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Θέμα: «Γηελέξγεηα Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο ησλ Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ γηα ηελ έθδνζε 

Ξηζηνπνηεηηθνχ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο (Ξ.Δ.Α) Θηηξίσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ (CPV: 71314300-5, πεξεζίεο 

παξνρήο ζπκβνπιψλ ζρεηηθά κε ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε), πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο 12.300,00€ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ» 

 

ΡΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΘΖΛΥΛ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» 

 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Ρν α. 27 παξ.11 ηνπ Λ. 3867/2010 (Α΄128) «Δπνπηεία ηδησηηθήο αζθάιηζεο, ζχζηαζε εγγπεηηθνχ 

θεθαιαίνπ ηδησηηθήο αζθάιηζεο δσήο, νξγαληζκνί αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ». 

2. Ρν Λ. 3580/2007 (Α΄ 134) «Ξξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην πνπξγείν γείαο θαη 

Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

3. Ρν Λ.3329/2005 (Α΄81) «Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

4. Tν Λ. 2690/1999 (Α΄45). «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθή Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο 

ηζρχεη. 

5. Ρν ΞΓ 118/2007 (Α΄150) «Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ», φπσο ηζρχεη. 

6. Ρελ ππ. αξ. 11/05.01.2016 εγθχθιην ηεο ΔΞ ζρεηηθά κε ηελ «ελζσκάησζε ζε εληαίν θείκελν ηεο 

δηαδηθαζίαο έγθξηζεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη πξνηχπσλ - Αλάξηεζε ζηνλ ηζηφηνπν ηεο Δπηηξνπήο 

Ξξνκεζεηψλ γείαο (εγθχθιηνη) απνζπάζκαηνο ηεο απφθαζεο ηεο Νινκέιεηάο ηεο πνπ ειήθζε θαηά ηελ 

ππ΄ αξηζκ. 68/14.12.2015 ζπλεδξίαζή ηεο (ζέκα 6ν) θαη δεκνζηεχζεθε ζηε ΓΗΑΓΔΗΑ ζηηο 15.12.2015 

(ΑΓΑ Υ9ΖΘ465ΦΝ-41Η), κε ηελ νπνία εγθξίζεθε εγθχθιηνο κε ην σο άλσ πεξηερφκελν». 

7. Ρελ ππ. αξ. 65/17.07.15/21.07.15 (ζέκα 1ν) (ΑΓΑ: Τ11Ζ465ΦΝ-16Τ) Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο 

Ξξνκεζεηψλ γείαο ζρεηηθά κε ηελ «Γηαδηθαζία θαη ηηο απαηηήζεηο ζχληαμεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη 

πξνηχπσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ». 

8. Ρν ππ. αξ. 11689/15.03.2016 (ΑΞ: 4037/21.03.16) έγγξαθν ηεο 1εο .ΞΔ. κε ηελ νπνία δηαβηβάδεηαη 

ην ππ. αξ. 1394/07.03.16 απφζπαζκα πξαθηηθνχ ηεο κε αξηζκφ 75 θαη απφ 24.2.2016 ζπλεδξίαζεο ηεο 

Δπηηξνπήο Ξξνκεζεηψλ γείαο ζρεηηθά κε ηελ «Νδεγία γηα ηελ έιδνζε πηζηνπνηεηηθνχ ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο ησλ θηηξίσλ ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ ΔΠ» (ΑΓΑ: ΥΜΖΡ465ΦΝ-3Ι9). 

9. Ρν ππ. αξ. 6507/11.12.2013 απφζπαζκα πξαθηηθνχ ηεο 17εο/03.12.13 (ζέκα 3ν) Ππλεδξίαζεο ηεο 

Δπηηξνπήο Ξξνκεζεηψλ γείαο ζρεηηθά κε ηελ «Δηζαγσγή ζε δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ γηα ην ΞΞ 2012 θαη εθεμήο». 

10. Ρελ ππ. αξ. 4633/31.03.16 Απφθαζε Ππγθξφηεζεο Δπηηξνπήο Πχληαμεο Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ 

(ΑΓΑ: ΥΓ0Μ4690ΥΠ-5ΒΑ). 

11. Ρν ππ. αξ. 4947/05.04.16 Ξξαθηηθφ Πχληαμεο Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ ηεο Δπηηξνπήο. 

12. Ρελ ππ. αξ. 4α/11974/2013 (Β΄299) Θ..Α ζρεηηθά κε ηνλ «Νξγαληζκφ ηνπ Γ.Λ.Α. 

«ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ», φπσο ηζρχεη. 

13. Ρελ ππ. αξ. 10β/Γ.Ξ.νηθ. 109729/17.12.2013 (ΝΓΓ 644) Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ γείαο ζρεηηθά 

κε ην δηνξηζκφ ηνπ Ληθφιανπ Ρνπξνχηζηθα σο Αλαπι. Γηνηθεηή ηνπ Γ.Λ.Α. «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ», 

αξκνδηφηεηαο ηεο 1εο .ΞΔ. Αηηηθήο. 

14. Ρν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΓΛΑΗ. 

 

 

 



Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι  

1. Ρελ δηελέξγεηα δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ έθδνζε 

Ξηζηνπνηεηηθνχ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο (Ξ.Δ.Α) Θηηξίσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ (CPV: 71314300-5), 

πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο 12.300,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ. 

2. Νη ελδηαθεξφκελνη δχλαληαη λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ απφ ηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Λνζνθνκείνπ www.hippocratio.gr (Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ  Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε Ρερληθψλ 

Ξξνδηαγξαθψλ). 

3. Ζ δηάξθεηα ηεο δηαβνχιεπζεο νξίδεηαη ζε κία (1) εβδνκάδα απφ ηελ εκέξα αλάξηεζεο, ελψ ζε 

πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, σο απνηέιεζκα ηεο δηαβνχιεπζεο, ζα 

αλαξηεζνχλ νη αλαδηακνξθσκέλεο γηα ηέζζεξηο (4) επηπιένλ εκέξεο. 

4. Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απνζηείινπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο κέρξη ηελ Γεπηέξα 30 Καΐνπ 

2016 ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: ibalsami@hippocratio.gr. 

5. Ρν Λνζνθνκείν δελ δεζκεχεηαη λα πηνζεηήζεη ηηο πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ θαη ζα 

απνθαζίζεη γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε απηψλ κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ψζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε 

δπλαηή ζπκκεηνρή πξνκεζεπηψλ, εμαζθαιίδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ 

ππεξεζηψλ καο. 

 

 

 

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΟΤΡΟΤΣΙΚΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 σνημμένα: 

 Ξξαθηηθφ Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ ΞΔΑ 

 ζζ. ηξεηο (3) 

 
  



 
ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝ∆ΗΑΓΟΑΦΔΠ 

 

ΔΘ∆ΝΠΖ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΡΗΘΝ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖΠ ΑΞΝ∆ΝΠΖΠ (Ξ.Δ.Α.) ΘΡΗΟΗΩΛ ΡΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ 

ΑΘΖΛΥΛ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» 

 

Γενικά 

 

Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ηνπ ηίηινπ είλαη ε ελεξγεηαθή επηζεψξεζε πνπ ζηνρεχεη ζηελ απνηχπσζε ηεο 

ελεξγεηαθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ εμεηαδφκελσλ θηεξίσλ θαη ηεθκεξηψλεηαη µε ηελ έθδνζε ηνπ 

Ξηζηνπνηεηηθνχ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο (Ξ.Δ.Α.) θαη ηελ θαηαγξαθή ηεο θαηαλάισζεο πξσηνγελνχο 

ελέξγεηαο (ζε kWh/m2 /έηνο) θαη αθνξά:  

 

Ρα θηίξηα θαη ηεο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Αζελψλ 

ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ ΑΘΖΛΥΛ ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 26259 m2 πεξίπνπ. 

 

Αλαιπηηθά:  

 

 Ρν Νθηαψξνθν θηίξην θαη ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 

9500m2 πεξίπνπ.  

 

 Ρν Ρεηξαψξνθν θηίξην θαη ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 

7112m2 πεξίπνπ. 

 

 Ρν θηίξην Νίθνο Αδειθψλ θαη ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 

3228m2 πεξίπνπ. 

 

 Ρν Ξαξαδνζηαθφ θηίξην θαη ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 

3159m2  πεξίπνπ. 

 

 Ρν θηίξην Ξαξαξηήκαηνο  θαη ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 

3260m2 πεξίπνπ. 

 

Ζ ζπλνιηθή επηθάλεηα ησλ αλψηεξσλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ αλέξρεηαη ζε  26259 m2 πεξίπνπ. 

 

Ρν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ θαζνξίδεηαη απφ ηα εμήο:  

 

1. Ν Λ. 3661/2008 (ΦΔΘ 89/Α/19.5.2008) «Κέηξα γηα ηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ησλ 

θηηξίσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

2. Ν Θαλνληζκφο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Θηηξίσλ (ΘΔΛΑΘ) ππ’ αξηζµ. ∆6/Β/νηθ.5825/30.3.2010 ΘΑ (ΦΔΘ 

407/Β/9.4.2010). 

3. Ν Λ. 4122/2013 (ΦΔΘ 42/Α/19.2.2013) «Δλεξγεηαθή Απφδνζε Θηηξίσλ-Δλαξκφληζε µε ηελ Νδεγία 

2010/31/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. 

4. Ρν Ξ.∆. 100/2010 (ΦΔΘ 177/Α/6.10.2010) «Δλεξγεηαθνί Δπηζεσξεηέο θηηξίσλ, ιεβήησλ θαη 

εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο θαη εγθαηαζηάζεσλ θιηµαηηζµνχ». 

5. Νη Ρερληθέο Νδεγίεο ηνπ ΡΔΔ. 

 5.1.ΡΝ ΡΔΔ 20701−1/2010 «Αλαιπηηθέο εζληθέο πξνδηαγξαθέο παξακέηξσλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίσλ θαη ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ελεξγεηαθήο απφδνζεο» 

 5.2.ΡΝ ΡΔΔ 20701−2/2010 «Θεξµνθπζηθέο ηδηφηεηεο δνµηθψλ πιηθψλ θαη έιεγρνο ηεο ζεξκνκνλσηηθήο 

επάξθεηαο ησλ θηηξίσλ»  

5.3. ΡΝ ΡΔΔ 20701−3/2010 «Θιηκαηηθά δεδνκέλα ειιεληθψλ πεξηνρψλ» 

5.4. ΡΝ ΡΔΔ 20701−4/2010 «Νδεγίεο θαη έληππα ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ θηηξίσλ, ιεβήησλ θαη 

εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο θαη εγθαηαζηάζεσλ θιηµαηηζµνχ» 

6. Ζ Δγθχθιηνο «Δθαξκνγή ηνπ Θαλνληζκνχ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Θηηξίσλ (ΘΔΛΑΘ)» 

(νηθ.1603/4.10.2010) 

7. Ζ Δγθχθιηνο «∆ηεπθξηλίζεηο γηα ηελ νξζή εθαξµνγή ηνπ Θαλνληζµνχ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Θηηξίσλ» 

(νηθ. 2279/22.12.2010) 

8. Ζ Δγθχθιηνο νηθ 2366/05.01.2011 µε επηπιένλ δηεπθξηλήζεηο. 

9. Ζ Δγθχθιηνο "δηεπθξηλήζεηο γηα ηελ εθαξµνγή ηνπ ΘΔΛΑΘ" (νηθ.2021/14/6/2012)  

 

 



Απαιηούμενα προζόνηα 

 

 Νη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα είλαη (αλάινγα κε ην κέγεζνο ησλ θηεξίσλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

κεκνλσκέλνη επηζεσξεηέο) ή Θνηλνπξαμία ή εηαηξεία ελεξγεηαθψλ επηζεσξεηψλ) θαηφρσλ άδεηαο Β' 

Ράμεο, εγγεγξακκέλνη ζην Κεηξψν Δλεξγεηαθψλ Δπηζεσξεηψλ ηνπ πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο, 

Δλέξγεηαο & Θιηκαηηθήο Αιιαγήο (ΞΔΘΑ) κε Γπλαηφηεηά Γηελέξγεηαο Δπηζεσξήζεσλ θηηξίσλ κε εκπεηξία 

ζηελ έθδνζε Ξ.Δ.Α. θαζψο θαη άιιε αληίζηνηρε εκπεηξία ελεξγεηαθψλ κειεηψλ ζε θηίξηα κεγάιεο 

επηθάλεηαο κε πνιχπινθεο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο.  

Νη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ θαηάινγν ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ πνπ έρνπλ 

δηελεξγήζεη γηα ηελ έθδνζε Ξηζηνπνηεηηθνχ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο (ΞΔΑ) θαζψο θαη θαηάινγν άιισλ 

ελεξγεηαθψλ κειεηψλ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δηαζέηνπλ εκπεηξία ζε ελεξγεηαθέο επηζεσξήζεηο 

θηηξίσλ κεγάιεο επηθάλεηαο, θπξίσο ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα, κε πνιχπινθεο ειεθηξνκεραλνινγηθέο 

εγθαηαζηάζεηο. 

 

Μεθοδολογία σπηρεζιών Ενεργειακής Επιθεώρηζης και έκδοζης Π.Ε.Α.  

 

Ν θάθεινο Ρερληθήο Ξξνζθνξάο πνπ ζα ππνβάιεη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο πξέπεη λα πεξηέρεη, ηα 

παξαθάησ:  

1. Κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ 

2. Ρξφπνο πινπνίεζεο/νξγάλσζεο ηνπ Έξγνπ, πιεξφηεηα/πνηφηεηα παξερφκελσλ ππεξεζηψλ –

παξαδνηέσλ. 

3. Σξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο – Νξγάλσζε παξαδνηέσλ. 

4.Νκάδα Έξγνπ.  

5. Πρήκα δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο ηνπ Έξγνπ. 

6. Πηειέρσζε, δηαζεζηκφηεηα θαη θαηαιιειφηεηα ηεο νκάδαο έξγνπ. 

Ρνλίδεηαη φηη ζε θακία πεξίπησζε δελ εμαληινχληαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ ζηελ δηάζεζε κφλν 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηειερψλ. Ν Αλάδνρνο δεζκεχεηαη λα αληαπνθξηζεί ζηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο 

πνπ πξνβιέπεη ε παξνχζα ∆δηαθήξπμή κε φπνηα πξφζζεηε άλζξσπν-πξνζπάζεηα απαηηεζεί γηα ηελ 

θάιπςε ηνπ ζπλφινπ ησλ αλαγθψλ ηνπ Έξγνπ, ζην πιαίζην ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ηνπ Έξγνπ. 

 

Πθνπφο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο είλαη λα δηαζέζεη ζηελ Αλαζέηνπζα αξρή ην 

ζχλνιν ησλ ελεξγεηαθψλ δεδνκέλσλ, απνηειεζκάησλ θαη ζπκπεξαζκάησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ, 

πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ είηε γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ 

ηεο Ξξάμεο, είηε γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ δξάζεσλ δεκνζηφηεηαο-δηάρπζεο. 

 

 Ρν Λνζνθνκείν ζα δηαζέζεη ζην αλάδνρν φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο νχησο ψζηε ν 

επηζεσξεηήο λα ζπιιέμεη πιεζψξα δεδνκέλσλ θαη ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ θηηξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

θαη εγθαηαζηάζεσλ.  

 

Θαηά ηελ επί ηφπνπ επίζθεςε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ πξέπεη λα θαηαγξαθνχλ φια ηα δεδνκέλα 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ θηεξίνπ, µε παξάιιειε ρξήζε 

φζσλ ζηνηρείσλ έρνπλ ζπιιερζεί απφ ηηο δηαζέζηκεο κειέηεο θαη ζρέδηα ηνπ θηεξίνπ ηα νπνία ζα πξέπεη 

λα επαιεζεχνληαη, πέξα απφ ηελ απιή θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θηηξίνπ, δχλαηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαηάιιεινο εμνπιηζκφο γηα ηε κέηξεζε θαη επαιήζεπζε ησλ δηαθφξσλ παξακέηξσλ πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ αθξηβή απνηχπσζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο. Ν 

ελεξγεηαθφο επηζεσξεηήο εθφζνλ επηζπκεί κπνξεί λα πξνβεί ζε εμεηδηθεπκέλεο κεηξήζεηο. 

 Θαηά ηελ επηζεψξεζε ηνπ θηεξίνπ ζπκπιεξψλνληαη ηα ηππνπνηεκέλα έληππα ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο 

θηεξίνπ πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ Ρ.Ν.Ρ.Δ.Δ. 20701-4/2010 θαη πεξηιακβάλνπλ φια ηα δεδνκέλα πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ θηεξίνπ, θαζψο θαη άιια ζηνηρεία 

ησλ θηηξηαθψλ θαη ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελεξγεηαθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ θηεξίνπ.  

 

Ρα δεδνκέλα ηνπ θηεξίνπ πνπ θαηαγξαθνχλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνπο απαξαίηεηνπο ππνινγηζκνχο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη γηα ηελ ελεξγεηαθή θαηάηαμε ηνπ θηεξίνπ.  

 

Ζ θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ ζηάδηα: 

 

 Θαηαγξαθή δεδνκέλσλ θαηαλάισζεο ελέξγεηαο (ειεθηξηζκφο, πεηξέιαην, πγξαέξην θ.α) 

 Ξξνζδηνξηζκφο ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο θηεξίνπ. 

 Απνηχπσζε ηεο γεσκεηξίαο ηνπ θηεξίνπ θαη ησλ Θεξκηθψλ δσλψλ  

 Δπαιήζεπζε ηεο ζχζηαζεο ησλ δνηηθψλ ζηνηρείσλ. 



 Ξξνζδηνξηζκφο ζεξµνθπζηθψλ ηδηνηήησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ  

 Ξξνζδηνξηζκφο ζπληειεζηψλ ζθίαζεο  

 Ξξνζδηνξηζκφο αεξηζκνχ δηείζδπζεο κέζσ ραξακάδσλ 

 Θαηαγξαθή εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο - Κνλάδα παξαγσγήο - ∆ίθηπν δηαλνκήο - Ρεξκαηηθέο 

κνλάδεο  

 Θαηαγξαθή εγθαηαζηάζεσλ ςχμεο - Κνλάδα παξαγσγήο - ∆ίθηπν δηαλνκήο - Ρεξκαηηθέο 

κνλάδεο  

 Θαηαγξαθή εγθαηαζηάζεσλ κεραληθνχ αεξηζκνχ.  

 Θαηαγξαθή εγθαηαζηάζεσλ δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο (ΕΛΣ)  

 Θαηαγξαθή ζπζηεκάησλ θσηηζκνχ - Δγθαηεζηεκέλε ηζρχο - ∆ηαηάμεηο απηνκαηηζκνχ 

 Θαηαγξαθή δηαηάμεσλ απηφκαηνπ ειέγρνπ.  

 

Ρελ θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ αθνινπζεί ε επεμεξγαζία ηνπο ζε εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ. Απφ ηελ 

επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ θαη ηελ εθηέιεζε ησλ ππνινγηζκψλ πξνθχπηεη ε ηεθκεξίσζε ηεο ελεξγεηαθήο 

θαηαλάισζεο ηνπ θηεξίνπ θαη εθδίδεηαη ην Ξηζηνπνηεηηθφ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο (Ξ.Δ.Α.)  

 

Κε ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο ζα παξαδνζνχλ ηα εμήο: 

 

 Ξηζηνπνηεηηθφ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο (Ξ.Δ.Α.) 

 Φάθεινο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηαθψλ δεδνκέλσλ, απνηειεζκάησλ θαη 

ζπκπεξαζκάησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ.  

 Έθζεζε ηεθκεξίσζεο ησλ ζπληειεζηψλ θαη ησλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ Ξ.Δ.Α  

 Έθζεζε ηεθκεξίσζεο γηα ηα ελεξγεηαθά νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 

ηερληθψλ παξεθβάζεσλ πνπ ζα πξνηαζνχλ.  

 

Ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη θαηάινγν ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ πνπ έρεη 

δηελεξγήζεη γηα ηελ έθδνζε Ξηζηνπνηεηηθνχ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο (ΞΔΑ) απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 

δηαζέηεη εκπεηξία ζε ελεξγεηαθέο επηζεσξήζεηο θηηξίσλ κεγάιεο επηθάλεηαο, θπξίσο ηνπ ηξηηνγελνχο 

ηνκέα, µε πνιχπινθεο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

 

 Πηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε κεηαηξνπή ησλ πθηζηάκελσλ ζρεδίσλ. 

Ν Αλάδνρνο ζα νθείιεη λα ηεξεί ηνπο θαλφλεο δενληνινγίαο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ θαη ην επαγγεικαηηθφ 

απφξξεην, αθφκε θαη κεηά ην πέξαο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ κε ην Λνζνθνκείν. Ν ρξφλνο πινπνίεζεο ηνπ 

έξγνπ μεθηλά κε ηελ ππνγξαθή ηεο Πχκβαζεο θαη νινθιεξψλεηαη εληφο ηεο πξνζεζκίαο εθαηφλ είθνζη 

120 εξγάζηκσλ εκεξψλ. Ζ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ δχλαηαη λα παξαηαζεί κφλν ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο θαη 

ρσξίο πξφζζεηε ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ θαη κφλν εθφζνλ ππάξμεη ζπκθσλία κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ γηα 

ηνπο φξνπο ηεο παξάηαζεο.  
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