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Αθήνα, 2 Ιουνίου 2022 

 

Προς: Υποψηφίους   αναδόχους   στο   πλαίσιο   της   από   22.04.2022 

Πρόσκλησης «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΡΓΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 

ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» όπως 

ισχύει. 

Σε   περίπτωση   που   υποβληθούν   περαιτέρω   αιτήματα   για 

διευκρινίσεις μέχρι την προθεσμία που προβλέπεται στην 

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών, θα ακολουθήσουν πρόσθετες 

διευκρινίσεις που θα δημοσιευθούν από το ΤΑΙΠΕΔ μέσα στην 

προβλεπόμενη προθεσμία. 

Αντικείμενο : Απαντήσεις : 

στις ερωτήσεις - αιτήματα διευκρινίσεων στην από 22.04.2022 

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 

ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ 

ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΡΓΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» όπως 

ισχύει. 

 

Οι διευκρινίσεις και απαντήσεις σε αιτήματα δημοσιεύονται στην 

ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ (www.hradf.gr), και αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών. Οι 

παρούσες διευκρινίσεις και απαντήσεις σε αιτήματα που 

διατίθενται, όπως περιγράφεται παραπάνω, στον ιστότοπο του 

Ταμείου θεωρούνται ότι είναι αναμφισβήτητα γνωστές σε όλους 

Ενδιαφερόμενους Αναδόχους από την ημερομηνία δημοσίευσής 

τους. 



2 

 

 

 

 

 

Λίστα Διευκρινήσεων / αιτημάτων - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ 

ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΡΓΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 

ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

 

 Αναφορά 

Πρόσκλησης 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1. 4.2.2 (1) 
Στην σελίδα 24 του τεύχους της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών (ή 

ΠΥΠ) για την Σύναψη Συμφωνιών Πλαίσιο στην παράγραφο 4.2.1 

(Τεχνική και επαγγελματική επάρκεια) αναφέρεται: 

… «Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή 

Γραφείων Μελετών στην κατηγορία μελέτης/μελετών της 

παραγράφου 4.2.2.1 της παρούσας ΠΥΠ.»… 

Επιβεβαιώστε ότι η εμπειρία εκάστου μελετητή (8ετής, 12ετής, 18ετής 

κ.λπ.) αποδεικνύεται από την συμμετοχή του στις μελέτες που 

αναγράφονται στο Βιογραφικό του Σημείωμα ανεξαρτήτως από την 

τάξη μελετητικού πτυχίου που κατέχει ως εγγεγραμμένος στο Μητρώο 

Μελετητών, ειδικότερα δε μικρότερης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παραπέμπουμε στην απάντηση 4 (Παροχή    

Απαντήσεων 18 05 2022 ) 

Παραπέμπουμε στην απάντηση 39 (Παροχή  

Απαντήσεων 18 05 2022 ) 
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# Αναφορά 

Πρόσκλησης 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

2. 4.2.2 (2) 
Στην σελίδα 26, 27 και 28 του τεύχους της Πρόσκλησης Υποβολής 

Προσφορών (ή ΠΥΠ) για την Σύναψη Συμφωνιών Πλαίσιο στην 

παράγραφο 4.2.2 (Τεχνική και Επαγγελματική επάρκεια) και 

συγκεκριμένα στην ενότητα (2) αναφέρεται: 

(2) Παρόμοιες μελέτες. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς απαιτείται 

να έχουν εκπονήσει παρόμοιες με την υπό ανάθεση μελέτες (ως μέλη 

ένωσης ή κοινοπραξίας με οποιοδήποτε ποσοστό ή ανεξαρτήτως 

ποσοστού συμμετοχής, ως φυσικά πρόσωπα, ως ενεργά μέλη  

εταιρικού πτυχίου, ανεξαρτήτως ποσοστού, ή ως υπεργολάβοι με 

ποσοστό ανάθεσης εκπόνησης μελέτης τουλάχιστον 50%) κατά την 

τελευταία 5ετια αναφορικά με μελέτες κτιριακών έργων, πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών του 

άρθρου 4.1 της παρούσας. 

Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι: 

Η φράση «μελέτες συνολικού προϋπολογισμού ΧΧΧ ευρώ» στα 

εδάφια i έως vi που ακολουθούν, αναφέρεται προφανώς στην 

εκτιμώμενη από τον εκάστοτε εργοδότη αμοιβή και δεν περιλαμβάνει 

τυχόν εκπτώσεις επ’ αυτής. 

 

 

 

 

 

 

Παραπέμπουμε στην απάντηση 1 (Παροχή  

Απαντήσεων 18 05 2022 ) 
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# Αναφορά 

Πρόσκλησης 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

3. 4.2.2 (2) 
Η φράση «ανεξαρτήτως ποσοστού συμμετοχής» εκλαμβάνεται ως ότι 

ο προσφέρων οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετείχε στις 

ζητούμενες μελέτες με ένα ποσοστό συμμετοχής (π.χ. 30%) αρκεί ο 

συνολικός προϋπολογισμός της μελετών τις οποίες δηλώνει να πληροί 

τις προϋποθέσεις των εδαφίων i, ii, iii, iv, v και vi. 

Η φράση δηλώνει μη ύπαρξη δέσμευσης σε ελάχιστο 

ποσοστό συμμετοχής. 

  

Παραπέμπουμε στην απάντηση 26 (Παροχή 

Απαντήσεων 18 05 2022 ) 

Παραπέμπουμε στην απάντηση 1 (Παροχή    

Απαντήσεων 18 05 2022 ) 

4. 4.2.2.(2) 
Σκεπτικό: Η μεταξύ των τριών βασικών ειδικοτήτων (Αρχιτεκτονικά, 

Στατικά, Η/Μ – Ενεργειακά) σε ότι αφορά τα κτιριακά έργα αλλά και 

σύμφωνα με τις μέγιστες επιτρεπόμενες αμοιβές του παραρτήματος 7 

της ΠΥΠ έχουμε: 

1) Για τα μικρού μεγέθους κτίρια αμοιβή: 

Αρχιτεκτονικά 225€ 

/m

2 

Στα

τικ

ά 

95€//

m2, 

Η/

Μ 

65€/m2.     

Ήτοι αναλογία: 1,00 Αρχιτεκτονικά / 

0,42 Στατικά / 0,29 Η/Μ 

1. Για τα μεσαίου μεγέθους κτίρια 

αμοιβή: Αρχιτεκτονικά 180€ 

 

/m

2 

 

Στα

τικ

ά 

 

80€//

m2, 

 

Η/

Μ 

55€/m2.     

Ήτοι αναλογία: 1,0 Αρχιτεκτονικά / 0,44 

Στατικά / 0,305 Η/Μ 

• Για τα μεγάλα μεγέθους κτίρια αμοιβή: 

Αρχιτεκτονικά 145€ 

        45€/m2 

 

/m

2 

 

Στα

τικ

ά 

 

70€/

/m2, 

 

Η/

Μ 

 

Ισχύει ό,τι αναγράφεται στην Παράγραφο  4.2.2 (2) 
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# Αναφορά 

Πρόσκλησης 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

  
Ήτοι αναλογία: 1,00 Αρχιτεκτονικά / 0,48 Στατικά / 0,31 Η/Μ. 45€/m2 

Δηλαδή μια μέση σταθμισμένη αναλογία: 1,00 Αρχιτεκτονικά / 0,45 

Στατικά / 0,31 Η/Μ. 

Αν κάνουμε αναγωγή αυτής της μέσης σταθμισμένης αναλογίας των 

τριών ειδικοτήτων σε ποσοστά, με δεδομένο ότι οι εν λόγω κατηγορίες 

καλύπτουν μια συνολική βαρύτητα εκπόνησης των απαιτούμενων 

μελετών κατά 86%, προκύπτει συντελεστής βαρύτητας: Αρχιτεκτονικά 

49%, Στατικά 22%, Η/Μ 15%. 

Παρακαλούμε να διευκρινίσετε από που προκύπτει η αναγκαιότητα 

εκπόνησης παρομοίων μελετών ίσου προϋπολογισμού (500.000,00 

ευρώ) για κάθε μία τις ως άνω κατηγορίες 06, 08, 09 και 14 όταν αυτές 

έχουν διαφορετικό συντελεστή βαρύτητας στην εκπόνηση των υπόψη 

μελετών. 

 

5. 5.3  
Στην παράγραφο 4.2.9 Αποδεικτικά μέσα αναφέρεται ρητώς ότι η 

προσκόμιση των αναφερομένων σε αυτό το άρθρο δικαιολογητικά 

γίνεται από τους προσωρινούς Αναδόχους. Τα δικαιολογητικά αυτά 

μεταξύ άλλων είναι: 

• Πίνακας με την προηγούμενη εμπειρία του οικονομικού φορέα 

σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 6. 

 

Επιβεβαιώνεται 
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# Αναφορά 

Πρόσκλησης 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

  • Βιογραφικά Σημειώματα (Υπόδειγμα Παραρτήματος 2). 

Εντούτοις στο άρθρο 6.3 Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς 

αναφέρεται ότι η αξιολόγηση της τεχνικής Προσφοράς θα γίνει επί 

τη βάσει των στοιχείων που παρατίθεται στον κατάλογο που 

περιλαμβάνει τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά 

προσόντα (έτη εμπειρίας)  των μελών της ομάδας μελετών σύμφωνα 

με το Υπόδειγμα του Παρατήματος 2. 

Εκτιμούμε ότι στην Τεχνική Προσφορά θα υποβληθούν Βιογραφικά 

Σημειώματα ΜΟΝΟ της ελάχιστης απαιτούμενης ομάδας μελέτης. 

Παρακαλώ επιβεβαιώστε. 

 

6. 4.2.2.(2) 

 

Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε στο άρθρο 4.2.2 (2) της διακήρυξης 

«Τεχνική και επαγγελματική επάρκεια» η αναγραφή της φράσης  

«μελέτες συνολικού προϋπολογισμού σε ευρώ» εννοείται τον 

προϋπολογισμό της κατασκευής του έργου ή την προ-εκτιμώμενη 

αμοιβή της μελέτης του έργου. 

 

Παραπέμπουμε στην απάντηση 1 (Παροχή  

Απαντήσεων 18 05 2022 ) 
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# Αναφορά 

Πρόσκλησης 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

7. 4.2.2.(2) Στην παράγραφο 4.2.2 «Τεχνική και επαγγελματική επάρκεια» της 

διακήρυξης και ειδικότερα στο εδάφιο iv. από τους Οικονομικούς 

Φορείς απαιτείται να διαθέτουν (επί ποινή αποκλεισμού) για τις 

Ενεργειακές Μελέτες (Κατηγορία μελέτης 14) τρείς (3) μελέτες 

συνολικού προϋπολογισμού 500.000,00 ευρώ. Δεδομένου ότι στο 

αντικείμενο των ενεργειακών μελετών (κατηγορία 14) εντάσσονται 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι μελέτες που αφορούν ήπιες 

μορφές ενέργειας, γίνονται αποδεκτές για την τεκμηρίωση της 

τεχνικής εμπειρίας, συμβάσεις με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών 

φωτοβολταϊκών συστημάτων, τα οποία λειτουργούν υπό καθεστώς 

«ανεξάρτητου παραγωγού» (πώληση της παραγόμενης ηλεκτρικής 

ενέργειας); 

 

Επιβεβαιώνεται, στις ενεργειακές μελέτες 

συμπεριλαμβάνονται και εγκαταστάσεις 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εκτός κτηριακών 

εγκαταστάσεων.   

 

8. 4.2.2.(2) Στην παράγραφο 4.2.2 «Τεχνική και επαγγελματική επάρκεια» της 

διακήρυξης και ειδικότερα στο εδάφιο iv. από τους Οικονομικούς 

Φορείς απαιτείται να διαθέτουν (επί ποινή αποκλεισμού) για τις 

Ενεργειακές Μελέτες (Κατηγορία μελέτης 14) τρείς (3) μελέτες 

συνολικού προϋπολογισμού 500.000,00 ευρώ. Για την τεκμηρίωση της 

τεχνικής ικανότητας, στην κατηγορία των ενεργειακών μελετών, 

γίνεται αποδεκτή σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο 

ερευνητικού προγράμματος, που έχει αντικείμενο μελέτη 

για τον έλεγχο ηλεκτρικών φορτίων και πηγών ηλεκτρικής ενέργειας 

(ιδιαίτερα ανανεώσιμων πηγών) από τελικούς καταναλωτές μεγάλης 

κλίμακας (π.χ. νοσοκομεία, βιομηχανία, ξενοδοχεία κ.λπ.); 

 

Παραπέμπουμε στην απάντηση 7 παραπάνω 
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# Αναφορά 

Πρόσκλησης 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

9. 4.2.2 (1) Στο άρθρο 4.2.2 (1)της Πρόσκλησης αναφέρεται το ελάχιστο 

απαιτούμενο στελεχιακό δυναμικό των υποψηφίων οικονομικών 

φορέων ανά κατηγορία μελέτης και έτη εμπειρίας στελέχους. 

Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό 

οικονομικός φορέας που διαθέτει στελέχη με τα απαραίτητα έτη 

εμπειρίας στις ζητούμενες κατηγορίες μελετών (γεγονός που 

αποδεικνύεται μέσω των βιογραφικών σημειωμάτων τους) αλλά δεν 

διαθέτει μελετητικό πτυχίο της τάξης εκείνης που αυταπόδεικτα 

συνεπάγεται την 8ετή ή 12ετή εμπειρία του στελέχους. Παράδειγμα: 

Εταιρεία που εκπονεί περιβαλλοντικές μελέτες διαθέτει εταιρικό 

πτυχίο κατηγορίας 27 τάξης Α και στέλεχος το οποίο μπορεί να 

αποδείξει 8 έτη εμπειρίας σε Περιβαλλοντικές Μελέτες μέσω του 

βιογραφικού του σημειώματος. Καλύπτει την απαίτηση της 

παραγράφου 4.2.1 και 4.2.2xii.; 

Παραπέμπουμε στην απάντηση 4 (Παροχή    

Απαντήσεων 18 05 2022 ) 

 

Παραπέμπουμε στην απάντηση 39 (Παροχή  

Απαντήσεων 18 05 2022 ) 

 

10. 4.2.2 (2) Στο άρθρο 4.2.2 (2) της Πρόσκλησης ζητούνται για την κατηγορία 16 

«Δύο (2) μελέτες τοπογραφικές συνολικού προϋπολογισμού 

50.000,00 ευρώ οι οποίες εκπονήθηκαν για τις ανάγκες πολεοδομικής 

μελέτης ή/και οριοθέτηση ρεμάτων.» Παρακαλώ διευκρινίστε αν 

μπορούν να συμπεριληφθούν μελέτες: 

 Α. των οποίων κάποια στάδια έχουν εκπονηθεί, παραληφθεί και 

εγκριθεί για τα οποία υπάρχει βεβαίωση αλλά οι συμβάσεις δεν έχουν 

περατωθεί στο σύνολό τους 

 Β. οι οποίες έχουν εκπονηθεί στο σύνολό τους και παραδοθεί αλλά 

ακόμα δεν έχει πραγματοποιηθεί η έγκρισή τους από τον αρμόδιο 

φορέα. 

A. Μπορούν να συμπεριληφθούν, μόνο εάν υφίσταται 

απόλυτα διακριτό τμήμα τοπογραφικής μελέτης,  που  

ικανοποιεί τις προϋποθέσεις της Παραγράφου 4.2.2  

   

 

  Β. Δεν επιβεβαιώνεται 
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# Αναφορά 

Πρόσκλησης 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

11. 4.2.2 (2) Δεδομένου ότι στο αντικείμενο των ενεργειακών μελετών (κατηγορία 

14) εντάσσονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι μελέτες που 

αφορούν ήπιες μορφές ενέργειας, γίνονται αποδεκτές για την 

τεκμηρίωση της τεχνικής εμπειρίας, συμβάσεις με αντικείμενο την 

εκπόνηση μελετών φωτοβολταϊκών συστημάτων, τα οποία 

λειτουργούν υπό καθεστώς «ανεξάρτητου παραγωγού» (πώληση της 

παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας); 

 

Παραπέμπουμε στην απάντηση 7 ανωτέρω 

 

 

12. 4.2.2 (2) Δεδομένου ότι στο αντικείμενο των ενεργειακών μελετών (κατηγορία 

14) εντάσσονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι μελέτες που 

αφορούν ήπιες μορφές ενέργειας, γίνονται αποδεκτές για την 

τεκμηρίωση της τεχνικής εμπειρίας, συμβάσεις με αντικείμενο την 

εκπόνηση μελετών φωτοβολταϊκών συστημάτων, τα οποία 

λειτουργούν υπό καθεστώς ενεργειακού ή εικονικού ενεργειακού 

συμψηφισμού με κτίρια και εγκαταστάσεις; 

 

Παραπέμπουμε στην απάντηση 7 ανωτέρω 
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# Αναφορά 

Πρόσκλησης 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

13. 4.2.2 (2) Σύμφωνα με το N.4412 ως Ενεργειακές Μελέτες Αναφέρονται: 

οι Υπηρεσίες σχετιζόμενες με την ενέργεια και συναφείς υπηρεσίες,  

οι Υπηρεσίες διαχείρισης της ενέργειας, οι Υπηρεσίες παροχής  

συμβουλών σχετικά με την ενεργειακή απόδοση και τέλος οι 

Υπηρεσίες θερμικής φυσικής των Κτιρίων. Σε αυτές 

περιλαμβάνονται και οι Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης των 

κτιρίων (ΚΕΝΑΚ).  

Η δε αμοιβή για τη μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου σύμφωνα 

με το Άρθρο 12 στο ΦΕΚ 407/Β/9-4-2010 ορίζεται ως η εξής: «Η 

αμοιβή για την εκπόνηση της μελέτης ενεργειακής  

απόδοσης κτιρίου προσδιορίζεται σε σχέση με την επιφάνεια του 

εξεταζόμενου κτιρίου και των εν ισχύ προβλεπόμενων αμοιβών για 

κτιριακές μελέτες. Αυτή ορίζεται στο 18% ποσοστό επί  

συνολικής αμοιβής αρχιτεκτονικής και Η/Μ μελέτης για κτίρια άνω 

των 5000m2».  

Πως θα τεκμηριωθεί η ακριβής αμοιβή σε έργα που έχουν γίνει και 

οι Ηλεκτρομηχανολογικές ή/και Αρχιτεκτονικές μελέτες αλλά και η 

Ενεργειακή Μελέτη (ΚΕΝΑΚ) από τον μελετητή; Με υπεύθυνη 

δήλωση; Με βεβαίωση που θα αναφέρει το συνολικό ύψος της 

αμοιβής;  

Ενδεχομένως αρκεί να αναφέρεται στη βεβαίωση ή την υπεύθυνη 

δήλωση ότι ο μελετητής έχει εκπονήσει την Ενεργειακή Μελέτη και 

ότι ο Προϋπολογισμός ξεπερνά τις 500.000€;  

Παρακαλώ επιβεβαιώστε.  

 

 

 Η απαίτηση εκπόνησης ενεργειακής μελέτης συνολικού 

προϋπολογισμού τουλάχιστον 500.000€ δύναται να 

τεκμηριωθεί με υπεύθυνη δήλωση ή βεβαίωση εκπόνησης 

αρχιτεκτονικών ή/ και ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  
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# Αναφορά 

Πρόσκλησης 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

14. 4.2.2 (2) Σύμφωνα με το νόμο 4412 στην Κατηγορία 14 οι Ενεργειακές Μελέτες 

Φωτοβολταικών κατατάσσονται στις Υπηρεσίες σχετιζόμενες με την 

ενέργεια και συναφείς υπηρεσίες.  

Στη σελίδα 27, παράγραφος iv) στις ενεργειακές μελέτες δεν γίνεται, και 

κατά τη γνώμη μας ορθά, διαχωρισμός αν η προαπαιτούμενη εμπειρία 

αφορά κτιριακά έργα ή και έργα υποδομής, όπως αντίστοιχα γίνεται 

στην παράγραφο iii) για της ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες.  

Σε κάθε περίπτωση μια ενεργειακή μελέτη Φωτοβολταικού, είτε είναι σε 

κτήριο είτε σε «γήπεδο», δεν έχει καμία διαφοροποίηση τεχνικά.  

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι για Ενεργειακές μελέτες 

Φωτοβολταικών σε στέγη/δώμα ή «γήπεδο» είναι αποδεκτή η εμπειρία 

και για μη κτιριακά έργα ειδικά στα πλαίσια της Ενεργειακής 

αναβάθμισης και εξοικονόμησης Ενέργειας.  

 

Παραπέμπουμε στην απάντηση 7 ανωτέρω 

 

 


