανονιστικές διατάξεις 

 

Δ/ΠΕ    ΤΠ  

9-7 Επιτρέπεται η ύπαρξη 
διαφόρων τύπων 
χρηματοδότησης 
(εκχώρηση, χρημ/δοτική 
μίσθωση, πώληση 
επιχειρηματικής 
απαίτησης) 

Προσέγγιση που ορίζεται στους 
συμβατικούς κανονισμούς σύμφωνα με τις 
κανονιστικές διατάξεις 

 

 

 

Δ/ΠΕ (ΠΑ, Δ/ΠΕ) (ΠΑ, Δ/ΠΕ) (ΠΑ, Δ/ΠΕ) ΤΠ  

9‐8 Κανονισμός για τα 
δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας 

Προσέγγιση που ορίζεται στους 
συμβατικούς κανονισμούς σύμφωνα με τις 
κανονιστικές διατάξεις 

 

Δ/ΠΕ    ΤΠ  

Κατάλογος συντομογραφιών: 

ΚΑΝ:ΚριτήριαΑνάθεσης 

ανάθεσης 

   Δ: Διευκολυντής ΦΔ: Φάκελος διαγωνισμού ΤΠ: Τεχνικές προδιαγραφές  

 ΠΕ: Πελάτης   ΠΑ: Πάροχος σε παρένθεση (): μη υποχρεωτικό 
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7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΕΑ ΚΑΙ ΣΠΕ ΠΟΥ 
ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ 

Παρακάτω παρουσιάζεται μια επισκόπηση των διαδικασιών προμήθειας ΥΕΑ σε επτά χώρες της 

ΕΕ που απεικονίζει την ποικιλία των προσεγγίσεων που εφαρμόζονται επί του παρόντος. 

Επιπλέον, τα δύο επόμενα κεφάλαια παρέχουν λεπτομερείς περιγραφές των διαδικασιών που 

εφαρμόζονται για τις ΣΕΑ στην Τσεχική Δημοκρατία και για τις ΣΠΕ στη Βουλγαρία. 

Πίνακας 7 Επισκόπηση των εφαρμοζόμενων διαδικασιών προμήθειας ΥΕΑ 
Χώρα Τύπος διαδικασίας Υπηρεσίες προμήθειας 

Βέλγιο 

 

Ανταγωνιστική διαδικασία με 
διαπραγμάτευση 

ΣΕΑ 

Τσεχική Δημοκρατία 

 

Ανταγωνιστική διαδικασία με 
διαπραγμάτευση 

ΣΕΑ 

Γαλλία 

 

Ανταγωνιστικός διάλογος ΣΕΑ και ΣΠΕ 

Σλοβενία 

 

Ανταγωνιστικός διάλογος ΣΕΑ και ΣΠΕ 

ΗΒ 

 

Ανοικτή διαδικασία ΣΕΑ 

Ελλάδα 

 

Ανοικτή διαδικασία ΣΕΑ, ΣΠΕ και άλλες ΥΕΑ 

Σλοβακία 

 

Ανοικτή διαδικασία ΣΕΑ, ΣΠΕ και άλλες ΥΕΑ 

 

7.1 Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση — Βέλγιο 

Τύπος διαδικασίας: Η VEB και η RenoWatt χρησιμοποιούν αμφότερες ΑΔΔ (άλλοι πάροχοι 
ενδεχομένως να χρησιμοποιούν διαφορετικές διαδικασίες —ΑΔ ή άλλη διαδικασία)  

Τύπος προκηρυσσόμενης ΥΕΑ: ΣΕΑ  

Στο Βέλγιο δραστηριοποιούνται διάφοροι διευκολυντές αγοράς ή υπηρεσίες ΣΕΑ μίας στάσης, 

που δεν εφαρμόζουν απαραιτήτως την ίδια προσέγγιση. Παρακάτω περιγράφεται μόνο η 

προσέγγιση των δύο πιο ενεργών συντελεστών της αγοράς (VEB και RenoWatt) που 

χρησιμοποιούν ΑΔΔ. 

VEB  

Η VEB είναι μια ημικρατική υπηρεσία που δημιουργήθηκε από τη φλαμανδική τοπική 

αυτοδιοίκηση. Η VEB δραστηριοποιείται κυρίως στην Περιφέρεια της Φλάνδρας, αλλά δεν 

https://www.veb.be/
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περιορίζεται μόνο εκεί. Η VEB καλύπτει 4 τομείς, πάντα με επίκεντρο τα δημόσια κτίρια και τους 

δημόσιους οργανισμούς:  

 Συμβάλλει στην εφαρμογή μέτρων ενεργειακής απόδοσης στα δημόσια κτίρια, μεταξύ 
άλλων μέσω ΣΕΑ. 

 Συνδράμει τους δημόσιους φορείς ώστε να βελτιστοποιήσουν την προμήθεια ενέργειας. 

 Διαχειρίζεται μια βάση δεδομένων όσον αφορά τα στοιχεία κατανάλωσης ενέργειας. Αυτή 
η βάση δεδομένων συνδέεται με υπάρχουσες βάσεις δεδομένων που περιέχουν 
δεδομένα ακινήτων.  

 Προσφέρει δυνατότητες δικτύωσης για επαγγελματίες ενεργειακής απόδοσης που 
δραστηριοποιούνται στον δημόσιο τομέα. 

 

RenoWatt  

Η RenoWatt  είναι υπηρεσία μίας στάσης για την αγορά ενεργειακών υπηρεσιών στον δημόσιο 

τομέα στη Βαλλονία. Η RenoWatt κάλυπτε αρχικά την επαρχία της Λιέγης, αλλά πρόσφατα 

επεκτάθηκε σε ολόκληρη την Περιφέρεια της Βαλλονίας. Το έργο της RenoWatt είναι να 

υποστηρίξει την προμήθεια υπηρεσιών ΣΕΑ.  

7.1.1 Στάδια της διαδικασίας προμήθειας 

1. Ανοικτή διαδικασία προμήθειας. 

2. Επιλογή 3-5 ΕΕΥ, με βάση έναν συνδυασμό ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων 

(συστάσεις, φερεγγυότητα, ...). 

3. Συνήθως, τρεις έως πέντε ΕΕΥ δίδουν προσφορές —αξιολόγηση των προσφορών και 

πρόσκληση ενός έως τριών ΕΕΥ για διαπραγμάτευση. 

4. Διαπραγματεύσεις που έχουν ως αποτέλεσμα την παροχή βέλτιστης και τελικής 

προσφοράς από τις ΕΕΥ. 

5. Ανάθεση σύμβασης στην επικρατούσα ΕΕΥ. 

7.1.2 Ρόλοι στην προετοιμασία και υλοποίηση της διαδικασίας προμήθειας 

Τόσο η VEB όσο και η RenoWatt διεξάγουν τη διαδικασία προμήθειας για λογαριασμό των 

δημόσιων πελατών τους (δήμοι, επαρχίες, νοσοκομεία, κ.λπ.). 

7.1.3 Κριτήρια και μεθοδολογία που εφαρμόζονται για την επιλογή της 
επικρατέστερης προσφοράς 

Τόσο η ποιότητα των προσφορών (περίπου το 30% των σημείων βασίζεται, παραδείγματος χάριν, 

στην ποιότητα του σχεδίου του έργου και των προτεινόμενων μέτρων) όσο και η ποσότητα/τιμή 

https://renowatt.be/fr/
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(περίπου το 70% των σημείων βασίζεται π.χ. στην εγγυημένη εξοικονόμηση, στις επενδύσεις, στο 

ετήσιο κόστος συντήρησης). 

7.2 Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση — Τσεχική 
Δημοκρατία 

Τύπος διαδικασίας:  ΑΔΔ  

Τύπος προκηρυσσόμενης ΥΕΑ: ΣΕΑ  

Τα διάφορα στάδια της ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση για έργα ΣΕΑ 

περιγράφονται παρακάτω.  

Βάσει της προκαταρκτικής ανάλυσης, η αρμόδια διοικητική υπηρεσία από την πλευρά του πελάτη 

αποφασίζει εάν θα χρησιμοποιήσει ή όχι ΣΕΑ για να χρηματοδοτήσει τα συγκεκριμένα μέτρα 

εξοικονόμησης ενέργειας. Είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται η υποστήριξη των βασικών φορέων 

λήψης αποφάσεων, οι οποίοι πρέπει να εγκρίνουν την τελική ΣΕΑ. Αυτό είναι απαραίτητο πριν 

γίνει οποιοδήποτε βήμα μετά το αρχικό στάδιο. 

Μόλις η αρμόδια διοικητική υπηρεσία αποφασίσει να χρησιμοποιήσει τη ΣΕΑ για το 

συγκεκριμένο έργο, η διαδικασία προμήθειας για την εύρεση πάροχου ΣΕΑ είναι το επόμενο 

βασικό βήμα στο πλαίσιο της διαδικασίας ΣΕΑ. Η διαδικασία δημόσιας προμήθειας καταρτίζεται 

συχνά σε συνεργασία με έναν διευκολυντή του έργου ΣΕΑ, ο οποίος είναι σε θέση να καθορίσει 

τα κατάλληλα κριτήρια προμήθειας, να προετοιμάσει την τεκμηρίωση των προδιαγραφών της 

σύμβασης και ο οποίος θα βοηθήσει στην αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών.  

Δεν υπάρχει συνήθως καμία δέσμευση για τον πελάτη μέχρι την υπογραφή της ΣΕΑ. Έως εκείνο 

το σημείο, ο πελάτης ενδεχομένως να αποφασίσει να μην υλοποιήσει το έργο ΣΕΑ παρά μόνο για 

να καλύψει τις δαπάνες του ενεργειακού ελέγχου και του τεχνικού σχεδιασμού που θα έχουν 

ολοκληρωθεί μέχρι τότε.  

7.2.1 Στάδια της διαδικασίας προμήθειας 

Όσον αφορά τα έργα ΣΕΑ στον δημόσιο τομέα, η διαδικασία προμήθειας πρέπει να διεξάγεται 

σύμφωνα με τον υπ' αρ. 134/2016 νόμο περί δημοσίων προμηθειών, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 

1η Οκτωβρίου 2016. 

Το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας προμήθειας ποικίλει από έργο σε έργο ανάλογα με τις 

εκάστοτε συνθήκες. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει ένα παράδειγμα συνήθους διαδικασίας 

ΑΔΔ για ΣΕΑ.  

Προετοιμασία του φακέλου διαγωνισμού 

Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει συνήθως σε αυτήν την πρώτη φάση, κοινοποιώντας την πρόθεσή 

της να αναθέσει δημόσια σύμβαση στο πλαίσιο ΑΔΔ στην αντίστοιχη εθνική εφημερίδα δημόσιων 

συμβάσεων και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (απαιτείται αν η αξία της 
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σύμβασης ισούται ή υπερβαίνει τα 443.000 ευρώ, δηλαδή τα κατώτατα όρια που ορίζονται στον 

κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/2364 της Επιτροπής).  

Η αναθέτουσα αρχή συντάσσει τον φάκελο του διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένου του 

υποδείγματος της σύμβασης και τα δημοσιεύει στον εγγεγραμμένο δικτυακό τόπο της 

αναθέτουσας αρχής. 

Πίνακας 8 Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση για ΣΕΑ 

Στάδιο στη διαδικασία Φορείς 

Έναρξη εργασιών και αρχικές διαπραγματεύσεις Διευκολυντής & 
πελάτης 

Προετοιμασία σχεδίου εγγράφων διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένου του 
σχεδίου σύμβασης για τη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης για έργο 
παροχής ενεργειακών υπηρεσιών τόσο από τεχνική όσο και από τυπική άποψη, και 
προετοιμασία σχεδίου αξιολόγησης 

Διευκολυντής 

Εξέταση των εγγράφων του διαγωνισμού με την αναθέτουσα αρχή, σχόλια, 
οριστικοποίηση και έγκριση από την αναθέτουσα αρχή, συντονισμός με τα υπό 
ανάθεση έργα 

Διευκολυντής & 
πελάτης 

Δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού στο Δελτίο Δημοσίων Συμβάσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης των απαιτούμενων κριτηρίων 
επιλεξιμότητας (συμπεριλαμβανομένης πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων) 

Διευκολυντής & 
πελάτης 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και επίδειξης προσόντων Προσφέροντες 

Οι υποψήφιοι που πληρούσαν τα απαιτούμενα προσόντα έλαβαν έγγραφη 
πρόσκληση υποβολής προσφορών 

Διευκολυντής & 
πελάτης 

Επιτόπιες επισκέψεις προσφερόντων που υποβάλλουν ερωτήσεις ενώ ο 
διευκολυντής και η αναθέτουσα αρχή παρέχουν απαντήσεις, οι οποίες 
σημειώνονται στην τεκμηρίωση της προσφοράς. 

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις προσφορές τους εντός της προθεσμίας υποβολής. 

Προσφέροντες 

Αρκετοί γύροι διαπραγματεύσεων με τους προσφέροντες που υποβάλλουν 
προσφορά. Τα προτεινόμενα μέτρα συζητούνται και οι προσφέροντες πρέπει να 
εξηγήσουν τον τρόπο επίτευξης εγγυημένης εξοικονόμησης.  

Αξιολόγηση των προσφορών και έναρξη διαδοχικών γύρων διαπραγμάτευσης. 

Διευκολυντής & 
πελάτης 

Απόφαση σχετικά με την επιλογή της επικρατούσας προσφοράς με βάση την 
αξιολόγηση των τελικών προσφορών σύμφωνα με τα προκαθορισμένα κριτήρια 
ανάθεσης. 

Πελάτης 

Εξέταση, τροποποίηση, υπογραφή και σύναψη της τελικής σύμβασης Διευκολυντής & 
πελάτης 

 

Αξιολόγηση των προσόντων των παρόχων ΥΕΑ 

Στο συγκεκριμένο στάδιο, ο αναθέτων φορέας αξιολογεί τα προσόντα των παρόχων ΥΕΑ 

(οικονομικών φορέων) που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής κατόπιν πρόσκλησης για υποβολή 

προσφορών, παρέχοντας τις πληροφορίες για την ποιοτική επιλογή που ζητεί ο αναθέτων 

φορέας. Τα προσόντα των οικονομικών φορέων μπορεί να σχετίζονται με το σύστημα 
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επιλεξιμότητας ή/και διαπίστευσης ή/και πιστοποίησης των παρόχων ΥΕΑ, εφόσον ισχύει σε 

εθνικό επίπεδο3. Οι οικονομικοί φορείς κατά τις ΑΔΔ, οι οποίοι δεν πληρούσαν τα απαιτούμενα 

προσόντα ή δεν είχαν επιλεγεί στους μεταγενέστερους γύρους των ΑΔΔ, αποκλείονται από τη 

διαδικασία ανάθεσης.  

Υποβολή ενδεικτικών προσφορών 

Κατά τις ΑΔΔ, οι οικονομικοί φορείς (υποψήφιοι), οι οποίοι απέδειξαν ότι κατέχουν τα 

απαιτούμενα προσόντα και δεν αποκλείστηκαν από τους προηγούμενους γύρους, καλούνται 

εγγράφως στο στάδιο αυτό από τον αναθέτοντα φορέα να υποβάλουν ενδεικτικές προσφορές. Οι 

οικονομικοί φορείς προσκαλούνται ταυτόχρονα και υπό τους ίδιους όρους.   

Διαπραγμάτευση ενδεικτικών προσφορών 

Ο αναθέτων φορέας διαπραγματεύεται με τους υποψηφίους, κατά τις ΑΔΔ, τις ενδεικτικές 

προσφορές με στόχο τη βελτίωση των ενδεικτικών προσφορών προς όφελος του αναθέτοντα 

φορέα.  

Κατά το στάδιο της διαπραγμάτευσης των ενδεικτικών προσφορών, εάν διεξαχθεί, ο αριθμός των 

ενδεικτικών προσφορών που θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης ενδέχεται να μειωθεί 

εάν ο αναθέτων φορέας το έχει προβλέψει σχετικά στην αναγγελία έναρξης των ΑΔΔ ή στην 

προκήρυξη του διαγωνισμού με την οποία ο αναθέτων φορέας ξεκίνησε τη διαδικασία 

προμήθειας.  

Αντικείμενο της διαπραγμάτευσης των ενδεικτικών προσφορών 

Ο αναθέτων φορέας δικαιούται να διαπραγματεύεται με τους υποψηφίους τούς τυχόν όρους και 

προϋποθέσεις στις ενδεικτικές προσφορές τους, ενώ το αντικείμενο των διαπραγματεύσεων 

μπορεί και να περιλαμβάνει όρους και προϋποθέσεις που δεν αποτελούν αντικείμενο των 

κριτηρίων αξιολόγησης. 

Ο αναθέτων φορέας μπορεί, επίσης, να τροποποιεί ή να συμπληρώνει τους όρους υποβολής 

προσφορών κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, ιδίως όσον αφορά τους τεχνικούς όρους, 

αλλά όχι όσον αφορά τους ελάχιστους τεχνικούς όρους4. Ο αναθέτων φορέας πρέπει να 

ενημερώνει εγγράφως τους υποψηφίους των ΑΔΔ σχετικά με μια τέτοια αλλαγή ή προσθήκη και 

να παράσχει εύλογο χρονικό διάστημα για την τροποποίηση των ενδεικτικών προσφορών.  

Ο υποψήφιος μπορεί να τροποποιεί την ενδεικτική προσφορά κατά τη διάρκεια της 

διαπραγματευτικής περιόδου με τον αναθέτοντα φορέα. Έτσι, κατά τη διάρκεια των 

διαπραγματεύσεων μπορεί να υποβληθεί τροποποιημένη έκδοση της ενδεικτικής προσφοράς.  

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, ο αναθέτων φορέας ενημερώνει τους υποψηφίους 

κατά τη διαδικασία προμήθειας χωρίς διακρίσεις. Ο αναθέτων φορέας δικαιούται να μοιράζεται 

                                                                 
3
 Οδηγία 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση, άρθρο 16-Συστήματα αναγνώρισης προσόντων, διαπίστευσης και 

πιστοποίησης 
4
 Επιλεγμένες εγγυημένες παράμετροι απόδοσης δύνανται να οριστούν ως ελάχιστοι τεχνικοί όροι.  
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εμπιστευτικές πληροφορίες με άλλους υποψηφίους στο πλαίσιο ΑΔΔ μόνο βάσει της έγγραφης 

συγκατάθεσης του υποψηφίου που χορηγείται σε σχέση με συγκεκριμένες πληροφορίες. 

Τρόπος διαπραγμάτευσης των ενδεικτικών προσφορών 

Οι διαπραγματεύσεις των ενδεικτικών προσφορών μπορούν να διεξαχθούν σε έναν γύρο ή σε 

διάφορους γύρους, κατά τη διάρκεια των οποίων ο αριθμός των υποψηφίων στις ΑΔΔ ενδέχεται 

να μειωθεί σταδιακά. 

Ο αναθέτων φορέας μπορεί να διαπραγματεύεται με όλους τους υποψηφίους ταυτόχρονα ή 

χωριστά.  

Ο αναθέτων φορέας υποχρεούται να γνωστοποιεί στους υποψηφίους τον χρόνο λήξης των 

διαπραγματεύσεων ή τον τρόπο προσδιορισμού του.  

Υποβολή προσφορών και προσέγγιση της αναθέτουσας αρχής μετά την υποβολή των προσφορών 

Ο αναθέτων φορέας υποχρεούται, στη συνέχεια, να προσκαλέσει όλους τους υποψηφίους στο 

πλαίσιο των ΑΔΔ (οι οποίοι δεν έχουν αποκλειστεί νομίμως από τη διαδικασία προμήθειας) να 

υποβάλουν προσφορές σύμφωνα με την τελική εκδοχή των όρων του διαγωνισμού και τα 

αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων των ενδεικτικών προσφορών, ενώ υποχρεούται να ορίσει 

εύλογη προθεσμία για την υποβολή των προσφορών. Αυτές οι προσφορές είναι τελικές και δεν 

επιτρέπονται περαιτέρω διαπραγματεύσεις.  

Μετά το άνοιγμα των φακέλων που περιέχουν τις προσφορές, ξεκινά το στάδιο της εκτίμησης και 

αξιολόγησης, και ακολουθεί η επιλογή της επικρατούσας, ήτοι της πλέον συμφέρουσας από 

οικονομική άποψη προσφοράς. Ακολούθως, υπογράφεται η σύμβαση με τον επιλεχθέντα πάροχο 

ΥΕΑ. 

7.2.2 Ρόλοι στην προετοιμασία και υλοποίηση της διαδικασίας προμήθειας 

Παρόλο που την πλήρη ευθύνη για τη διαδικασία προμήθειας και την επιλογή του επικρατούντος 

παρόχου την έχει ο πελάτης, σχεδόν σε όλες τις ΣΕΑ στην Τσεχική Δημοκρατία, ο πελάτης 

υποστηρίζεται από έναν διευκολυντή έργου κατά τη διεξαγωγή των απαιτούμενων βημάτων.  Ο 

διευκολυντής παρέχει πλήρη τεχνική, οικονομική, χρηματοοικονομική και νομική τεχνογνωσία. 

Ο διευκολυντής του έργου προβλέπει τις προκαταρκτικές αναλύσεις της ΣΕΑ για να προτείνει 

αντικείμενα (κτίρια, κ.λπ.) κατάλληλα για ΣΕΑ, ενώ ο πελάτης εγκρίνει την τελική επιλογή 

αντικειμένων για μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας και θέτει απαιτήσεις για το επιθυμητό επίπεδο 

άνεσης. 

7.2.3 Κριτήρια και μεθοδολογία που εφαρμόζονται για την επιλογή της 
επικρατέστερης προσφοράς 

Δίδεται έμφαση στους συντελεστές στάθμισης του συνόλου των κριτηρίων που δεν σχετίζονται 

με την τιμή, και ιδιαίτερα στο ποσό της εγγυημένης εξοικονόμησης.  
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Κατά τον ορισμό συντελεστών στάθμισης, πρέπει να διασφαλίζεται ότι: 

 εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης για όλα τα κριτήρια ανάθεσης που πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν, 

 το άθροισμα όλων των συντελεστών στάθμισης ανέρχεται στο 100%, και 

οι συντελεστές στάθμισης πρέπει να βρίσκονται εντός του εύρους που περιγράφεται στον 

παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 9 Στάθμιση των κριτηρίων ανάθεσης για ΣΕΑ — έμφαση στην εγγυημένη  

                          εξοικονόμηση (παράδειγμα της Τσεχικής Δημοκρατίας) 
Κριτήριο ανάθεσης Εύρος στάθμισης 

Ελάχιστο-Μέγιστο 

Τιμή 

 

30%-40% 

Ποσό συμβατικής εγγυημένης εξοικονόμησης 

 

40%-50% 

Προκαταρκτική αξιολόγηση της δυνατότητας εξασφάλισης 
εγγυημένης εξοικονόμησης 

 

5%-25% 

Άλλα τεχνικά κριτήρια ποιότητας  5%-10% 

 

Τιμή 

Η τιμή είναι το ποσό που ο πελάτης θα πρέπει να καταβάλει στον προσφέροντα για τις εργασίες 

και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Αυτή πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες κατά τη διάρκεια 

της ΣΕΑ. Ανάλογα με τη σύμβαση, θα μπορούσε να περιλαμβάνει τα εξής: 

 τεχνικό σχεδιασμό, 

 τεχνολογικό εξοπλισμό, 

 εγκατάσταση του τεχνολογικού εξοπλισμού, κόστος λειτουργίας και συντήρησης κατά τη 
διάρκεια της συμβατικής περιόδου, 

 σύστημα τεχνολογικού ελέγχου, 

 διαχείριση της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας έκθεσης μέτρησης και 
επαλήθευσης (M&V), 

 κεφαλαιουχικές δαπάνες (αν υπάρχουν). 

Συνιστάται η χρήση τιμής σε σταθερές τιμές. 

Ο συντελεστής στάθμισης της τιμής προσφοράς συνίσταται να κυμαίνεται μεταξύ 30-40%. Εν 

πάση περιπτώσει, πρέπει να είναι μικρότερος από τον συντελεστή στάθμισης της εγγυημένης 

εξοικονόμησης. 
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Εγγυημένη εξοικονόμηση 

Τα βασικά κριτήρια ανάθεσης που πρέπει να αξιολογούνται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης 
προσφορών είναι το ποσό της συμβατικής εγγυημένης εξοικονόμησης που ορίζεται σε 
νομισματικούς όρους (σε ευρώ ή σε άλλο νόμισμα). 

7.3 Ανταγωνιστικός διάλογος — Γαλλία 

Τύπος διαδικασίας:  ΑΔ  

Τύπος προκηρυσσόμενης ΥΕΑ: ΣΕΑ και ΣΠΕ  

Όσον αφορά τα έργα ΣΕΑ, ο ανταγωνιστικός διάλογος χρησιμοποιείται σε περίπου 60% των 

περιπτώσεων στη Γαλλία (Les premiers résultats de l'Observatoire des Contrats de Performance 

Energétique 2017).  Παρόλο που η διαδικασία αυτή δεν αποτελεί υποχρέωση, συνιστά την πιο 

συχνή επιλογή της δημόσιας αγοράς. Ο ανταγωνιστικός διάλογος, όπως θεσπίστηκε με την 

Οδηγία 2004/18/EΕ, αποτελεί την κατάλληλη λύση για τη σύναψη ιδιαίτερα πολύπλοκων 

συμβάσεων στις οποίες οι αναθέτουσες αρχές δεν είναι αντικειμενικά σε θέση να καθορίσουν τα 

τεχνικά μέσα που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους ή στις οποίες οι αναθέτουσες αρχές 

δεν είναι σε θέση να προσδιορίσουν τον νομικό ή/και τον χρηματοοικονομικό χαρακτήρα ενός 

έργου. Στη Γαλλία, δεδομένης της συνολικής τους διάστασης και των δεσμεύσεων του φορέα 

εκμετάλλευσης, με την πάροδο του χρόνου, τα έργα ΣΕΑ θεωρούνται ως "ιδιαίτερα πολύπλοκα" 

και ως εκ τούτου ο ανταγωνιστικός διάλογος είναι η πλέον χρησιμοποιούμενη λύση. Στη Γαλλία, ο 

ανταγωνιστικός διάλογος χρησιμοποιείται και στα έργα ΣΠΕ και ακολουθεί την ίδια διαδικασία. 

Στις γαλλικές δημόσιες προμήθειες, όσον αφορά τα έργα ΣΕΑ, δύο νομικά εργαλεία μπορούν να 

χρησιμοποιούνται: η Εταιρική Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (contrat de partenariat de 

performance énergétique, CPPE), η οποία εμπίπτει στην κατηγορία των Συμπράξεων Δημοσίου και 

Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), και η Δημόσια Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (marché public de 

performance énergétique, MPPE) (ADEME 2016) 

7.3.1 Στάδια της διαδικασίας προμήθειας 

Ο ανταγωνιστικός διάλογος είναι μια διαδικασία κατά την οποία η αναθέτουσα αρχή διεξάγει 

διάλογο με τους υποψήφιους που έγιναν δεκτοί να συμμετάσχουν στη διαδικασία, προκειμένου 

να καθορίσει ή να αναπτύξει λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της και βάσει των οποίων 

οι υποψήφιοι προσκαλούνται να υποβάλουν προσφορά. 

Η διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου αποτελείται από τρεις φάσεις: επιλογή των 

αιτήσεων, διάλογο και υποβολή πλήρους προσφοράς από τους υποψηφίους. 

1. Επιλογή των αιτήσεων: 

 Η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει διαγωνισμό για δημόσια προμήθεια με ανταγωνιστική 
διαδικασία (ΔΠΑΔ). 
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 Η επιλογή των αιτήσεων διεξάγεται από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις (παραδείγματος χάριν, αφού επαληθευτεί η φορολογική τους κατάσταση, οι 
τεχνικές και χρηματοοικονομικές ικανότητες, δοθούν επαρκείς εγγυήσεις, κ.λπ.). 

2. Διάλογος: 

 Μετά την επιλογή των υποψηφίων, όταν αρχίζει ο διάλογος, δεν υπάρχει ακόμα 
συγκεκριμένη προσφορά από τους αιτούντες, ούτε η αναθέτουσα αρχή έχει συντάξει 
ακριβείς προδιαγραφές. Ο διάλογος στοχεύει στον προσδιορισμό και τον καθορισμό των 
καλύτερων λύσεων για την κάλυψη των αναγκών της αναθέτουσας αρχής από ένα 
λειτουργικό πρόγραμμα που έχει αναπτυχθεί παλαιότερα ή από ένα μερικώς καθορισμένο 
έργο. Έτσι, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να συζητήσει με τους επιτυχείς υποψηφίους όλες 
τις πτυχές της σύμβασης. Συνεπώς, οι συζητήσεις μπορούν να διαρκέσουν όσο είναι 
απαραίτητο, έως ότου επιτευχθεί ο στόχος. 

 Η αναθέτουσα αρχή δύναται να αποφασίσει αν ο διάλογος θα περιλαμβάνει ένα ή 
περισσότερα στάδια. Ωστόσο, θα πρέπει να το αναφέρει στη ΔΠΑΔ ή στον κανονισμό 
διαβούλευσης. Η επιλογή των διαφόρων σταδίων θα διευκολύνει την απόρριψη των 
υποψηφίων των οποίων τα έργα δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ή δεν είναι σε θέση 
να εκτελέσουν το έργο. Εάν επιλέξει να μη διεξάγει τον διάλογο σε στάδια, θα πρέπει να 
συνεχίσει τον διάλογο με όλους τους υποψηφίους μέχρι το τέλος του διαλόγου. 

 Ο διάλογος περιλαμβάνει τη συνάντηση των διαφόρων υποψηφίων με εκπροσώπους της 
αναθέτουσας αρχής υπό ίσους όρους. Η δημόσια αρχή δεν μπορεί να αποκαλύψει στους 
άλλους υποψηφίους προτεινόμενες λύσεις ή εμπιστευτικές πληροφορίες που παρέχονται 
από έναν υποψήφιο στο πλαίσιο της διαβούλευσης χωρίς την έγκριση του υποψηφίου. 

 Ο διάλογος λήγει όταν η αναθέτουσα αρχή το κρίνει σκόπιμο. 

3. Υποβολή τελικών προσφορών: 

 Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την τελική τους προσφορά βάσει των λύσεων που 
παρουσίασαν και διευκρίνισαν κατά τη διάρκεια του διαλόγου. 

 Επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς. 

7.3.2 Ρόλοι στην προετοιμασία και υλοποίηση της διαδικασίας προμήθειας 

Η αναθέτουσα αρχή πρέπει απλώς να καθορίσει ένα λειτουργικό πρόγραμμα και δεν χρειάζεται 

να περιγράψει μια αναμενόμενη λύση. Κρίνεται σκόπιμη η συνδρομή της αναθέτουσας αρχής 

από έναν διευκολυντή έργου ΣΕΑ.  

7.3.3 Κριτήρια και μεθοδολογία που εφαρμόζονται για την επιλογή της 
επικρατέστερης προσφοράς 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επιλέγεται σύμφωνα με τα κριτήρια 

επιλογής που ανακοινώθηκαν κατά την έναρξη της διαδικασίας. 
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7.3.4 Πλεονεκτήματα σε σύγκριση με την ανταγωνιστική διαδικασία με 
διαπραγμάτευση 

Η χρήση του ανταγωνιστικού διαλόγου έχει το πλεονέκτημα ότι παρέχει μεγαλύτερη ελευθερία 

στους προσφέροντες, αξιοποιώντας με τον τρόπο αυτό την εμπειρογνωμοσύνη τους. Πρόκειται 

για μια διαδικασία προμήθειας που προάγει την καινοτομία και τη δημιουργικότητα και μπορεί 

να οδηγήσει την αναθέτουσα αρχή στην επιλογή λύσεων που ενδεχομένως δεν είχε φανταστεί 

εξαρχής. 

Σε μια διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου, πρώτα εντοπίζονται και προσδιορίζονται 

κατάλληλες λύσεις και κατόπιν γίνεται η υποβολή προσφορών. Ο ιδιοκτήτης του έργου πρέπει 

απλώς να ορίσει ένα λειτουργικό πρόγραμμα και δεν χρειάζεται να περιγράψει μια αναμενόμενη 

λύση, γεγονός το οποίο εξυπηρετεί ιδιαίτερα τις ΣΕΑ. Αυτό καθιστά δυνατή τη βελτιστοποίηση 

της εξοικονόμησης ενέργειας. 

Επιπλέον, όσον αφορά τις Δημόσιες Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης, τα ζητήματα που 

σχετίζονται με τη χρηματοδότηση του έργου δεν εξετάζονται κατά τη διάρκεια του διαλόγου, 

γεγονός που απλοποιεί τις διαπραγματεύσεις και εστιάζει στις συγκεκριμένες λύσεις που 

πρότειναν οι υποψήφιοι (Centre d'études techniques de l'équipement Nord-Picardie 2013). 

7.4 Ανταγωνιστικός διάλογος — Σλοβενία 

Τύπος διαδικασίας:  ΑΔ  

Τύπος προκηρυσσόμενης ΥΕΑ: ΣΕΑ και ΣΠΕ  

Κατά την επιλογή ενός ανάδοχου σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, χρησιμοποιείται η 

διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για 

ανάθεση σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών. Ο "παραχωρησιούχος" είναι ο ανάδοχος της 

σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.  

Η επιλογή του παραχωρησιούχου και η σχέση παραχώρησης διέπονται από τον νόμο που 

ρυθμίζει τις συμπράξεις παραχώρησης (νόμος περί συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 

(ΣΔΙΤ)). Το αντικείμενο, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις μιας σύμπραξης παραχώρησης, η 

διαδικασία επιλογής του εταίρου από τον ιδιωτικό τομέα και άλλα στοιχεία μιας μεμονωμένης 

σχέσης ΣΔΙΤ πλαισιώνεται σε ένα μέσο που δημιουργεί μια ΣΔΙΤ (εφεξής: μέσο παραχώρησης). Το 

μέσο παραχώρησης υιοθετείται με τη μορφή κυβερνητικού διατάγματος, απόφασης του 

αντιπροσωπευτικού οργάνου της τοπικής αυτοδιοίκησης ή γενικού μέσου άλλου δημόσιου 

εταίρου που εκδίδεται βάσει δημόσιας άδειας όπως προβλέπεται από ειδικό νόμο. Το μέσο 

παραχώρησης ορίζει τον τύπο της ΥΕΑ και χρησιμοποιείται τόσο για τις ΣΕΑ όσο και για τις ΣΠΕ. 

7.4.1 Στάδια της διαδικασίας προμήθειας 

Ο ανταγωνιστικός διάλογος περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:  

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&ei=1JtnXc30LYSZkgX1j4q4Bg&q=Public-Private+Partnership+act+slovenia&oq=Public-Private+Partnership+act+slovenia&gs_l=psy-ab.3..0i22i30.6115.9552..9987...0.0..0.125.1299.8j5......0....1..gws-wiz.......0i19j0i13i30.fpcahqNO9s8&ved=0ahUKEwjNrqyM46fkAhWEjKQKHfWHAmcQ4dUDCAo&uact=5
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&ei=1JtnXc30LYSZkgX1j4q4Bg&q=Public-Private+Partnership+act+slovenia&oq=Public-Private+Partnership+act+slovenia&gs_l=psy-ab.3..0i22i30.6115.9552..9987...0.0..0.125.1299.8j5......0....1..gws-wiz.......0i19j0i13i30.fpcahqNO9s8&ved=0ahUKEwjNrqyM46fkAhWEjKQKHfWHAmcQ4dUDCAo&uact=5
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Στάδιο 0 — Διαδικασία ΣΔΙΤ στη δημόσια αρχή (επιλογή μοντέλου ανάθεσης σύμβασης  
                     παραχώρησης υπηρεσιών ΣΔΙΤ) 
Κατά την επιλογή της μεθόδου υλοποίησης του έργου ενεργειακής απόδοσης που ενδέχεται να 

αποτελέσει αντικείμενο ΣΔΙΤ, η δημόσια αρχή αξιολογεί κατ' αρχάς, βάσει του τεχνικού δελτίου 

του έργου και του Τοπικού Προγράμματος Ενέργειας (δήμοι), κατά πόσο το έργο μπορεί να 

υλοποιηθεί ως ΣΔΙΤ/ΣΕΑ/ΣΠΕ, αξιολογώντας τη σκοπιμότητα του έργου και συγκρίνοντας τη 

σύμβαση παραχώρησης μέσω ΣΕΑ/ΣΠΕ με την επιλογή διαγωνισμού δημόσιων προμηθειών. 

Συνεπώς, ελέγχεται το ενδιαφέρον των υποψηφίων (ΕΕΥ) και λαμβάνεται η απόφαση για έργο 

ΣΔΙΤ/ΣΕΑ/ΣΠΕ αντίστοιχα. Ο νόμος περί ανάθεσης συμβάσεων παραχώρησης καθορίζει το 

αντικείμενο, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του δήμου (παραχωρούντα) και του 

παραχωρησιούχου (ανάδοχου ΣΔΙΤ), της διαδικασίας επιλογής του παραχωρησιούχου και των 

λοιπών παραμέτρων της ΣΔΙΤ. Η συμβατική σχέση επιλέγεται με τη μορφή σύμβασης 

παραχώρησης υπηρεσιών, τουτέστιν αποτελεί μια διμερή νομική σχέση μεταξύ του αναθέτοντα 

ως αναθέτουσας αρχής και μιας ΕΕΥ ως παραχωρησιούχου, με την οποία η αναθέτουσα αρχή 

αναθέτει στον παραχωρησιούχο το αποκλειστικό δικαίωμα παροχής υπηρεσιών ενεργειακής 

απόδοσης προς το δημόσιο συμφέρον. 

Στάδιο 1 — Αξιολόγηση έργου ΣΕΑ (έλεγχος επενδυτικού βαθμού, μελέτη σκοπιμότητας) 

Προκειμένου να γίνει ριζική ενεργειακή ανακαίνιση των δημοσίων κτιρίων, παρέχονται 

επιχορηγήσεις από το Ταμείο Συνοχής κατά την περίοδο 2016-2020. Η επιχορήγηση του Ταμείου 

Συνοχής συνδυάζεται με ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις και ως εκ τούτου, ο δημόσιος τομέας 

κατά την προμήθεια ΥΕΑ ενεργεί σύμφωνα με τον κανονισμό για την τήρηση ενιαίας 

μεθοδολογίας όσον αφορά την προετοιμασία και επεξεργασία επενδυτικών εγγράφων στον 

τομέα των δημοσίων οικονομικών και τις απαιτήσεις χρηματοδότησης από το Ταμείο Συνοχής. Οι 

πρόσθετες αυτές απαιτήσεις, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν την υποχρεωτική προετοιμασία του 

ελέγχου του βαθμού ενεργειακής επένδυσης, τα πιστοποιητικά ενεργειακών επιδόσεων, τις 

μελέτες σκοπιμότητας και την τεκμηρίωση του έργου βάσει τυποποιημένης μεθοδολογίας και 

διαδικασιών. Οι υπηρεσίες ενεργειακής απόδοσης των ΣΔΙΤ πρέπει να εκτελούνται βάσει του 

τυποποιημένου μοντέλου ΣΕΑ.  

Στάδιο 2 — Δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών 

Για την επιλογή ενός ανάδοχου ΣΔΙΤ εφαρμόζεται η διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου για την 

ανάδειξη των πλέον οικονομικά συμφερουσών προσφορών. 

Στάδιο 3 — Πρόσκληση συμμετοχής σε ανταγωνιστικό διάλογο 

Στο πρώτο στάδιο του ΑΔ, σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στον δημόσιο διαγωνισμό, ο 

αναθέτων επιλέγει υποψηφίους με τους οποίους κατά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας 

διεξήγαγε διάλογο για τον καθορισμό και τον προσδιορισμό της χρηματοδότησης και των 

καταλληλότερων λύσεων για την ικανοποίηση των στόχων και των απαιτήσεων του δημόσιου 

εταίρου. Στον ΑΔ, ο δημόσιος εταίρος συζητά με τους επιλεχθέντες υποψήφιους όλες τις πτυχές 

του έργου ΣΔΙΤ/ΣΕΑ και τις προτεινόμενες λύσεις, μέχρις ότου να βρει λύσεις που 

ανταποκρίνονται στους στόχους και τις απαιτήσεις του. 
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Στάδιο 4 — Πρόσκληση υποβολής τελικής προσφοράς 

Αφού αποφασίσει ότι ο διάλογος ολοκληρώθηκε, ο αναθέτων ειδοποιεί τους υποψηφίους που 

συμμετείχαν στο τελικό στάδιο του διαλόγου και τους καλεί να υποβάλουν προσφορές που 

καταρτίζονται λαμβάνοντας υπόψη τις λύσεις που παρουσιάστηκαν και καθορίστηκαν κατά τη 

διάρκεια του διαλόγου. Οι υποβληθείσες τελικές προσφορές περιέχουν όλα τα στοιχεία που 

απαιτούνται και είναι απαραίτητα για την υλοποίηση του έργου ΣΔΙΤ/ΣΕΑ.  

Στάδιο 5 — Υπογραφή σύμβασης 

Ο αναθέτων αξιολογεί τις ληφθείσες προσφορές βάσει κριτηρίων που καθορίζονται για την 

αξιολόγηση των προσφορών στον δημόσιο διαγωνισμό και αναθέτει τη σύμβαση παραχώρησης 

μέσω ΣΔΙΤ/ΣΕΑ στον επιλεχθέντα υποψήφιο/παραχωρησιούχο. 

Πίνακας 10 Παράδειγμα χρονοδιαγράμματος ενός έργου ΣΔΙΤ/ΣΕΑ 
Αξιολόγηση των δυνατοτήτων δημιουργίας ΣΔΙΤ — Τεχνικό δελτίο έργου Ιούνιος 2016 

Πρόσκληση υποψηφίων Αύγουστος 2016 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος υποψηφίων όσον αφορά τη λειτουργία μιας 
ΣΔΙΤ 

Σεπτέμβριος 2016 

Νόμος περί σύμπραξης δημοσίου/ιδιωτικού τομέα που επικυρώθηκε 
από το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ιανουάριος 2017 

Δημόσια πρόσκληση υποβολής προσφορών — Έγκριση ανάθεσης 
σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών για το έργο ΣΕΑ "Ριζική ενεργειακή 
ανακαίνιση του δημοτικού σχολείου και του κέντρου υγείας"  

Φεβρουάριος 2017 

Ανταγωνιστικός διάλογος Ιούνιος 2017 - Ιούλιος 2018 

Πρόσκληση στους υποψήφιους να υποβάλουν τελική προσφορά Αύγουστος 2018 

Αίτηση χρηματοδότησης με επιχορήγηση Σεπτέμβριος 2018 

Ανάθεση σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης Οκτώβριος 2018 

Υπογραφή σύμβασης ανάθεσης Νοέμβριος 2018 

Ριζική ανακαίνιση Μάρτιος 2019 - Οκτώβριος 
2019 

Φάση λειτουργίας/εγγύησης έργου ΣΔΙΤ/ΣΕΑ (15 έτη) Νοέμβριος 2019 - Οκτώβριος 
2034 

7.4.2 Ρόλοι στην προετοιμασία και υλοποίηση της διαδικασίας προμήθειας 

Την πλήρη ευθύνη για την προετοιμασία των εγγράφων της προμήθειας και της αντίστοιχης 

διαδικασίας έχει ο δημόσιος εταίρος. Ως "δημόσιος εταίρος" νοείται το κράτος ή ένας φορέας 

τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος, στο πλαίσιο της πραγματικής και τοπικής αρμοδιότητάς του, 

δημιουργεί μια ΣΔΙΤ όπου παρέχει το δικαίωμα στον ιδιώτη εταίρο να εκτελεί σύμβαση 

παραχώρησης υπηρεσιών μέσω ΣΕΑ ή ΣΠΕ.  

Συνιστά κοινή πρακτική, ο διευκολυντής, συνήθως ο τοπικός φορέας παροχής ενέργειας ή 

εξειδικευμένοι εμπειρογνώμονες, να υποστηρίζουν τους δημόσιους εταίρους καθ' όλη τη 

διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης παραχώρησης (προκαταρκτική διαδικασία που 
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αξιολογεί κατά πόσο η παροχή υπηρεσιών μέσω ΣΕΑ ή ΣΠΕ μπορεί να υλοποιηθεί ως ΣΔΙΤ, μέσο 

δημιουργίας ΣΔΙΤ, διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, σύναψη συμβάσεων). 

7.4.3 Κριτήρια και μεθοδολογία που εφαρμόζονται για την επιλογή της 
επικρατέστερης προσφοράς 

Οι τρέχουσες εξελίξεις της αγοράς ΣΕΑ στον δημόσιο τομέα της Σλοβενίας ενισχύονται από το 

επιχειρησιακό πρόγραμμα για την εφαρμογή του προγράμματος στήριξης της Πολιτικής Συνοχής 

της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 (ΕΠ ΕΠΣ) κατά τη διάρκεια της περιόδου 2016-2020 και οι 

δημόσιοι πελάτες επικουρούνται από το Τμήμα Εφαρμογής Έργων Ανακαίνισης Δημοσίων 

Κτιρίων του Υπουργείου Υποδομών. Προκειμένου να επιτευχθεί υψηλότερη γραμμή βάσης 

ενεργειακού κόστους ως προϋπόθεση για τη βελτίωση της σκοπιμότητας των έργων ΣΕΑ που 

υπόκεινται σε υψηλό κόστος συναλλαγής, το πρόγραμμα στήριξης του ΕΠ ΕΠΣ ενισχύει τη 

συγκέντρωση έργων ενεργειακής ανακαίνισης μικρότερων κτιρίων. Το ελάχιστο εύρος 

επενδύσεων των έργων ΣΕΑ στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος ορίζεται σε 750.000 ευρώ. 

(Stanicic 2018)  

Η επενδυτική στήριξη, η οποία καλύπτει έως και το 40% των επιλέξιμων δαπανών, στοχεύει 

πρωτίστως στην προώθηση του συνδυασμού δημόσιων και ιδιωτικών χρηματοδοτικών πηγών 

μέσω ΣΕΑ και ΣΔΙΤ. 

Όροι 

Το έργο ΣΕΑ πρέπει να αποδεικνύει ότι πληρούνται οι ακόλουθοι όροι προκειμένου να είναι 

επιλέξιμο για επενδυτική στήριξη: 

 ο δημόσιος εταίρος έχει προβεί σε προκαταρκτική διαδικασία, σύμφωνα με τον νόμο για 
τις ΣΔΙΤ, βάσει του οποίου αποφασίζεται η λειτουργία ενός έργου ΣΔΙΤ/ΣΕΑ μέσω 
σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης, 

 το έργο ΣΔΙΤ/ΣΕΑ έχει σχεδιαστεί ως ολοκληρωμένη ενεργειακή ανακαίνιση δημοσίων 
κτιρίων, 

 μόνο ένα μέρος της επένδυσης που συμβάλλει στο απαιτούμενο και εγγυημένο επίπεδο 
εξοικονόμησης ενέργειας κατά την τελική χρήση και στη χρήση των ΑΠΕ υποστηρίζεται,  

 τα κτίρια έχουν υποβληθεί σε ελέγχους του βαθμού ενεργειακής επένδυσης και 
διαθέτουν πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης, 

 εκπονήθηκε σχέδιο μέτρησης και επαλήθευσης, 

 η επένδυση υπερβαίνει τα 750.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 

 εντοπίστηκαν οι πηγές χρηματοδότησης και χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της 
"ελλειμματικής χρηματοδότησης" για να καταδειχθούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες και η 
αναλογικότητα της προβλεπόμενης κρατικής ενίσχυσης στο έργο ΣΕΑ. Η ιδιωτική 
χρηματοδότηση θα πρέπει να υπερβαίνει το 50%, 

 στην περίπτωση κοινής κυριότητας ενός κτιρίου, συνάπτεται συμφωνία μεταξύ των 
ιδιοκτητών σχετικά με τη συγχρηματοδότηση και την υλοποίηση του έργου ΣΕΑ, 
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 οι δήμοι θα πρέπει να έχουν υιοθετήσει ένα Τοπικό Πρόγραμμα Ενέργειας. (Υπουργείο 
Υποδομών της Δημοκρατίας της Σλοβενίας 2018) 

Απαιτήσεις 

Εκτός από τις κοινές διατάξεις του Ταμείου Συνοχής υπάρχουν ορισμένες ειδικές απαιτήσεις, οι 

οποίες περιλαμβάνονται στις προσκλήσεις υποβολής προσφορών και πρέπει να πληρούνται: 

 ο αιτών/δικαιούχος πρέπει να διασφαλίζει ότι, σε περίπτωση που ο πάροχος ΣΕΑ είναι 
επίσης διανομέας ενέργειας ή/και εταιρεία λιανικής πώλησης ενέργειας που διαθέτει 
ενέργεια σε χρήστες ενέργειας, οι εξοικονομήσεις ενέργειας που προκύπτουν από τα 
εφαρμοζόμενα, συγχρηματοδοτούμενα μέτρα ενεργειακής απόδοσης δεν θα πρέπει 
επίσης να λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του εθνικού προγράμματος 
ενεργειακής απόδοσης, 

 σε περίπτωση που έχουν ήδη παραληφθεί τα κονδύλια ELENA (ΕΤΕπ, ΕΤΑΑ) για την 
κάλυψη των δαπανών προετοιμασίας του φακέλου τεκμηρίωσης του έργου ΣΔΙΤ/ΣΕΑ που 
απαιτείται στους δημόσιους διαγωνισμούς, τα κεφάλαια αυτά θεωρούνται ως μη 
επιλέξιμες δαπάνες (Υπουργείο Υποδομών της Δημοκρατίας της Σλοβενίας 2018). 

Κριτήρια ανάθεσης 

Τα προτεινόμενα έργα που πληρούν τους προαπαιτούμενους όρους επιλεξιμότητας 

αξιολογούνται με βάση ένα σύνολο κριτηρίων ανάθεσης. Τα κριτήρια ανάθεσης υποδιαιρούνται 

σε τρεις κατηγορίες που καθορίζονται από υποδείκτες και ένα παράρτημα για κτίρια πολιτιστικής 

κληρονομιάς: 

 Ενεργειακή απόδοση (συντελεστής στάθμισης 50%) 

o Ο λόγος της ετήσιας τελικής εξοικονόμησης ενέργειας προς την επιφάνεια των 
ενεργειακά ανακαινισμένων κτιρίων πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 kWh/m2/έτος, 
ειδάλλως η προσφορά απορρίπτεται (υποσυντελεστής στάθμισης 80%) 

o Ο λόγος της πρόσθετης παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ προς την τελική κατανάλωση 
ενέργειας μετά την ενεργειακή ανακαίνιση των κτιρίων (υποσυντελεστής στάθμισης 
20%) 

 Σχέση κόστους/αποδοτικότητας (συντελεστής στάθμισης 35%) 

o Ο λόγος της ετήσιας τελικής εξοικονόμησης ενέργειας προς την αξία των επιλέξιμων 
δαπανών της ΣΔΙΤ/ΣΕΑ πρέπει να είναι τουλάχιστον 15%, ειδάλλως η προσφορά 
απορρίπτεται (υποσυντελεστής στάθμισης 100%) 

 Συμβολή στην κοινωνική αλλαγή και ενίσχυση της κοινωνικής ευαισθητοποίησης 
(συντελεστής στάθμισης 15%) 

o Ο λόγος του κόστους επένδυσης του "επιχειρησιακού προγράμματος συνοχής" της 
ΣΔΙΤ/ΣΕΑ χωρίς ΦΠΑ προς το συνολικό κόστος επένδυσης του "επιχειρησιακού 
προγράμματος συνοχής" (υποσυντελεστής στάθμισης 30%) 

o Το κόστος επένδυσης του "επιχειρησιακού προγράμματος συνοχής" χωρίς ΦΠΑ  
πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 750.000 ευρώ (υποσυντελεστής στάθμισης 50%) 
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o Εγκατάσταση σταθμού ή σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, ναι/όχι, 
(υποσυντελεστής στάθμισης 20%) 

 Συγκεκριμένα κριτήρια ανάθεσης για κτίρια πολιτιστικής κληρονομιάς, λαμβάνοντας 
υπόψη την "εικονική εξοικονόμηση ενέργειας" μέτρων τα οποία, λόγω της προστασίας της 
πολιτιστικής κληρονομιάς, δεν μπορούν να εφαρμοστούν πλήρως ή εν μέρει ("ετήσια 
τελική εξοικονόμηση ενέργειας" = "πραγματική ετήσια τελική εξοικονόμηση ενέργειας" + 
"εικονική ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας") (Υπουργείο Υποδομών της Δημοκρατίας της 
Σλοβενίας 2018) 

Πίνακας 11 Συντελεστές στάθμισης των κριτηρίων ανάθεσης 

Κατηγορία ανάθεσης/Υποδείκτης Συντελεστής 
στάθμισης 

Υποσυντελεστής 
στάθμισης 

Μέγιστ. βαθμός 
υποσυντελεστή 

Μέγιστ. 
βαθμός 

A. Ενεργειακή απόδοση και ΑΠΕ 

1. Ο λόγος της ετήσιας τελικής 
εξοικονόμησης ενέργειας προς 
την ενεργειακά ανακαινισμένη 
κτιριακή μονάδα 

0,50 0,80 100,00 40,00 

2. Ο λόγος της πρόσθετης 
παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ 
προς την τελική κατανάλωση 
ενέργειας μετά από την 
ενεργειακή ανακαίνιση των 
κτιρίων 

0,20 100,00 10,00 

ΣΥΝΟΛΟ A 0,50 1,00 100,0 50,00 

B. Σχέση κόστους και αποδοτικότητας 

1. Ο λόγος της ετήσιας τελικής 
εξοικονόμησης ενέργειας προς 
την αξία του επιλέξιμου κόστους 
ΣΔΙΤ/ΣΕΑ 

0,35 1,00 100,00 35,00 

ΣΥΝΟΛΟ B 0,35 1,00 100,00 35,00 

Γ. Συμβολή στην κοινωνική αλλαγή και ενίσχυση της κοινωνικής ευαισθητοποίησης 

1. Ο λόγος της επένδυσης του 
"επιχειρησιακού προγράμματος 
συνοχής" της ΣΔΙΤ/ΣΕΑ χωρίς 
ΦΠΑ προς το συνολικό κόστος 
επένδυσης του "επιχειρησιακού 
προγράμματος συνοχής" 

0,15 0,30 100,00 4,50 

2. Το κόστος επένδυσης του 
"επιχειρησιακού προγράμματος 
συνοχής" χωρίς ΦΠΑ 

0,50 100,00 7,50 

3. Εγκατάσταση σταθμού ή 
σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών 
οχημάτων 

0,20 100,00 3,00 

ΣΥΝΟΛΟ Γ 0,15 1,00 100,00 15,00 

ΣΥΝΟΛΟ Α + Β + Γ 100,00 
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7.4.4 Πλεονεκτήματα σε σύγκριση με την ανταγωνιστική διαδικασία με 
διαπραγμάτευση 

Η διαδικασία καθορίζεται από το νομοθετικό πλαίσιο για τις ΣΕΑ/ΣΠΕ (νόμος για τις ΣΔΙΤ) και τον 

επιλεχθέντα τύπο σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών. Δεν παρατηρήθηκαν πλεονεκτήματα σε 

σύγκριση με τις ΑΔΔ. 

7.5 Ανοικτή διαδικασία — Ηνωμένο Βασίλειο 

Τύπος διαδικασίας: Ανοικτή  διαδικασία ενός σταδίου  

Τύπος προκηρυσσόμενης ΥΕΑ: ΣΕΑ  

Υπάρχουν τέσσερα κύρια πλαίσια συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα 

οποία έχουν χρησιμοποιηθεί από τις δημόσιες αρχές για τη διενέργεια προμηθειών. 

 RE:FIT – χρησιμοποιείται κυρίως από τοπικές αρχές (δήμους), αλλά και από ορισμένα 
δημόσια νοσοκομεία (ΕΣΥ) και ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

o RE:FIT London 

o RE:FIT England 

o RE:FIT Cymru (Ουαλία) 

 NDEEF - Μη εγχώριο πλαίσιο ενεργειακής απόδοσης (Σκωτία) — χρησιμοποιείται μέχρι 
σήμερα κυρίως από τις τοπικές αρχές  

 Ταμείο Άνθρακα & Ενέργειας (CEF) — χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα από δημόσια 
νοσοκομεία (ΕΣΥ)  

 Essentia Trading — χρησιμοποιείται κυρίως από δημόσια νοσοκομεία (ΕΣΥ) μέχρι σήμερα  

Για τη δημιουργία κάθε πλαισίου, διάφοροι προμηθευτές ΣΕΑ προεπιλέγονται μέσω διαγωνισμού 

που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Επιλέγονται με βάση την ικανότητα, τη 

μεθοδολογία τιμολόγησης και τη συμφωνία τους να ακολουθήσουν μια τυποποιημένη 

διαδικασία ανάπτυξης έργου και ένα τυποποιημένο υπόδειγμα σύμβασης (που έχουν αναπτυχθεί 

από τον ιδιοκτήτη του πλαισίου). Αφού δημιουργηθεί το πλαίσιο, η προμήθεια μεμονωμένων 

έργων ΣΕΑ διεξάγεται σε έναν κλειστό "μίνι διαγωνισμό", ο οποίος είναι ανοιχτός μόνο στους 

προεπιλεγμένους παρόχους ΣΕΑ εντός του πλαισίου. 

7.5.1 Στάδια της διαδικασίας προμήθειας 

 Στάδιο 1: Προμήθεια του πλαισίου - ο "ιδιοκτήτης" του πλαισίου/η αναθέτουσα αρχή (π.χ. 
η Αρχή Μείζονος Λονδίνου (GLA) και οι Τοπικές Συμπράξεις ΕΠΕ για το RE:FIT) διεξάγει 
ανοιχτή διαδικασία προμήθειας στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ για να ζητήσει 
προσφορές από παρόχους ΣΕΑ. Ο "ιδιοκτήτης" του πλαισίου ορίζει διάφορους παρόχους 
ΣΕΑ που πληρούν τα κριτήρια. 

https://www.london.gov.uk/what-we-do/environment/energy/energy-buildings/refit
http://localpartnerships.org.uk/our-expertise/refit/
http://gov.wales/topics/environmentcountryside/energy/efficiency/re-fit-cymru/?lang=en
http://www.gov.scot/Topics/Government/Procurement/directory/Utilities/NonDomesticEnergyEfficiency
https://www.carbonandenergyfund.net/
https://www.essentia.uk.com/what-we-do/sustainability/energy-performance-contracting/
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 Στάδιο 2: Ανάπτυξη ενός έργου - ο "ιδιοκτήτης" του πλαισίου έχει συνήθως μια μονάδα 
(εσωτερική ή εξωτερική) που είναι υπεύθυνη για την εξεύρεση πελατών (δήμοι, 
πανεπιστήμια, νοσοκομεία, κ.λπ.) και την ανάπτυξη έργων ΣΕΑ στα οποία οι πάροχοι ΣΕΑ 
θα υποβάλουν προσφορά. Αυτή η μονάδα παίζει τον ρόλο του διευκολυντή —συνδράμει 
τον πελάτη να αναπτύξει το έργο και να καταρτίσει τον φάκελο του διαγωνισμού. Θα 
παρέχει, επίσης, τεχνική βοήθεια καθ' όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης και παράδοσης του 
έργου. 

 Στάδιο 3: Μίνι διαγωνισμός - ο φάκελος διαγωνισμού του έργου (πρόσκληση σε μίνι 
διαγωνισμό) αποστέλλεται σε κλειστή διαδικασία προμήθειας σε προεπιλεγμένους 
παρόχους ΣΕΑ στο πλαίσιο. Οι πάροχοι ΣΕΑ θα έχουν στη διάθεσή τους δεδομένα του 
έργου σχετικά με την ενέργεια/κτίριο και συνήθως προσκαλούνται να συμμετάσχουν σε 
επιτόπιες επισκέψεις. Οι πάροχοι ΣΕΑ υποβάλλουν τις προσφορές τους και ο πελάτης, με 
την υποστήριξη της συγκεκριμένης μονάδας, επιλέγει έναν "επικρατέστερο 
προσφέροντα". Στην προσφορά του, ο προσφέρων μπορεί να έχει κληθεί να δεσμευτεί για 
το μέγιστο κόστος έργου (κεφάλαιο) και την ελάχιστη εγγυημένη εξοικονόμηση που θα 
προσφέρει. 

 Στάδιο 4: Σύμβαση ανάπτυξης έργου- ο "επικρατέστερος υποψήφιος" θα υπογράψει 
σύμβαση ανάπτυξης έργου με τον πάροχο ΣΕΑ (γνωστή ως "call-off contract 1" στο RE:FIT), 
η οποία καλύπτει την ανάπτυξη μιας πρότασης επενδυτικού βαθμού (ΠΕΒ) από τον 
πάροχο ΣΕΑ. Στο RE:FIT η ΠΕΒ ορίζεται ως μια "λεπτομερής πρόταση, η οποία θα πρέπει 
να περιλαμβάνει πλήρη κάλυψη των Μέτρων Διατήρησης της Ενέργειας (ΜΔΕ) που 
πρόκειται να εγκατασταθούν, των κεφαλαιουχικών δαπανών, της εξοικονόμησης 
(συμπεριλαμβανομένων χρηματοοικονομικών δαπανών και τόνων CO2), της περιόδου 
αποπληρωμής και του σχεδιασμού μέτρησης & επαλήθευσης (M&V). Η ΠΕΒ πρέπει, 
επίσης, να περιγράφει λεπτομερώς τον τρόπο και τον χρόνο που ο πάροχος υπηρεσιών 
προτείνει την εγκατάσταση των συγκεκριμένων ΜΔΕ". Η διαδικασία ανάπτυξης της ΠΕΒ 
περιλαμβάνει συνήθως διεξοδικούς επιτόπιους ελέγχους και ανάλυση δεδομένων, αρχικό 
σχεδιασμό και ανταγωνιστικές διαδικασίες προμήθειας μεμονωμένων ΜΔΕ. Η ανάπτυξη 
της ΠΕΒ έχει ένα σχετικό κόστος, το οποίο συνήθως καταβάλλεται ως μέρος των τελών 
παροχής υπηρεσιών μετά την υπογραφή της ΣΕΑ. Ωστόσο, εάν ο πάροχος υπηρεσιών ΣΕΑ 
δεν μπορεί να παραδώσει ένα τελικό έργο εντός του μέγιστου κόστους του έργου και των 
κατώτατων ορίων εγγυημένης εξοικονόμησης για τα οποία δεσμεύτηκε στην προσφορά, 
τότε ο πελάτης δεν χρειάζεται να πληρώσει για την ΠΕΒ και μπορεί να απευθυνθεί στον 
προσφέροντα με τον δεύτερο υψηλότερο βαθμό προκειμένου να του αναθέσει την ΠΕΒ. 
Εάν ο πελάτης αποφασίσει να μην προχωρήσει σε ΣΕΑ για οποιονδήποτε άλλο λόγο, τότε 
είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στον πάροχο ΣΕΑ το συμφωνημένο κόστος της ΠΕΒ. 

 Στάδιο 5: Σύναψη ΣΕΑ - Μόλις γίνει αποδεκτή η ΠΕΒ, τα συμβαλλόμενα μέρη καταρτίζουν 
τη ΣΕΑ με βάση το υπόδειγμα σύμβασης πλαισίου, το οποίο περιλαμβάνει λεπτομέρειες 
σχετικά με την αξία της εγγύησης και τον μηχανισμό συμβιβασμού, καθώς και με άλλους 
συμβατικούς όρους που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας. Η ΠΕΒ μπορεί να 
επισυναφθεί στη σύμβαση ως χρονοδιάγραμμα ή βασικές πληροφορίες που εξήχθησαν 
για να συμπεριληφθούν στη σύμβαση. Όταν το έργο επικεντρώνεται σε μια σειρά αρχικών 
κατασκευαστικών δραστηριοτήτων, οι συμβαλλόμενοι μπορούν να δίνουν έμφαση στις 
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τρέχουσες υπηρεσίες εντός της ΣΕΑ (εγγύηση, M&V, λειτουργία & συντήρηση, κ.λπ.) και 
να καταρτίζουν ξεχωριστή σύμβαση έργου για τις αρχικές κατασκευαστικές εργασίες.  

7.5.2 Ρόλοι στην προετοιμασία και υλοποίηση της διαδικασίας προμήθειας 

 Πλαίσιο Ιδιοκτήτη/Κεντρικής Αναθέτουσας Αρχής - ο οργανισμός αυτός δημιουργεί το 
πλαίσιο για λογαριασμό πολλών αναθετουσών αρχών που ενδεχομένως επιθυμούν να 
διεξάγουν διαδικασίες προμήθειας ΣΕΑ. Παραδείγματος χάριν, το RE:FIT δημιουργήθηκε 
αρχικά από την Αρχή Μείζονος Λονδίνου προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από τους 33 
δήμους και λοιπούς οργανισμούς του δημόσιου τομέα στο Λονδίνο. Ο ιδιοκτήτης του 
πλαισίου αναπτύσσει τυποποιημένες διαδικασίες ανάπτυξης έργων, διαδικασίες 
προμήθειας και υπόδειγμα σύμβασης. Διοργανώνει έναν ανοικτό διαγωνισμό που 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ για να επιλέξει τους παρόχους ΣΕΑ που θα 
περιληφθούν στο πλαίσιο. Μπορεί, επίσης, να συνεργάζεται με παρόχους 
χρηματοδότησης, οι οποίοι δύνανται να ενεργούν ως συλλεκτικοί φορείς για πρόσβαση σε 
πιο οικονομικά αποδοτική χρηματοδότηση. Οι ιδιοκτήτες πλαισίου/κεντρικές 
αναθέτουσες αρχές είναι οι εξής: 

o RE:FIT - Αρχή Μείζονος Λονδίνου (Λονδίνο) και Τοπικές Συμπράξεις (η υπόλοιπη 
Αγγλία και η Ουαλία). Η διαδικασία προμήθειας διεξάγεται μέσω του φορέα Crown 
Commercial Service. 

o NDEEF - Η κυβέρνηση της Σκωτίας 

o CEF - Νοσοκομείο Countess of Chester, μέλος του Εθνικού Συστήματος Υγείας 

o Essentia - Εταιρία Essentia Trading Ltd, η οποία ανήκει στο ίδρυμα ΕΣΥ Guy's and St 
Thomas' NHS Foundation Trust. 

 Μονάδα παράδοσης/υποστήριξης έργου - ο ιδιοκτήτης του πλαισίου έχει συνήθως μια 
μονάδα υποστήριξης που λειτουργεί είτε εντός του οργανισμού του ή μέσω εξωτερικών 
συνεργατών, η οποία παίζει τον ρόλο του διευκολυντή και περιλαμβάνει 
εμπειρογνώμονες, τη διαδικασία προμήθειας και τη διαχείριση έργων. Επιπλέον, επιτελεί 
λειτουργίες μάρκετινγκ και επιχειρηματικής ανάπτυξης για να βρει τους πελάτες του 
δημόσιου τομέα που θα χρησιμοποιήσουν το πλαίσιο. Μόλις ο πελάτης δεσμευτεί, του 
παρέχει στήριξη προκειμένου να εντοπίσει το έργο και να δημιουργήσει μια επιχείρηση 
υψηλού επιπέδου. Στη συνέχεια, υποστηρίζει τον πελάτη αναπτύσσοντας τις 
προδιαγραφές και τον φάκελο για τη διεξαγωγή του μίνι διαγωνισμού, ενώ στη συνέχεια 
τον υποστηρίζει αξιολογώντας τις προσφορές και επιλέγοντας τον επικρατέστερο 
προσφέροντα.  Η μονάδα υποστήριξης θα συνεχίσει να προσφέρει υποστήριξη μέσω της 
σύμβασης ανάπτυξης έργου και της υπογραφής της ΣΕΑ μέχρι την παράδοση της 
υπηρεσίας.   

 Αναθέτουσα Αρχή - η Αναθέτουσα Αρχή (πελάτης) είναι τελικά υπεύθυνη για τη διεξαγωγή 
της διαδικασίας προμήθειας από το στάδιο του μίνι διαγωνισμού κι εφεξής, αλλά με τη 
συνδρομή της μονάδας υποστήριξης. 
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 Πάροχος ΣΕΑ - Οι πάροχοι ΣΕΑ ανταποκρίνονται στον διαγωνισμό του πλαισίου και, εάν 
επιλεγούν, έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις προσκλήσεις μίνι διαγωνισμών. 
Αφού επιλεγούν, είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη της πρότασης επενδυτικού βαθμού. 

7.5.3 Κριτήρια και μεθοδολογία που εφαρμόζονται για την επιλογή της 
επικρατέστερης προσφοράς 

Διαγωνισμός πλαισίου (για την προεπιλογή παρόχων ΣΕΑ) - Δείτε ένα παράδειγμα κριτηρίων στο 

πλαίσιο διαγωνισμού RE:FIT 3: 

Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά όσον αφορά τα εξής: 

1. Διαχείριση έργου (συντελεστής στάθμισης 15) 

2. Ανάλυση και σχεδιασμός (συντελεστής στάθμισης 15) 

3. Φάση εγκατάστασης (συντελεστής στάθμισης 15) 

4. Επιδόσεις (συντελεστής στάθμισης 15) 

5. Χρηματοδότηση (συντελεστής στάθμισης 5) 

6. Επίτευξη στρατηγικών στόχων και ευρύτερων οφελών (συντελεστής στάθμισης 5) 

7. Τιμολογιακή προσέγγιση (συντελεστής στάθμισης 30) 

Μίνι διαγωνισμός (για την επιλογή παρόχου ΣΕΑ πλαισίου για ένα συγκεκριμένο έργο) - Συνήθως, 

χρησιμοποιούνται παρόμοια κριτήρια με τον διαγωνισμό πλαισίου, αλλά προσαρμόζονται 

περισσότερο στο συγκεκριμένο έργο. Οι πάροχοι ΣΕΑ θα πρέπει να παρέχουν λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με τα Μέτρα Διατήρησης της Ενέργειας (ΜΔΕ) που διαμορφώνουν τη λύση τους, 

συμπεριλαμβάνοντας το κόστος, την εξοικονόμηση και τις αποπληρωμές, καθώς και προτάσεις 

όσον αφορά τη διαχείριση συγκεκριμένων έργων, την παροχή υπηρεσιών και M&V. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις, ο πάροχος ΣΕΑ θα κληθεί να δεσμευτεί για το μέγιστο κόστος έργου (κεφάλαιο) και 

την ελάχιστη εγγυημένη εξοικονόμηση που θα προσφέρει.  

Ενώ ένα μέρος του περιεχομένου της πρότασης μπορεί να είναι —σε κάποιο βαθμό— παρόμοιο 

με την προσφορά στον διαγωνισμό του πλαισίου, ο πάροχος ΣΕΑ διαθέτει πλέον τις υπηρεσίες 

του προς πώληση στην Αναθέτουσα Αρχή και όχι στον ιδιοκτήτη του πλαισίου. Συχνά, οι πάροχοι 

ΣΕΑ θα παρέχουν περιπτωσιολογικές μελέτες και παραδείγματα τεκμηρίωσης από παρόμοια έργα 

στο παρελθόν. 

7.5.4 Πλεονεκτήματα σε σύγκριση με την ανταγωνιστική διαδικασία με 
διαπραγμάτευση 

Τα βασικά οφέλη των πλαισίων προμήθειας είναι τα εξής: 
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 Για την κάλυψη αρκετών έργων απαιτείται μόνο ένας διαγωνισμός σε επίπεδο 
δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Αυτό μειώνει τον διοικητικό φόρτο για 
τους πελάτες του δημόσιου τομέα. 

 Οι ιδιοκτήτες του πλαισίου θεωρούνται συχνά αξιόπιστοι διαμεσολαβητές από πελάτες 
του δημόσιου τομέα, καθώς αυτούς τους διαχειρίζονται άλλοι φορείς του δημόσιου 
τομέα.  

 Η τυποποιημένη ανάπτυξη έργων, η διαδικασία προμήθειας, και τα υποδείγματα 
συμβάσεων μειώνουν τον διοικητικό φόρτο και το κόστος ανάπτυξης έργων για τους 
πελάτες και τους παρόχους ΣΕΑ.  

 Η διευκόλυνση των εμπειρογνωμόνων παρέχεται ως μέρος ενός ολοκληρωμένου 
πακέτου. 

7.6 Ανοικτή διαδικασία — Σλοβακία 

Τύπος διαδικασίας: Ανοικτή διαδικασία  ενός σταδίου (σύμφωνα με τον νόμο περί δημοσίων 
συμβάσεων 343/2015)  

Τύπος προκηρυσσόμενης ΥΕΑ: διευκολυντής  και πάροχος τόσο για ΣΕΑ όσο και για ΣΠΕ  

7.6.1 Στάδια της διαδικασίας προμήθειας 

Σε περίπτωση έργου ΣΕΑ, πρέπει να γίνουν δύο διαγωνισμοί. Πρώτον, γίνεται επιλογή ενός 

διευκολυντή ΣΕΑ κατά την πρώτη διαδικασία δημόσιας προμήθειας. Δεύτερον, ο διευκολυντής 

ΣΕΑ καταρτίζει τα έγγραφα τεκμηρίωσης και υποστηρίζει τον πελάτη στην οργάνωση της 

δεύτερης διαδικασίας δημόσιας προμήθειας προκειμένου να επιλέξει έναν πάροχο ΣΕΑ - ΕΕΥ.  

Ο διαγωνισμός δημοσιεύεται από έναν πελάτη. Η προκήρυξη διαγωνισμού και ο φάκελος 

διαγωνισμού δημοσιεύονται στον εγγεγραμμένο ιστότοπο της αναθέτουσας αρχής.  

Στη δημόσια προμήθεια ενός παρόχου ΣΕΑ, προκηρύσσεται η επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας 

ως έχει (δηλαδή ως "παραδοτέο"/υπηρεσία), και όχι μια συγκεκριμένη τεχνική λύση. 

Η ΕΕΥ θα πρέπει να καταρτίσει προσφορά με βάση τις υποχρεωτικές παραμέτρους λειτουργίας 

και επιδόσεων του έργου ΣΕΑ. Αυτές συνήθως αποτελούν μέρος του φακέλου διαγωνισμού ως 

"Περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης". Επιπλέον, οι τεχνικές αναλύσεις του τρέχοντος 

καθεστώτος που έγιναν από τον διευκολυντή ΣΕΑ θα πρέπει να επισυναφθούν ως παράρτημα στο 

φάκελο του διαγωνισμού. Εντούτοις, οι ενδιαφερόμενες ΕΕΥ δύνανται και συνίσταται να 

επισκέπτονται επιτόπου το έργο ΣΕΑ προκειμένου να λαμβάνουν στοιχεία για την προετοιμασία 

της προσφοράς. 

Ο φάκελος διαγωνισμού προσδιορίζει το πεδίο εφαρμογής του εκσυγχρονισμού και το ελάχιστο 

ποσό της συνολικής ετήσιας εξοικονόμησης που πρέπει να καλύψει η προσφορά. Το υπόδειγμα 

σύμβασης ΣΕΑ αποτελεί μέρος των εγγράφων του διαγωνισμού και ο προσφέρων πρέπει να 

αποδέχεται τη διατύπωση της συγκεκριμένης σύμβασης. Η προσφορά της ΕΕΥ πρέπει να 
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παραδίδεται σε κλειστούς φακέλους μέχρι την προθεσμία υποβολής των προσφορών που 

ορίζεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού. 

7.6.2 Ρόλοι στην προετοιμασία και υλοποίηση της διαδικασίας προμήθειας 

Ο ρόλος του διευκολυντή ΣΕΑ για το έργο ΣΕΑ στον δημόσιο τομέα περιγράφηκε πρόσφατα στην 

"Στρατηγική για την ευρύτερη ανάπτυξη των συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης στον δημόσιο 

τομέα". Στην παράγραφο 2.2 αναφέρεται ότι "μετά την επιλογή χρήσης ΣΕΑ, η δημόσια αρχή 

διαθέτει πρωτίστως ανεξάρτητο επαγγελματία διευκολυντή για την προετοιμασία των τεχνικών 

αναλύσεων και λοιπών εγγράφων που απαιτούνται για δημόσιες προμήθειες μέσω ΕΕΥ". 

Περιγραφή των υποχρεωτικών παραδοτέων του διευκολυντή ΣΕΑ, όπως αναφέρεται στη 

στρατηγική: 

 Ενεργειακή ανάλυση κτιρίων  

 Τεχνική κατάσταση του κτιρίου και εντοπισμός των αναγκών και της έκτασης του 
εκσυγχρονισμού 

 Καθορισμός συνθηκών της γραμμής βάσης και εγγυημένη εξοικονόμηση 

 Αναμενόμενο επενδυτικό κόστος 

 Πρόταση σύμβασης βασισμένη σε υπόδειγμα σύμβασης 

Περιγραφή των πιθανών παραδοτέων του διευκολυντή ΣΕΑ (θα μπορούσε να την κάνει ο ίδιος ο 

πελάτης) σύμφωνα με τη στρατηγική: 

 Τύπος δημόσιας προμήθειας (ανοικτός διαγωνισμός ή ανταγωνιστική διαδικασία με 
διαπραγμάτευση) 

 Όροι συμμετοχής (άδεια, συστάσεις, εμπειρία, ικανότητες, ...) 

Εικόνα 1 Προετοιμασία και διαδικασία υλοποίησης ΣΕΑ 
 
Επιλογή ΣΕΑ 

 Εντοπισμός ανάγκης ανακαίνισης κτιρίου 

 Αξιολόγηση πιθανής ΣΕΑ 

 Απόφαση χρήσης ΣΕΑ στην ανακαίνιση κτιρίου 

 
Αρμόδιος: Δημόσια Αρχή (πελάτης) 

 
Δημόσια 
προμήθεια στον 
διευκολυντή ΣΕΑ 

 Δαπάνες περίπου 5% της αναμενόμενης αξίας 
του έργου ΣΕΑ 

 Ο διευκολυντής πρέπει να έχει πιστοποίηση από 
το Υπουργείο Οικονομίας της Σλοβακίας 
(ενεργειακός ελεγκτής ή πάροχος ΣΕΑ) 

 
 
Αρμόδιος: Δημόσια Αρχή (πελάτης) 

 
 
Προετοιμασία 
φακέλου 
διαγωνισμού για 
τον πάροχο ΣΕΑ 

 Ενεργειακή ανάλυση κτιρίου και μετρήσεις 

 Τεχνική κατάσταση του κτιρίου, εντοπισμός 
αναγκών και εύρος ανακαίνισης, δηλώσεις 
σχετικών αρχών 

 Καθορισμός της γραμμής βάσης και ελάχιστο 
επίπεδο εγγυημένης εξοικονόμησης ενέργειας 

 Εκτίμηση του κόστους επένδυσης 

 Πρόταση σύμβασης (βάσει του επίσημου 
υποδείγματος σύμβασης) 
 

 
 
 
Αρμόδιος: Διευκολυντής ΣΕΑ σε 
συνεργασία με τη Δημόσια Αρχή 

 
Δημόσια 
προμήθεια στον 

 Διαδικασία – πιο απλή (ανοικτή διαδικασία, 
περίπου 3 μήνες) ή πιο πολύπλοκη 
(ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, 

 
 
Αρμόδιος: Δημόσια Αρχή ή/και 
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πάροχο ΣΕΑ περίπου 6 μήνες) 

 Όροι συμμετοχής (άδεια, συστάσεις, εμπειρία, 
ικανότητες, …) 
 

διευκολυντής ΣΕΑ 

 
Εφαρμογή + 
Λειτουργία και 
παρακολούθηση 

 Τεκμηρίωση έργου 

 Οικοδομική άδεια 

 Χρηματοδότηση 

 Εφαρμογή 

 Παρακολούθηση και ενίσχυση 
ευαισθητοποίησης 
 

 
 
Αρμόδιος: Πάροχος ΣΕΑ 

 
Πηγή: Στρατηγική για ευρύτερη ανάπτυξη συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης στον δημόσιο τομέα (2018) 

7.6.3 Κριτήρια και μεθοδολογία που εφαρμόζονται για την επιλογή της 
επικρατέστερης προσφοράς 

Η αξιολόγηση εστιάζεται στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

Τα κριτήρια ανάθεσης δύνανται να είναι τα εξής: 

1. Τιμή για μια μονάδα εγγυημένης εξοικονόμησης 

και η εκτιμώμενη αξία είναι ο συντελεστής οικονομικής σκοπιμότητας Β / Α, όπου: 

Τιμή A = Συνολική ετήσια εξοικονόμηση (ποσό εγγυημένης και πρόσθετης εξοικονόμησης) 

Τιμή Β = εκτιμώμενη συνολική αξία του έργου   

Νικητής του διαγωνισμού αναδεικνύεται ο υποψήφιος του οποίου η προσφορά έχει τη 

χαμηλότερη τιμή μετά τον υπολογισμό του λόγου οικονομικής αποδοτικότητας.  

2. Σύστημα σταθμισμένων κριτηρίων  

Δύναται να χρησιμοποιηθεί ένα σύστημα σταθμισμένων κριτηρίων με ένα μοντέλο στο οποίο την 

υψηλότερη στάθμιση (55%) έχει ο όγκος της εγγυημένης εξοικονόμησης και την χαμηλότερη 

(45%) έχει η συνολική τιμή που καταβάλει ο δημόσιος φορέας στην ΕΕΥ σε περίπτωση επίτευξης 

της εγγυημένης εξοικονόμησης. Επιπλέον, τα κριτήρια δύνανται να περιλαμβάνουν την ποιότητα 

ολόκληρου του έργου, π.χ. μη μετρήσιμες παραμέτρους, όπως την εμφάνιση ενός 

εκσυγχρονισμένου κτιρίου, την ασφάλειά του, την περιβαλλοντική ασφάλεια, κ.λπ.  

Μέχρι στιγμής, η πρώτη μέθοδος χρησιμοποιείται κυρίως στις δημόσιες προμήθειες ΣΕΑ. 

Εντούτοις, η δεύτερη μέθοδος συνιστάται περισσότερο, καθώς επιτρέπει τη συμπερίληψη 

πρόσθετων παραμέτρων του έργου στη διαδικασία αξιολόγησης (π.χ. παράμετροι ποιότητας).  

7.6.4 Πλεονεκτήματα σε σύγκριση με την ανταγωνιστική διαδικασία με 
διαπραγμάτευση  

Η ανοικτή διαδικασία χρησιμοποιείται ευρέως από τις δημόσιες αρχές, η διαδικασία είναι γνωστή 

σε αντίθεση με τις ΑΔΔ. Είναι ενίοτε δύσκολο να πειστούν οι δημόσιες αρχές να αλλάξουν τη 
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διαδικασία προμήθειας που εφαρμόζουν. Στην περίπτωση αυτή, η ανοικτή διαδικασία είναι 

συνήθως ο ευκολότερος τρόπος: 

 Θα μπορούσε να είναι ιδανική για τις αναδυόμενες αγορές ΣΕΑ.  

 Κατάλληλη για μικρότερα, απλούστερα έργα —φθηνότερη και ευκολότερη διαδικασία. 

 Απαιτείται εξαιρετικά καταρτισμένος και εξειδικευμένος σύμβουλος. 

Και οι δύο διαδικασίες (ανοικτή και ΑΔΔ) συνιστώνται επισήμως για διαγωνισμούς ΣΕΑ με τη 

μεθοδολογία του Υπουργείου Οικονομίας της Σλοβακίας, αλλά μέχρι σήμερα έχει εφαρμοστεί 

μόνο η ανοικτή διαδικασία. Ωστόσο, η εφαρμογή ΑΔΔ αναμένεται με την ανάπτυξη της αγοράς 

και την αύξηση της συγκέντρωσης των έργων, καθώς αυτή η διαδικασία μπορεί να προσφέρει 

καλύτερες, πιο σύνθετες λύσεις και λαμβάνει υπόψη περισσότερες ποιοτικές παραμέτρους του 

έργου. 

7.7 Ανοικτή διαδικασία — Ελλάδα 

Τύπος διαδικασίας: Ανοικτή  διαδικασία ενός σταδίου  

Τύπος προκηρυσσόμενης ΥΕΑ: ΣΕΑ, ΣΠΕ και λοιπές ΥΕΑ  

Όσον αφορά τις διαδικασίες προμήθειας, η Ελλάδα έχει εναρμονίσει πλήρως τη νομοθεσία της 

με τις σχετικές Οδηγίες της ΕΕ. Ως εκ τούτου, είναι πλέον δυνατή η δημοσίευση διαγωνισμού στο 

πλαίσιο μιας ανταγωνιστικής διαδικασίας τόσο μέσω διαπραγμάτευσης όσο και μέσω 

ανταγωνιστικού διαλόγου.  

Ωστόσο, μια σημαντική δυσκολία είναι ότι οι περισσότερες αναθέτουσες αρχές έχουν ελάχιστους, 

και ενίοτε καθόλου εργαζόμενους που να έχουν γνώσεις και εμπειρία πάνω στις συμβάσεις 

ενεργειακής απόδοσης. 

Επιπλέον, η διαπραγμάτευση και ο ανταγωνιστικός διάλογος είναι διαδικασίες πολύ καινούργιες 

για τους υπαλλήλους της αναθέτουσας αρχής και, ως εκ τούτου, είναι πολύ απρόθυμοι να τις 

υιοθετήσουν, καθώς θεωρούν ότι είναι άκρως πολύπλοκες για έργα μικρότερου 

προϋπολογισμού, κάτι που ισχύει ως επί το πλείστον για τα έργα ενεργειακής απόδοσης σε 

κτίρια.  

Η διαδικασία διαπραγμάτευσης ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε σε οποιοδήποτε είδος διαγωνισμού 

δημοσίου έργου, ενώ η διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου είχε περιορισμένη μόνο χρήση 

σε συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με πολύ υψηλό προϋπολογισμό (π.χ. κατασκευή 

αυτοκινητοδρόμων, κατασκευή χώρων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, κ.λπ.) και όχι σε έργα 

ενεργειακής απόδοσης. 

Μια άλλη σημαντική δυσκολία για τις αναθέτουσες αρχές είναι ότι, λόγω της οικονομικής 

κατάστασης στην Ελλάδα, οι περισσότερες αναθέτουσες αρχές δεν διαθέτουν διαθέσιμα 

κονδύλια για ανάθεση υπεργολαβίας σε έναν έμπειρο διευκολυντή, ο οποίος θα μπορούσε να 

τους παρέχει πολύτιμη τεχνική υποστήριξη κατά τη διεξαγωγή ενός διαγωνισμού με 

διαπραγμάτευση ή ανταγωνιστικό διάλογο. Επιπλέον, για λόγους διαφάνειας και ισότιμου 
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ανταγωνισμού, ακόμη και αν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει τα απαραίτητα κεφάλαια, θα πρέπει 

να δημοσιεύει έναν διαγωνισμό για σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών προκειμένου να την 

αναθέσει ως υπεργολαβία στον διευκολυντή. Αυτό θα καθυστερούσε περαιτέρω την όλη 

διαδικασία. 

Λόγω όλων των προαναφερθέντων λόγων, οι αναθέτουσες αρχές φαίνεται ότι προτιμούν την 

επιλογή μιας διαδικασίας ενός σταδίου για την ανάθεση μιας σύμβασης ενεργειακών υπηρεσιών. 

Πολλοί δήμοι έχουν εφαρμόσει αυτήν τη διαδικασία για έργα φωτισμού οδών (κυρίως όσον 

αφορά την εγκατάσταση νέων φωτιστικών LED και ασύρματων συστημάτων ελέγχου έξυπνων 

πόλεων).   

Όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, μόνο ένα (1) έργο ΣΕΑ έχει υλοποιηθεί στην 

Ελλάδα στον δημόσιο τομέα. Το έργο υλοποιήθηκε στο κεντρικό κτίριο των υπηρεσιών του ΚΑΠΕ 

και η αναθέτουσα αρχή ήταν το ΚΑΠΕ. Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί πολύ αντιπροσωπευτική 

περιπτωσιολογική μελέτη για τον δημόσιο τομέα, καθώς οι υπάλληλοι του ΚΑΠΕ έχουν πολύ καλή 

γνώση των θεμάτων ενεργειακής απόδοσης και των συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης, σε 

αντίθεση με την πλειονότητα των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα.  

7.7.1 Στάδια της διαδικασίας προμήθειας 

Η ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ για έργα υπηρεσιών 

ενεργειακής απόδοσης. 

7.7.2 Ρόλοι στην προετοιμασία και υλοποίηση της διαδικασίας προμήθειας 

Η αναθέτουσα αρχή είναι υπεύθυνη για την προετοιμασία όλων των εγγράφων και των 

διαδικασιών της προμήθειας. 

7.7.3 Κριτήρια και μεθοδολογία που εφαρμόζονται για την επιλογή της 
επικρατέστερης προσφοράς 

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, σε εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές Οδηγίες, η εφαρμογή 

των κριτηρίων στάθμισης είναι πιθανή. Εντούτοις, οι υπάλληλοι της αναθέτουσας αρχής δεν 

προτιμούν να τα χρησιμοποιούν, καθώς εισάγουν ένα επίπεδο υποκειμενικότητας (ιδιαίτερα 

όσον αφορά την κατανομή των συντελεστών στάθμισης). Προτιμούν να χρησιμοποιούν 

αντικειμενικά κριτήρια για την επιλογή των οποίων δεν θα κατηγορηθούν για μεροληψία. Ως εκ 

τούτου, προτιμούν να χρησιμοποιούν τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής στη διαδικασία ενός 

σταδίου: 

 

Στάδιο 1: Κριτήρια επιλεξιμότητας του αναδόχου.  

Πρόκειται για κριτήρια αποδοχής/απόρριψης. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με όλα τα 

κριτήρια, τότε δεν μπορεί να προχωρήσει στο στάδιο 2 της διαδικασίας αξιολόγησης. 
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Στάδιο 2: Τεχνικά κριτήρια της πρότασης.  

Πρόκειται για κριτήρια αποδοχής/απόρριψης όσον αφορά την τεχνική ποιότητα. Εάν ο ανάδοχος 

δεν συμμορφώνεται με όλα τα κριτήρια, τότε δεν μπορεί να προχωρήσει στο στάδιο 3 της 

διαδικασίας αξιολόγησης. 

Στάδιο 3: Οικονομικό κριτήριο της πρότασης.  

Πρόκειται για έναν ενιαίο συντελεστή στάθμισης του κόστους. Η σύμβαση ανατίθεται στον 

προσφέροντα με τη χαμηλότερη προσφορά. Το κριτήριο είναι το ακόλουθο: 

𝛰𝜄𝜅𝜊𝜈𝜊𝜇𝜄𝜅ό 𝛫𝜌𝜄𝜏ή𝜌𝜄𝜊 (€/𝑘𝑊ℎ) =  
𝐶(€)

𝐸(𝑘𝑊ℎ)
 

Όπου: 

C(€)= Κόστος της ενεργειακής υπηρεσίας κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου. Το κόστος 

των ενεργειακών υπηρεσιών είναι το άθροισμα του κόστους αρχικής επένδυσης και του κόστους 

επισκευής και συντήρησης κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου. Ο κύκλος ζωής του 

έργου καθορίζεται στον διαγωνισμό (για παράδειγμα, στο έργο φωτισμού οδών είναι 12 έτη). 

E(kWh) = Εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου 

Ως εκ τούτου, εφαρμόζοντας τα παραπάνω, η σύμβαση ανατίθεται στην πρόταση με το 

χαμηλότερο κόστος ανά kWh εξοικονόμησης ενέργειας κατά τη διάρκεια ενός καθορισμένου 

κύκλου ζωής.  

7.7.4 Πλεονεκτήματα σε σύγκριση με την ανταγωνιστική διαδικασία με 
διαπραγμάτευση 

Οι ΑΔΔ που εφαρμόστηκαν με επιτυχία στις ανεπτυγμένες αγορές για τη προμήθεια ΣΕΑ θα 

μπορούσαν να εφαρμοστούν και στην Ελλάδα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ωστόσο, θα 

απαιτούνταν τα εξής: 

 Η αναθέτουσα αρχή θα έπρεπε να αναθέτει ως υπεργολαβία τις υπηρεσίες τεχνικής 
υποστήριξης σε έναν διευκολυντή. 

 Ύπαρξη προσωπικού της αναθέτουσας αρχής με εμπειρία στις ΣΕΑ για την αξιολόγηση των 
προτάσεων. 

 Έμπειρο προσωπικό της αναθέτουσας αρχής, ώστε να μπορεί να δικαιολογήσει τα 
κριτήρια στάθμισης που υιοθετήθηκαν. 

Δυστυχώς, τα παραπάνω δεν είναι διαθέσιμα επί του παρόντος στην Ελλάδα και αυτός είναι ο 

λόγος για τον οποίο οι διαδικασίες διαπραγμάτευσης και ανταγωνιστικού διαλόγου δεν έχουν 

εφαρμοστεί ακόμη. 
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8 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΕΑ 

Τα μέτρα εξοικονόμησης πρόκειται να εφαρμοστούν σε τέσσερα κτίρια της Ακαδημίας Καλών 

Τεχνών (AVU) στην Πράγα, στο πλαίσιο ενός έργου σύμβασης ενεργειακής απόδοσης. Η σύμβαση 

με επιλεγμένο πάροχο ενεργειακών υπηρεσιών υπογράφηκε στα τέλη του 2018, ενώ η 

εγκατάσταση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας ξεκίνησε τον Μάιο του 2019.  

Το εν λόγω έργο ΣΕΑ παρέχει, επίσης, ανατροφοδότηση σχετικά με τους ευρωπαϊκούς κανόνες 

για τα τεχνικά κριτήρια ποιότητας σε έργα ενεργειακής απόδοσης που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο 

του έργου QualitEE. 

8.1 Μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας 

Τα κτίρια AVU που επιλέχθηκαν για την εφαρμογή των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας στο 

πλαίσιο του έργου ΣΕΑ είναι προστατευόμενα κτίρια και ως εκ τούτου, η προγραμματισμένη 

ανακατασκευή του κελύφους του κτιρίου έπρεπε να εξεταστεί με το Ινστιτούτο Εθνικής 

Κληρονομιάς. Ο πελάτης επιθυμούσε να μειώσει την ενεργειακή του κατανάλωση τόσο μέσω 

τεχνολογικών μέτρων όσο και μέσω της αντικατάστασης παλαιών τεχνολογιών με νέες. Με βάση 

την έγκριση του Ινστιτούτου Εθνικής Κληρονομιάς, πραγματοποιούνται κτιριακές τροποποιήσεις, 

επισκευή ή αντικατάσταση παραθύρων και μόνωση στέγης σε δύο κτίρια και άλλα τεχνικά μέτρα: 

 Ένα νέο σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου, κοινό και για τα τέσσερα κτίρια, 
εγκαθίσταται στο κεντρικό κτίριο, ενώ ένα σύστημα μέτρησης και ρύθμισης (MaR) 
εγκαθίσταται σε κάθε κτίριο ξεχωριστά. 

 Το μεγαλύτερο μέρος των εξοικονομήσεων προκύπτει από τροποποιήσεις κτιρίων (ιδίως 
ανακαίνιση εσωτερικών κατασκευών) και οικονομικά αποδοτικά μέτρα φωτισμού 
(αντικατάσταση επιλεγμένων πηγών με πηγές εξοικονόμησης ενέργειας LED). 

 Ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό αυτού του έργου ΣΕΑ είναι η εγκατάσταση μονάδας 
κλιματισμού στη Πινακοθήκη Μοντέρνας Τέχνης της AVU, η οποία επιτρέπει την ακριβή 
σταθεροποίηση της θερμοκρασίας και της υγρασίας σε ορισμένες αίθουσες (σύστημα 
θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού - HVAC). Αυτή η σταθεροποίηση είναι 
απαραίτητη για τη συντήρηση των έργων ζωγραφικής στην πινακοθήκη. 

8.2 Διαδικασία προμήθειας 

Οι αρχικές διαπραγματεύσεις και η προετοιμασία του έργου ξεκίνησαν το φθινόπωρο του 2017. 

Η προκήρυξη για τη δημόσια σύμβαση ξεκίνησε στις αρχές του 2018 και η διαδικασία 
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προμήθειας διεξήχθη με διαδικασία διαπραγμάτευσης κατόπιν δημοσίευσης. Η επίτευξη 

ελάχιστης εξοικονόμησης ύψους 30% είχε τεχνικές δυσκολίες, γι' αυτό και παρά τους τέσσερις 

παρόχους ενεργειακών υπηρεσιών που συμμετείχαν στην επανεξέταση, μόνο δύο υπέβαλαν 

προκαταρκτική προσφορά. Μετά από τρεις γύρους διαπραγματεύσεων, στους οποίους οι 

προσφέροντες βελτίωσαν σταδιακά τις προσφορές τους, κλήθηκαν να υποβάλουν τελική 

προσφορά. 

Και οι δύο υποψήφιοι υπέβαλαν τελική προσφορά, είχαν παρόμοια βαθμολογία μετά την 

αξιολόγηση, αλλά το περιεχόμενό τους διέφερε. Ενώ η μία προσφορά είχε χαμηλότερη 

εξοικονόμηση και χαμηλότερο κόστος, η δεύτερη προσφορά είχε υψηλότερη εξοικονόμηση με 

υψηλότερο κόστος. Μετά την τελική αξιολόγηση των τελικών προσφορών, αναδείχτηκε ως 

επικρατέστερη η προσφορά της ENESA που προέβλεπε υψηλότερη εξοικονόμηση. Αυτό θα δώσει 

τη δυνατότητα στον πελάτη να επιτύχει ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση μετά τη λήξη της 

σύμβασης, καθώς τα περισσότερα μέτρα εξοικονόμησης έχουν διάρκεια ζωής μεγαλύτερη από τη 

δεκαετή διάρκεια της σύμβασης. 

Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού υποβλήθηκε αίτημα χρηματοδότησης προς το Κρατικό 

Περιβαλλοντικό Ταμείο (ΚΠΤ). Η αναμενόμενη επιχορήγηση περιλήφθηκε στο φάκελο του 

διαγωνισμού έτσι ώστε η αναθέτουσα αρχή να μπορεί να ζητήσει εξοικονόμηση τουλάχιστον 30% 

επί της τρέχουσας κατανάλωσης. Για τον λόγο αυτόν, το έργο διακόπηκε μετά την αξιολόγηση 

των όρων επιλεξιμότητας για το τρίμηνο του έτους και ο πελάτης περίμενε την επιβεβαίωση του 

ποσού της επιχορήγησης από το ΚΠΤ. 

8.3 Εγγύηση εξοικονόμησης 

Η επικρατούσα προσφορά εγγυάται στον πελάτη την εξοικονόμηση ενέργειας κατά 33% και 
εξοικονόμηση κόστους άνω των 3 εκατομμυρίων CZK ετησίως. Ειδικότερα, ο φορέας παροχής 
υπηρεσιών θα επιτύχει αυτήν την εξοικονόμηση, μειώνοντας την κατανάλωση θερμότητας κατά 
2.526 GJ και την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά 391 MWh ετησίως. Θα μειώσει, 
επιπλέον, την κατανάλωση νερού, φυσικού αερίου και κάποιες άλλες λειτουργικές δαπάνες.  

Το κόστος των ενεργειακών υπηρεσιών θα καλύπτεται σταδιακά από την ετήσια εξοικονόμηση 

κόστους κατά τη διάρκεια της δεκαετούς ΣΕΑ μεταξύ 2020 και 2029. Κατά τη διάρκεια των 10 

ετών της σύμβασης, ο πάροχος ΣΕΑ εγγυάται το συμβατικό ετήσιο ποσό εξοικονόμησης και 

πρέπει να καταβάλει πλήρη αποζημίωση για τυχόν ελλείμματα. Για το σύνολο της περιόδου, η 

εγγυημένη εξοικονόμηση κόστους θα υπερβεί τα 30 εκατομμύρια CZK, ποσό που 

αντιπροσωπεύει περίπου το 33% του συνολικού κόστους ενέργειας, νερού και άλλων συναφών 

δαπανών. Ο πελάτης θα χρησιμοποιήσει αυτό το ποσό για να καλύψει το κόστος παροχής 

υπηρεσιών ύψους 30 εκατομμυρίων CZK. Η συνολική τιμή της υπηρεσίας που παρέχεται στο 

πλαίσιο του έργου ΣΕΑ θα υπερβεί τα 50 εκατομμύρια CZK, εκ των οποίων περίπου 20 

εκατομμύρια CZK θα καταβληθούν από την επιχορήγηση του ΚΠΤ. Το συνολικό κόστος της 

παροχής υπηρεσιών περιλαμβάνει την τακτική διαχείριση ενέργειας καθ' όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης.  
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8.4 Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας προμήθειας 

Ο παρακάτω πίνακας παρέχει λεπτομερή επισκόπηση των σταδίων της διαδικασίας προμήθειας για το έργο ΣΕΑ στην 
AVU. 

Πίνακας 12  Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας προμήθειας — Έργο ΣΕΑ στην Ακαδημία Καλών Τεχνών  

                      στην Πράγα 
Στάδιο στη διαδικασία Φορείς Χρονοδιάγραμμα 

Έναρξη εργασιών και αρχικές διαπραγματεύσεις SEVEn & AVU 9/2017 

Προετοιμασία σχεδίου εγγράφων διαγωνισμού, 
συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου σύμβασης για τη διαδικασία 
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης για έργο παροχής ενεργειακών 
υπηρεσιών τόσο από τεχνική όσο και από τυπική άποψη, και 
προετοιμασία σχεδίου αξιολόγησης 

SEVEn 10 – 11/2017 

Συζήτηση των εγγράφων του διαγωνισμού με την αναθέτουσα 
αρχή, σχόλια, οριστικοποίηση και έγκριση από την αναθέτουσα 
αρχή, συντονισμός με τα υπό ανάθεση έργα 

SEVEn & AVU 12/2017 

Διαβούλευση των εγγράφων του διαγωνισμού με το Ινστιτούτο 
Εθνικής Κληρονομιάς και έκδοση άδειας για την πραγματοποίηση 
οικοδομικών τροποποιήσεων 

SEVEn  12/2017 

Δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού στο Δελτίο Δημοσίων 
Συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης των 
απαιτούμενων προσόντων (συμπεριλαμβανομένης πρόσκλησης 
υποβολής υποψηφιοτήτων) 

SEVEn & AVU 1/2018 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και επίδειξης προσόντων Προσφέροντες 2/2018 

Τέσσερις υποψήφιοι πληρούσαν τα απαιτούμενα προσόντα και 
έλαβαν απόφαση με έγγραφη πρόσκληση προς υποβολή 
προσφορών 

SEVEn & AVU 3/2018 

Υποβλήθηκε αίτημα χορήγησης επιδότησης για μέτρα 
εξοικονόμησης ενέργειας προς το Κρατικό Περιβαλλοντικό Ταμείο, 
το οποίο δεσμεύτηκε για την επιχορήγηση αφού εξέτασε το αίτημα 
και δόθηκαν διευκρινίσεις. 

SEVEn & AVU 3 – 6/2018 

Όλοι οι προσφέροντες περιηγήθηκαν στα εν λόγω κτίρια και έθεσαν 
δεκάδες ερωτήματα, τα οποία ο διευκολυντής και η αναθέτουσα 
αρχή απάντησαν, και τα οποία διευκρινίστηκαν και στα έγγραφα 
του διαγωνισμού. 

Δύο υποψήφιοι υπέβαλαν τις προσφορές τους εντός της 
προθεσμίας υποβολής. 

(ένας υποψήφιος δεν την υπέβαλε εγκαίρως και ο άλλος δήλωσε 
τεχνική αδυναμία) 

Προσφέροντες 7/2018 

Διενεργήθηκαν τρεις γύροι διαπραγματεύσεων με δύο 
υποψήφιους, όπου ορισμένα μέτρα καθορίστηκαν ώστε να 
καλύπτουν τις ανάγκες της αναθέτουσας αρχής και, ταυτόχρονα, οι 
υποψήφιοι έπρεπε να διευκρινίσουν τον τρόπο επίτευξης της 
εγγυημένης εξοικονόμησης. Επειδή γίνονται μαθήματα ζωγραφικής 
στα κτίρια, ο πελάτης απαίτησε εξαιρετική φωταγώγηση και 

SEVEn & AVU 8 – 10/2018 
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φωτισμό ώστε να μην παραμορφώνονται τα χρώματα. Τα ζητήματα 
αυτά συζητήθηκαν στη διαδικασία με διαπραγμάτευση. 

(Αξιολόγηση των προσφορών και έναρξη 3 διαδοχικών γύρων 
διαδικασιών με διαπραγμάτευση) 

Απόφαση σχετικά με την επιλογή της καταλληλότερης προσφοράς 
με βάση την αξιολόγηση των τελικών προσφορών σύμφωνα με τα 
προκαθορισμένα κριτήρια. 

AVU 11/2018 

Εξέταση, τροποποίηση, υπογραφή και σύναψη της τελικής 
σύμβασης 

SEVEn & AVU 12/2018 

Προετοιμασία της τεκμηρίωσης της εφαρμογής του έργου, εξέταση 
διοικητικών εγγράφων 

Επικρατέστερος 
υποψήφιος 

1 – 4/2019 

Έναρξη εγκατάστασης μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας σύμφωνα 
με τη σύμβαση 

Επικρατέστερος 
υποψήφιος 

5/2019 

Έναρξη της περιόδου εγγυημένης εξοικονόμησης Επικρατέστερος 
υποψήφιος 

1/2020 

Τέλος της περιόδου εγγυημένης εξοικονόμησης και αποπληρωμή 
της επένδυσης 

Επικρατέστερος 
υποψήφιος 

12/2029 

8.5 Αξιολόγηση και κατάταξη των προσφορών 

8.5.1 Κριτήρια ανάθεσης 

Ο παρακάτω πίνακας παρέχει μια επισκόπηση των κριτηρίων ανάθεσης που επιλέχθηκαν και 

εφαρμόστηκαν για την αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών. Ενώ στην πρώτη στήλη 

αναγράφεται το κριτήριο ή το υποκριτήριο ανάθεσης, στη δεύτερη στήλη αναγράφεται το 

κριτήριο της ΕΕ στο οποίο αντιστοιχεί το συγκεκριμένο κριτήριο. Στην τρίτη στήλη αναγράφεται ο 

εκάστοτε συντελεστής στάθμισης.  

Πίνακας 13   Συντελεστές στάθμισης των κριτηρίων ανάθεσης για το έργο ΣΕΑ στην Ακαδημία  

                       Καλών Τεχνών της Πράγας 
Κριτήριο ανάθεσης Κριτήριο ΕΕ Συντελεστής 

στάθμισης 

 

Α. Τιμή  35% 

Β. Εγγυημένη εξοικονόμηση (CZK) 

 

3-3 Ποσό συμβατικής εγγυημένης 
εξοικονόμησης  

 

45% 

Γ. Ποιότητα τεχνικού σχεδιασμού και άλλα τεχνικά 
κριτήρια ποιότητας 

 

 15% 

       Γ.1 Υποκριτήριο 1 

       Ορθότητα της εκτιμούμενης εξοικονόμησης  

3-4 Επιτευχθείσα εγγυημένη 
εξοικονόμηση 

Εκ των προτέρων Προκαταρκτική 

1,5% 
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 αξιολόγηση της δυνατότητας 
εξασφάλισης εγγυημένης 
εξοικονόμησης. 

       Γ.2 Υποκριτήριο 2 

       Επάρκεια του κόστους 

1-3 Επάρκεια των συνιστώμενων 
μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης (ΒΕΑ) 

1,5% 

 

       Γ.3 Υποκριτήριο 3 

       Πληρότητα και σαφήνεια των μέτρων 

       (διαδικασία ανάλυσης) 

1-2 Επαρκής συλλογή δεδομένων 
και ανάλυση 

1-3 Επάρκεια των συνιστώμενων 
μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης (ΒΕΑ) 

10,5% 

        Γ.4 Υποκριτήριο 4 

Άλλα οφέλη όπως η ανθεκτικότητα, η 
αξιοπιστία, η συμμόρφωση με τις λειτουργικές 
απαιτήσεις (λύση φιλική προς τον χρήστη) 

 

5-3 Εκ των προτέρων 
λειτουργικότητα της εγκατάστασης 
κατά τη λήξη της σύμβασης  

Η υποχρέωση εκτέλεσης των 
ενεργειών που αναφέρονται στη 
στήλη "τεκμήριο" καθορίζεται στη 
σύμβαση.  

1,5% 

Δ. Ποσό της υπέρβασης του ελάχιστου επιπέδου της 
απαιτούμενης εξοικονόμησης  

3-3 Ποσό συμβατικής εγγυημένης 
εξοικονόμησης  

5% 

8.5.2 Τύπος για την κατάταξη των προσφορών 

Μόλις αξιολογηθούν και βαθμολογηθούν τα κριτήρια ανάθεσης, εφαρμόζεται ένας 

συγκεκριμένος τύπος για την κατάταξη των προσφορών και για τον καθορισμό της επικρατέστερης 

προσφοράς. Προκειμένου να υπολογιστεί ποια προσφορά προσφέρει την καλύτερη σχέση 

τιμής/ποιότητας, ο πελάτης/η αναθέτουσα αρχή έλαβε υπόψη τη βαθμολογία της ποιότητας και 

την τιμή, αμφότερα εκπεφρασμένα με τη μορφή δεικτών. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε 

αναφέρεται στα έγγραφα της προμήθειας. Ο τύπος για τον υπολογισμό της βαθμολογίας κάθε 

προσφέροντα ορίζεται παρακάτω. Ο τύπος δίνει μια τελική βαθμολογία με άριστα το 100. Η 

σύμβαση ανατίθεται στον προσφέροντα με την υψηλότερη βαθμολογία. 
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9 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΠΕ 

Το έργο ΣΠΕ εφαρμόστηκε σε ένα δημοτικό σχολείο, το οποίο βρίσκεται σε μια μικρή πόλη κοντά 

στη Σόφια, όπου δεν υπάρχει ούτε τηλεθέρμανση ούτε δίκτυο διανομής φυσικού αερίου. Μέχρι 

τον Ιανουάριο του 2019, το σχολείο θερμαινόταν από έναν λέβητα πετρελαίου θερμού νερού 

ηλικίας 35 ετών. Ο τεχνικός εξοπλισμός είναι σε κακή κατάσταση, υπερμεγέθης και 

αναποτελεσματικός, και σε συνδυασμό με την υψηλή τιμή των καυσίμων, επιφέρει αυξημένο 

μεταβλητό κόστος θέρμανσης. 

Το σχολείο δεν διαθέτει προϋπολογισμό για επενδύσεις σε νέο εξοπλισμό και, ως εκ τούτου, 

επιθυμεί να δρομολογήσει διαδικασία δημόσιας προμήθειας για την παροχή ενέργειας (θερμική 

ενέργεια υπό μορφή ζεστού νερού), συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης του 

παρωχημένου εξοπλισμού παραγωγής θερμότητας και της αλλαγής της καύσιμης ύλης 

(αντικατάσταση από CNG, το οποίο εγγυάται χαμηλότερες λειτουργικές δαπάνες). 

9.1 Παροχή υπηρεσιών μέσω σύμβασης παροχής ενέργειας 

Για την επιθυμητή παροχή υπηρεσιών μέσω ΣΠΕ υπογράφεται μια σύμβαση διάρκειας 5 ετών 

όπου ο πάροχος υπηρεσιών: 

 επενδύει στον σχεδιασμό και την εγκατάσταση της νέας καύσιμης ύλης και του 
εξοπλισμού παραγωγής θερμότητας, 

 παραδίδει το καύσιμο, συντηρεί τον εξοπλισμό και τροφοδοτεί ζεστό νερό (π.χ. θερμική 
ενέργεια) στην εγκατάσταση θέρμανσης του σχολείου —καθ' όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης, 

 μεταβιβάζει την κυριότητα του εξοπλισμού στο σχολείο στο τέλος της συμβατικής 
περιόδου. 

9.2 Προκήρυξη διαγωνισμού 

Η προκήρυξη του διαγωνισμού, με την οποία ξεκίνησε δημόσια η διαδικασία προμήθειας, 

δημοσιεύτηκε από το σχολείο (αναθέτουσα αρχή) τόσο στην Εθνική Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

όσο και στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ τον Μάρτιο του 2019. Το έγγραφο περιείχε βασικές 

πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο των προμηθειών και υπηρεσιών, το χρονοδιάγραμμα και 

τους όρους, την προβλεπόμενη αξία της σύμβασης, τους κυριότερους αρμόδιους φορείς, 

πληροφορίες για την εξεύρεση όλων των εγγράφων της προμήθειας, καθώς και βασικές 

πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια ανάθεσης και τα κριτήρια επιλογής. 
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9.3 Τεχνικές προδιαγραφές 

Οι τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνουν τον κατάλογο και την περιγραφή των τεχνικών 

δραστηριοτήτων που πρέπει να εφαρμοστούν, των σχετικών υποχρεώσεων του παρόχου ΥΕΑ, και 

το χρονοδιάγραμμα. Στην περίπτωση υπό εξέταση, ορισμένα από αυτά αφορούν την εφαρμογή 

των τεχνικών κριτηρίων ποιότητας: 

 Σημαντικές παράμετροι κατανάλωσης ενέργειας της ενεργειακής υπηρεσίας, οι οποίες 
προκύπτουν από τις τεχνικές αναλύσεις (βάσει του ΚΠ1) ή σχετίζονται με την επαλήθευση 
της παρεχόμενης ενέργειας (ΚΠ4): 

o νέα καύσιμη ύλη που πρέπει να χρησιμοποιηθεί: CNG (πεπιεσμένο φυσικό αέριο), 

o απαιτείται συνολική θερμική ισχύς του νέου λέβητα: από 400 kW έως 600 kW, 

o ελάχιστη χωρητικότητα αποθήκευσης CNG: 2000 nm³, 

o αναμενόμενη ετήσια κατανάλωση θερμικής ενέργειας: 400 MWh (βάσει της χρήσης 
πετρελαίου διαχρονικά), ενώ η τεχνική λύση θα πρέπει να καλύπτει την ετήσια 
κατανάλωση θερμικής ενέργειας εντός του εξής εύρους: από 250 MWh (σημείωση: 
βάσει λεπτομερούς ανάλυσης επιτεύξιμης εξοικονόμησης ενέργειας) έως 500 MWh, 

o θερμοκρασία του παρεχόμενου ζεστού νερού: 80/60 °C σε εξωτερική θερμοκρασία -14 
°C (στους ακροδέκτες της εγκατάστασης θέρμανσης), 

o χρόνοι κατανάλωσης (ημερήσια και εβδομαδιαία χρήση του κτιρίου, έναρξη/λήξη της 
περιόδου θέρμανσης), 

o μέθοδος μέτρησης και απαιτήσεις θέσης: υποχρέωση εγκατάστασης νέου 
υπερηχητικού μετρητή θερμότητας με Qn = 25 m³/h, τοποθετημένου σε σωλήνα που 
συνδέει τον λέβητα με τους συλλέκτες διανομής. 

 Άλλες τεχνικές λεπτομέρειες, σχετικά με την ποιότητα των ΥΕΑ, την ποιότητα της 
εφαρμογής (ΚΠ2) ή τη διατήρηση της αξίας του περιουσιακού στοιχείου (ΚΠ5): 

o Αρμόδιος φορέας για τη συντήρηση και επισκευή του πρόσφατα εγκατεστημένου 
εξοπλισμού: Πάροχος, 

o Αρμόδιος για τη συντήρηση και επισκευή της εγκατάστασης θέρμανσης: Πελάτης 
(σχολείο), 

o Προθεσμία για την έναρξη λειτουργίας και την έναρξη παροχής της ενέργειας: 
15.10.2019, 

o Χρόνος αντίδρασης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης για παρεμβάσεις φορέων 
παροχής υπηρεσιών (εντός ωραρίου λειτουργίας του σχολείου): 4 ώρες, κ.λπ. 

o Υποχρεωτική συμμόρφωση των νέων εγκαταστάσεων με τα ισχύοντα πρότυπα, τις 
νομοθετικές διατάξεις και διατάγματα για την εγκατάσταση παροχής αερίου, τον 
εξοπλισμό πίεσης, κ.λπ. 
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9.4 Κριτήρια επιλογής 

Τα κριτήρια επιλογής εξασφαλίζουν ότι οι προσφέροντες είναι κατάλληλοι για την εκτέλεση της 

σύμβασης. Στη συγκεκριμένη διαδικασία ΣΠΕ, οι προσφέροντες έπρεπε: 

 να αποδείξουν σχετική προγενέστερη εμπειρία (ενεργειακός εφοδιασμός ή παραγωγή 
θερμότητας ισχύος> 116 kW), 

 να δηλώσουν έναν ελάχιστο κύκλο εργασιών σχετικών με την παροχή ενέργειας, την 
παραγωγή θερμότητας ή παρόμοιες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των τελευταίων 3 
ετών, 

 να αποδείξουν ότι διαθέτουν προσωπικό με επαγγελματική πιστοποίηση για την 
εγκατάσταση και λειτουργία εγκαταστάσεων αερίου και εγκαταστάσεων ζεστού νερού, 

 να παρουσιάσουν έγκυρη πιστοποίηση του προτύπου ISO 90001. 

 να παρουσιάσουν ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την κάλυψη των κινδύνων κατά τη 
διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης/λειτουργίας/συντήρησης κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης. 

9.5 Προδιαγραφές 

Οι προδιαγραφές θα πρέπει να καθορίζουν το εύρος της κατανάλωσης ενέργειας  

9.6 Κριτήρια ανάθεσης 

Στη συγκεκριμένη προμήθεια ΣΠΕ, το κυρίαρχο βάρος (90%) αποδίδεται στο κριτήριο ανάθεσης 

που σχετίζεται με την τιμολόγηση. Το υπόλοιπο 10% κατανέμεται μεταξύ δύο κριτηρίων 

ανάθεσης που αποσκοπούν στην προώθηση των προσφορών με ενισχυμένη εξοικονόμηση και 

ασφάλεια παροχής, αντίστοιχα. 

Ο παρακάτω πίνακας παρέχει μια επισκόπηση των κριτηρίων ανάθεσης που επιλέχθηκαν και 

εφαρμόστηκαν για την αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών.  

Πίνακας 14   Συντελεστές στάθμισης των κριτηρίων ανάθεσης για έργο ΣΠΕ σε σχολείο στη  

                       Βουλγαρία 
Κριτήριο ανάθεσης Σχετικό κριτήριο ΕΕ Συντελεστής 

στάθμισης 

Εκτιμώμενη τιμή υπηρεσίας ανά έτος 
(Ρannua) 

 90% 

     Pf: Πάγια Ετήσια Τιμή   

     Pv: Μεταβλητή τιμή θερμότητας σχετίζεται με: ΚΠ3 (Εξοικονόμηση)  

Ρυθμιστικός καυστήρας (εξοικονόμηση) σχετίζεται με: ΚΠ3 (Εξοικονόμηση) 5% 

Ασφάλεια παροχής (ενδεχόμενη σχετίζεται με: ΚΠ5-1 (Διαθεσιμότητα συστήματος) 5% 
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αντικατάσταση λεβήτων)             ΚΠ4-2 (Ποιότητα παρεχόμενης ενέργειας) 

9.6.1 Τιμή 

Η τεκμηρίωση της προμήθειας απαιτεί από τους συμμετέχοντες να προσφέρουν τιμή δύο 

παραμέτρων για την προκηρυσσόμενη ΥΕΑ, ήτοι: 

Pf: σταθερή ετήσια τιμή (BGN), (που καλύπτει το προσωπικό και τα υλικά συντήρησης, την 

αποπληρωμή των κεφαλαιουχικών δαπανών, κ.λπ.)  

και 

Pv: τιμή ενεργειακής μονάδας (BGN/MWh), που καλύπτει το μεταβλητό κόστος (κυρίως 

πεπιεσμένο φυσικό αέριο) 

Το κριτήριο ανάθεσης (με συντελεστή στάθμισης 90%) είναι η εκτιμώμενη ετήσια τιμή (Ρannual), η 

οποία υπολογίζεται ως εξής: 

Pannual  =  Pf + Pv x 400, όπου 400 [MWh] είναι η ετήσια κατανάλωση θερμότητας της γραμμής 

βάσης. 

Η συγκεκριμένη δομή των κριτηρίων ανάθεσης επιλέχθηκε προκειμένου να αναδείξει την 

οικονομικά πιο συμφέρουσα προσφορά που προσφέρει τον βέλτιστο συνδυασμό χαμηλού 

πάγιου κόστους, βελτιστοποιημένου κεφαλαιουχικού κόστους και χαμηλής ενεργειακής τιμής 

(Ρv). 

9.6.2 Απόδοση/Εξοικονόμηση 

Ο παραπάνω τύπος τιμολόγησης προωθεί έμμεσα την επιλογή των προσφορών που παρέχουν 

υψηλό επίπεδο ενεργειακής απόδοσης —δεδομένου ότι η τιμή μεταβλητής θερμότητας, Pv, 

εξαρτάται από την απόδοση του λέβητα.  

Παρόλα αυτά, για να εξασφαλιστεί χαμηλό λειτουργικό κόστος για το σχολείο μετά τη λήξη της 

σύμβασης, αξιολογείται το κριτήριο ανάθεσης "Ρυθμιστικός καυστήρας" βάσει συντελεστή 

στάθμισης 5%. Αυτό σημαίνει ότι οι υποψήφιοι που προσέφεραν τεχνική λύση με έναν 

ρυθμιστικό καυστήρα έλαβαν το επιπλέον 5%. Οι προσφορές, που βασίζονταν σε σταθερούς 

καυστήρες (2 ή 3 σταδίων), δεν έλαβαν αυτό το 5%. 

9.6.3 Ασφάλεια παροχής 

Το κριτήριο ανάθεσης "Πλεονασματική ισχύ λέβητα" αξιολογήθηκε βάσει συντελεστή στάθμισης 
5%. Απαιτείται δέσμευση εκ μέρους του παρόχου ΣΠΕ ότι θα εφαρμόσει μια τεχνική λύση με δύο 

ή περισσότερους νέους λέβητες, παρέχοντας συνολική εγκατεστημένη ισχύ  400 kW, όπως 
προβλέπεται στις τεχνικές προδιαγραφές. Ο στόχος ήταν να ενεργοποιηθούν οι υποψήφιοι να 
προσφέρουν μια λύση με υψηλότερη αξιοπιστία (παρά το υψηλότερο κεφαλαιουχικό κόστος). 
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9.7 Τύπος για την κατάταξη των προσφορών 

Ο ακόλουθος τύπος έχει σχεδιαστεί για τον υπολογισμό της βαθμολογίας κάθε προσφέροντος, 

προκειμένου να ταξινομηθούν οι προσφορές και να καθοριστεί ποια προσφορά θα πρέπει να 

νικήσει. Η σύμβαση ανατίθεται στον προσφέροντα με την υψηλότερη βαθμολογία. 

𝛣𝛼𝜃𝜇ό𝜍𝑥 =
𝑷𝒂𝒏𝒏𝒖𝒂𝒍,𝑴𝑰𝑵

𝑷𝒂𝒏𝒏𝒖𝒂𝒍,𝑿
 90% +  𝑴𝑩𝑿 5% + 𝑩𝑹𝑿 5%     , όπου: 

X  είναι ο δείκτης που προσδιορίζει τη συγκεκριμένη προσφορά, 

Pannual, X  είναι η εκτιμώμενη ετήσια τιμή παροχής υπηρεσιών (όπως υπολογίζεται στο 9.6.1) 
του προσφέροντος Χ, 

Pannual, MIN  είναι η χαμηλότερη προσφερόμενη εκτιμώμενη ετήσια τιμή παροχής υπηρεσιών 
(όπως υπολογίζεται στο 9.6.1), 

MB X  είναι μια μεταβλητή, που λαμβάνει την τιμή "1" ή "0", ανάλογα με το αν ο 
προσφέρων "Χ" έχει (MBX = 1) ή δεν έχει (MBX = 0) προσφέρει ρυθμιστικό 
καυστήρα (σύμφωνα με το 9.6.2) 

BRX   είναι μια μεταβλητή, που λαμβάνει την τιμή "1" ή "0", ανάλογα με το αν ο 
προσφέρων "X" έχει (BRX = 1) ή δεν έχει (BRX = 0) προσφέρει λύση με 
περισσότερους του ενός λέβητες (βλέπε 9.6.3). 

9.8 Σχέδιο σύμβασης 

Το σχέδιο σύμβασης περιλάμβανε ρήτρες, οι οποίες σχετίζονται με τα κριτήρια τεχνικής 

ποιότητας (QC), ως εξής: 

ΚΠ1: Η σύμβαση αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές/τεχνική προσφορά για τις τεχνικές 

παραμέτρους παραγωγής/κατανάλωσης ενέργειας. 

ΚΠ2: Η σύμβαση παραπέμπει στις τεχνικές προδιαγραφές σχετικά με την υποχρέωση του 

παρόχου να συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα, τις νομοθετικές απαιτήσεις και τις 

διαδικασίες επίσημης αδειοδότησης (τόσο όσον αφορά την αρχική εφαρμογή όσο και την 

ακόλουθη παροχή υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της σύμβασης). Υποχρεώνει επίσης τον πάροχο 

να τηρεί το χρονοδιάγραμμα της προσφοράς ως προς την υλοποίηση και την έναρξη του 

ενεργειακού εφοδιασμού. 

ΚΠ4: Η σύμβαση ορίζει (με παραπομπή στις τεχνικές προδιαγραφές) τη μέτρηση και την 

επαλήθευση όσον αφορά τη μεθοδολογία, την τοποθεσία, τις μονάδες, τη συχνότητα κ.λπ., μαζί 

με τις προβλέψεις για συνεχείς ελέγχους/επαλήθευση του μετρητή θερμότητας. Επιπλέον, 

περιλαμβάνει ρήτρες, οι οποίες περιγράφουν τις ενέργειες (και ποινές) σε περίπτωση που 

ορισμένες παράμετροι είναι εκτός του καθορισμένου εύρους. 

ΚΠ6: Η σύμβαση περιγράφει τους δίαυλους επικοινωνίας μεταξύ των συμβαλλόμενων. 
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ΚΠ9: Η σύμβαση ορίζει βασικά στοιχεία επιχειρησιακού μοντέλου (τμήμα των υποκριτηρίων 

του ΚΠ9) και συγκεκριμένα: 

Μεταβίβαση κυριότητας: Όλα τα νέα περιουσιακά στοιχεία πρέπει να μεταβιβαστούν στο    
                                                     σχολείο κατά τη λήξη της σύμβασης σε σταθερή αξία. 
 

Κίνδυνος τιμής ενέργειας: Σύμφωνα με το επιλεγμένο σύστημα τιμολόγησης δύο παραμέτρων,  
                                                     ο κίνδυνος αντιμετωπίζεται ως εξής: 
 

 ο σταθερός συντελεστής Pff δεν δύναται να τροποποιηθεί κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης, 

 ο κίνδυνος που σχετίζεται με τη μεταβλητή τιμή της τιμής της 
θερμότητας Pv κατανέμεται μεταξύ των συμβαλλόμενων ως εξής: 

- Η Pv προσφέρεται σε τιμή γραμμής βάσης CNG [BGN/nm³] 

- Η Pv αναπροσαρμόζεται με βάση την τιμή του CNG, αλλά μόνο 

εντός του 15% της τιμής γραμμής βάσης του CNG. 

Όροι τερματισμού: Η σύμβαση παραθέτει τους όρους τερματισμού της σύμβασης και από 

τις δύο πλευρές. Επιπλέον, περιλαμβάνει (στο Παράρτημα) τα 

οφειλόμενα ποσά από κάθε συμβαλλόμενο σε περίπτωση τερματισμού 

της σύμβασης από την πλευρά του. Αυτά τα ποσά ορίζονται ως 

συνάρτηση της προσφερόμενης σταθερής τιμής Pf και του αριθμού των 

μηνών που απομένουν μέχρι τη λήξη της σύμβασης. 

Δικαίωμα πρόσβασης: Η σύμβαση ορίζει τα δικαιώματα πρόσβασης των εκπροσώπων του 

παρόχου υπηρεσιών στις εγκαταστάσεις του σχολείου. 
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