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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 

«ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ EΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» (ΥΠΟΕΡΓΟ 1) 

 

ΜΕ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 60.000€ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%) 

74.400€ (ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α.) 

Πολυετής σύμβαση 

2021 με ποσό 12.952,00€ συμπ. Φ.Π.Α 
2022 με ποσό 61.448,00€ συμπ. Φ.Π.Α 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ.: ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ EΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5075914 ΣΤΟ 
Ε. Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
2014-2020». 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

2014-2020 

ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ): 5075914 

CPV: 71621000-7 

Προϋπολογισμός: 74.400,00 συμπ. ΦΠΑ 

ΑΜ: 48//21 

ΚΑ: 62-7311.001 
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1. Σκοπιμότητα και περιγραφή αντικειμένου της υπηρεσίας.  

Η παρούσα υπηρεσία αφορά στις συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πραξης: 

«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ EΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΠΕΝΤΕΛΗΣ» (ΥΠΟΕΡΓΟ 1).  

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο 1 της Πράξης : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ EΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΎ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ 

5075914 στο Ε. Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», συνολικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ.  

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.  

Σύμφωνα με την με Α.Π.: ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2437/04-03-2021 (ΑΔΑ 6ΦΤΧ46ΜΤ1Ρ-6Ι6) 

αποφασίστηκε η ένταξη της Πράξης «Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Eκσυγχρονισμού του 

Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Πεντέλης»  με Κωδικό ΟΠΣ 5075914 στον Άξονα Προτεραιότητας 

«ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ 

(ΤΣ)» του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». 

 Στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης που αφορά στο υποέργο 1 της πράξης, ο Σύμβουλος 

Υλοποίησης θα  υποστηρίξει συμβουλευτικά τον Δήμο Πεντέλης με τη μεταφορά της απαραίτητης 

τεχνογνωσίας με αντικείμενο τον προγραμματισμό, την οργάνωση, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και 

τον έλεγχο της Αναθέτουσας με στόχο την ορθή υλοποίηση της εγκεκριμένης πράξης που χρηματοδοτείται 

στα πλαίσια του Επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη 2014-2020».  

Η πράξη αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση και στην εξοικονόμηση ενέργειας υποδομών του 

Δήμου Πεντέλης. Στα πλαίσια της πράξης  και σε συνέχεια της  η Ex ante ενεργειακής επιθεώρησης του 

κτηρίου και η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Αναβάθμισης (ΠΕΑ) του Δήμου, πρόκειται να 

πραγματοποιηθούν οι κάτωθι παρεμβάσεις:  

-Θερμομονωτική προστασία των αδιαφανών επιφανειών του κτιριακού κελύφους του 

Πολιτιστικού Κέντρου Μελισσίων και του Πνευματικού Κέντρου  Νέας Πεντέλης με στόχο τη βελτίωση της 

ενεργειακής συμπεριφοράς των διαφανών επιφανειών του κτιριακού κελύφους.  

- Επεμβάσεις στο σύστημα του φωτισμού των κτίριων και  ενσωμάτωση συστήματος ΑΠΕ.  

- Επεμβάσεις στις εγκαταστάσεις θέρμανσης – ψύξης και κλιματισμού.  
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Σύμφωνα με την πρόταση οι παρεμβάσεις  αυτές δύναται να κινηθούν στους εξής άξονες: 

1. Αναβάθμιση του Κτιριακού Περιβλήματος: Η ενεργειακή θωράκιση του κελύφους αποτελεί το πρώτο 

βήμα εξοικονόμησης, ειδικά σε κτίρια που ο λόγος πλευρικών επιφανειών προς όγκο είναι μεγάλος, όπως 

στα συγκεκριμένα. Στα συγκεκριμένα κτίρια, προτάθηκε η εφαρμογή εξωτερικής και εσωτερικής 

θερμομόνωσης στα κατακόρυφα δομικά στοιχεία (φέροντος οργανισμού και τοιχοποιίας πλήρωσης) στις 

επιχρισμένες τοιχοποιίες των όψεων των κτιρίων του συγκροτήματος καθώς και η θερμομόνωση κάτω 

από την στέγη. Έτσι θα  θερμομονωθεί το κτίριο του Πνευματικού Κέντρου εξωτερικά στις επιχρισμένες 

όψεις του με τυποποιημένο και πιστοποιημένο σύνθετο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης (Σ.Σ.Ε.Θ.) 

κελύφους κτιρίων (θερμοπρόσοψης), που θα αποτελείται από θερμομονωτικές πλάκες πάχους 

τουλάχιστον 8cm, με ρητινούχους σοβάδες τσιμεντοειδούς βάσης. Η εξωτερική θερμομόνωση 

εφαρμόζεται ως ένας συνδυασμός θερμομονωτικού υλικού επικολλημένου στην προβλεπόμενη εξωτερική 

επιφάνεια της τοιχοποιίας χωρίς κενά και επιχρίσματος που εφαρμόζεται επάνω στην θερμομονωτική 

στρώση. Αποτελείται από κόλλα πρόσφυσης, οπλισμό με πλέγμα, μονωτικό υλικό, επίχρισμα και τελική 

στρώση χρώματος. Η θερμομόνωση κάτω από την στέγη θα γίνει με την τοποθέτηση πετροβάμβακα ή 

εξηλασμένης πολυστερίνης πάνω από ην πλάκα της οροφής. Στο κτίριο θα εφαρμοστεί υγρομόνωση 

εσωτερικά της στέγης με συνθετικά υλικά. Επιπλέον θα θερμομονωθεί το κτίριο του Πολιτιστικού Κέντρου 

Μελισσίων εσωτερικά, με σύστημα εσωτερικής θερμομόνωσης που περιλαμβάνει θερμομονωτικά πάνελ 

από θερμομονωτική πλάκα γραφιτούχου διογκωμένου πολυστυρενίου (από 80mm πάχος) που θα 

επικαλύπτεται με  επίχρισμα με πλέγμα και τελικό χρωματισμό (γωνιόκρανα και λοιπά μικροϋλικά). Τα 

πάνελ στερεώνονται με καρφιά και κόλλα στην τοιχοποιία. Σημειώνεται ότι η επιλογή της εσωτερικής 

θερμομόνωσης γίνεται για να διαφυλαχθεί η αρχιτεκτονική φυσιογνωμία των όψεων του Πολιτιστικού 

(ανοίγματα με καμπύλα υπέρθυρα και πέτρα στην όψη- νεοβυζαντινές επιρροές). Από τις παραπάνω 

παρεμβάσεις η μείωση των θερμικών απωλειών και στα δύο κτίρια εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 20%. 

2.Αντικατάσταση κουφωμάτων: Τα κουφώματα των κτιρίων είναι στο σύνολό τους μεταλλικά (Πνευματικό 

Κέντρο) και ξύλινα (Πολιτιστικό),  με πλαίσια χωρίς θερμοδιακοπή, κυρίως συρόμενα με διπλό τζάμι με 

διάκενο 12 mm. Κανένας υαλοπίνακας δεν είναι ενεργειακός, δηλαδή με επίστρωση μεταλλικών οξειδίων.  

Από την παραπάνω παρέμβαση η μείωση των θερμικών απωλειών εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 50%. 

3.Επεμβάσεις στο σύστημα φωτισμού: Η σύσταση βελτίωσης της ενεργειακής κατάταξης των κτιρίων, η 

οποία αφορά στο σύστημα φωτισμού είναι η αντικατάσταση των σωμάτων συμβατικών λαμπτήρων 

φθορισμού τύπου Τ8  με φωτιστικά με λαμπτήρες τεχνολογίας LED ίδιας μορφολογίας και χαμηλότερης 

ονομαστικής ισχύος. Επίσης θα προταθεί και η τοποθέτηση αισθητήρων φυσικού φωτισμού και 
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παρουσίας ατόμων. Από την παραπάνω παρέμβαση η μείωση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 

εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 40%. 

4. Ενσωμάτωση συστήματος ΑΠΕ  με την εγκατάσταση  Φωτοβολταικού Συστήματος και  Επεμβάσεις στις 

εγκαταστάσεις θέρμανσης – ψύξης και κλιματισμού με την εγκατάσταση συστημάτων αντλιών  

Θερμότητας VRV,  για την κάλυψη των αναγκών σε ψύξη -θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης 

που θα αναβαθμίσει ενεργειακά τα προτεινόμενα κτίρια με τη συμβολή του στη μείωση του 

αποτυπώματος εκπομπών ρύπων (CO2), 

 

Για την υλοποίηση των ανωτέρω, η πράξη περιλαμβάνει τα παρακάτω υποέργα: 

Υποέργο 1: Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης,  

Υποέργο 2: Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας. 

Υποέργο 3: Επεμβάσεις Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας,  

Υποέργο 4 : EX POST Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.  

 

Στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης που αφορά στο υποέργο 1 της πράξης, ο Σύμβουλος 

Υλοποίησης θα  υποστηρίξει συμβουλευτικά τον Δήμο Πεντέλης με τη μεταφορά της απαραίτητης 

τεχνογνωσίας, με αντικείμενο τον προγραμματισμό, την οργάνωση, τη διαχείριση, την παρακολούθηση 

και τον έλεγχο της Αναθέτουσας με στόχο την ορθή υλοποίηση της εγκεκριμένης πράξης που 

χρηματοδοτείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».  

 

Στις υπηρεσίες του συμβούλου εντάσσονται και όλες οι πράξεις κατά την εκτέλεση του κυρίου 

έργου και κατά τη δοκιμαστική λειτουργία των Η/Μ συστημάτων και ΑΠΕ μετά την ολοκλήρωση των 

παρεμβάσεων της προτεινόμενης πράξης.   

 Ο Συμβουλος θα ελέγχει τα παραδοτέα στοιχεία και θα συντάσσει σχετική έκθεση ελέγχου και 

αξιολόγησής τους.  

Στα καθήκοντα του Συμβούλου περιλαμβάνεται η παρακολούθηση της φυσικής και οικονομικής 

προόδου των υποέργων, η πρόβλεψη για την έγκαιρη και εντός Προϋπολογισμού ολοκλήρωση των 

υποέργων και η πρόβλεψη και πρόληψη τυχόν καθυστερήσεων ή κινδύνων υπέρβασης του 

Προϋπολογισμού τους. 

Επίσης, θα υποστηρίξει συμβουλευτικά την Αναθέτουσα με την παροχή των ακόλουθων 

υπηρεσιών:   
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• Καθορισμός αναλυτικών λειτουργικών απαιτήσεων και προδιαγραφών.  

• Υποστήριξη του Δήμου στην επικαιροποίηση των οριστικών μελετών και προέγκρισή τους από τη 

διαχειριστική αρχή. 

• Υποστήριξη και συντονισμός του Δήμου για τη υλοποίηση των υποέργων σύμφωνα με την 

απόφαση ένταξης του έργου. 

• Συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη προς το Δήμο για οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ωρίμανσης 

και υλοποίησης της Πράξης σε ευθυγράμμιση µε τις καθορισμένες ενεργειακές παρεμβάσεις και 

τις υποδείξεις της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ.  

• Υποβολή έκτακτων εκθέσεων και τακτικών εκθέσεων τριμήνου. 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:  

Ο ανάδοχος θα παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της πράξης μέχρι και την οριστική 

περαίωσή της, και θα παρεμβαίνει ώστε να δώσει λύση σε κάθε κώλυμα των υπηρεσιών του Δήμου κατά 

την υλοποίηση της πράξης. Με βάση τα παραπάνω ο Ανάδοχος θα παραδώσει:  

➢ 4 τριμηνιαίες εκθέσεις οι οποίες έχουν στόχο τον προγραμματισμό, την οργάνωση, τη 

διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της Αναθέτουσας με στόχο την ορθή 

υλοποίηση της εγκεκριμένης πράξης. 

➢ Έκτακτες αναφορές με τις οποίες ο ανάδοχος θα εντοπίζει τα προβλήματα κατά την υλοποίηση 

της πράξης και θα προτείνει τρόπους επίλυσής τους. Οι αναφορές αυτές θα παραδίδονται 

μετά από πρωτοβουλία του αναδόχου αλλά και μετά από αίτημα της Αναθέτουσας. 

➢ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Υποέργο 4) 

 

Εκτός των ανωτέρω, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεργάζεται καθόλη τη διάρκεια της 

σύμβασης με τις υπηρεσίες του Δήμου με κάθε πρόσφορο τρόπο (δια ζώσης ή μέσω τηλεδιάσκεψης)  

ώστε να έχει πλήρη επίγνωση της πορείας των υποέργων καθώς και των προβλημάτων που προκύπτουν 

και να συμβουλεύει την Αναθέτουσα ώστε να αρθούν τα όποια προβλήματα. 

 

2. Προεκτίμηση αμοιβής-Πληρωμές  

Η δαπάνη της παρούσας υπηρεσίας έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 74.400,00€ και προκύπτει 
ως εξής:   
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
ΑΜΟΙΒΗ (συμπ. 
Φ.Π.Α) 

εκθεση τριμήνου 5.952,00 

συνολο 4 τριμηνιαίων εκθέσεων 23.808,00 

αμοιβη συμβ. υπηρεσιών για την υλοποίηση του 2ου υποέργου 42.000,00 

αμοιβη συμβ. Υπηρεσιών για την υλοποίηση του 3ου υποέργου 7.000,00 

αμοιβη συμβ. υπηρεσιών για την υλοποίηση του  4ου υποέργου 1.592,00 

σύνολο 74.400,00 

    

Οι αμοιβή των εκθέσεων τριμήνου αντιστοιχεί στο 8% της συμβατικής αμοιβής η κάθε μία. 

Η Αμοιβή των συμβουλευτικών υπηρεσιών του 2ου και 3ου υποέργου υπολογίσθηκε με τιμή 
ανθρωποημέρας ίση με 350€ (120 ώρες για το 2ο υποέργο και 20 ώρες για το 3ο υποέργο). Η αμοιβή για το 
4ο υποέργο εκτιμήθηκε μετά από έρευνα αγοράς ΠΕΑ κτιρίων παρόμοιων χαρακτηριστικών και εμβαδού). 

 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά και θα είναι ανάλογη με την πρόοδο των 
παραδοτέων ως ακολούθως: 

• 8% της συμβατικής αξίας (5.952,00€) με την παράδοση τακτικών εκθέσεων τριμήνου (4 
εκθέσεις στη διάρκεια της σύμβασης) 

• 42.000,00€ με την περαίωση του 2ου υποέργου, αφού αυτό ελεγχθεί και εγκριθεί από τη 
διαχειριστική αρχή.  

• 7.000,00€ με την περαίωση του 3ου υποέργου, αφού αυτό ελεγχθεί και εγκριθεί από τη 
διαχειριστική αρχή. 

• 1.592,00 € με την περαίωση του 4ου υποέργου, αφού αυτό ελεγχθεί και εγκριθεί από τη 
διαχειριστική αρχή. 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε μία από τις πιο πάνω πληρωμές αποτελεί η καταβολή από την 
Αρχή Πιστοποίησης του ΕΣΠΑ στην Αναθέτουσα Αρχή, των χρηματικών ποσών που αντιστοιχούν στην 
εκάστοτε φάση του έργου.  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών 
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που θα ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 
και την πληρωμή.  
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3. Διαρκεια της συμβασης 

 H διάρκεια της σύμβασης είναι 12 μήνες από την υπογραφή της και δύναται να παραταθεί χωρίς 

πρόσθετη αμοιβή μέχρι την ολοκλήρωση όλων των υποέργων της ενταγμένης Πράξης με κωδικό MIS 

5075914 με καταληκτική ημερομηνία την λήξη της πράξης η οποία ορίζεται στις 31/12/2023.  

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ 

  

                                                                         

ΚΟΥΤΙΒΑ ΞΑΝΘΗ  ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ       ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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