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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

    

Σύµφωνα µε την µε Α.Π. 13/09-02/16573/1180/09-09-2013 Απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής, εντάχθηκε στην Πράξη 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ Της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ 

ΘΗΒΑΙΩΝ» µε κωδικό MIS  434215 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον – 

Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο Συνοχής.  

 

Το αντικείµενο της Πράξης περιλαµβάνει την υλοποίηση των ακόλουθων Υποέργων: 

 

Υποέργο 1: Βελτίωση και ενεργειακή αναβάθµιση του παλαιού δηµαρχείου Θήβας 

Υποέργο 2: Βελτίωση και ενεργειακή αναβάθµιση καταστήµατος ∆ηµοτικής 

αγοράς του ∆ήµου Θηβαίων.  

Υποέργο 3: Μελέτη Εφαρµογής ενεργειακής αναβάθµισης του παλαιού 

δηµαρχείου Θήβας. 

Υποέργο 4: Μελέτη Εφαρµογής ενεργειακής αναβάθµισης καταστήµατος 

∆ηµοτικής αγοράς του ∆ήµου Θηβαίων. 

Υποέργο 5: Μέτρα δηµοσιότητας της πράξης µε τίτλο «Βελτίωση της ενεργειακής 

απόδοσης δηµοτικών κτιρίων ∆ήµου Θηβαίων». 

Υποέργο 6: Εξωτερική Αξιολόγηση στην επίτευξη των στόχων του σχεδίου 

υλοποίησης – ενεργειακή επιθεώρηση στο κτίριο του παλαιού δηµαρχείου Θήβας. 

Υποέργο 7: Εξωτερική Αξιολόγηση στην επίτευξη των στόχων του σχεδίου 

υλοποίησης – ενεργειακή επιθεώρηση καταστήµατος ∆ηµοτικής αγοράς του ∆ήµου 

Θηβαίων. 

 

Κατά συνέπεια και σύµφωνα µε το Υποέργο 6 του Τεχνικού ∆ελτίου Εγκεκριµένης 

Πράξης µε θέµα «Εξωτερική Αξιολόγηση στην επίτευξη των στόχων του σχεδίου 

υλοποίησης – ενεργειακή επιθεώρηση στο κτίριο του παλαιού δηµαρχείου Θήβας», 

ο ∆ήµος Θηβαίων πρέπει να αναθέσει σε Ανάδοχο, ο οποίος θα διαθέτει την 

απαιτούµενη εµπειρία, τη διενέργεια Ενεργειακής Επιθεώρησης, την έκδοση του 

ΠΕΑ και την εξωτερική αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων του Σχεδίου 

Υλοποίησης της Πράξης. 

 

∆εδοµένου ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα υλοποίησης του Υποέργου από την Τεχνική 

Υπηρεσία του ∆ήµου, λόγω έλλειψης προσωπικού που να διαθέτει τη σχετική άδεια 
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διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων και έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής 

Απόδοσης (ΠΕΑ), το Υποέργο θα ανατεθεί σε ιδιώτη Ανάδοχο. 

 

Το αντικείµενο και τα Παραδοτέα του Αναδόχου είναι τα εξής: 

• ∆ιενέργεια Ενεργειακής επιθεώρησης µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία 

(Ν.4122/2013, Ν. 3661/2008, Π.∆. 72/2010 και 100/2010 και τον 

Εγκεκριµένο Κανονισµό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων – Κ.ΕΝ.Α.Κ.) 

προκειµένου για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης για το 

κτίριο που πραγµατοποιήθηκαν οι παρεµβάσεις του υποέργου 1 και είναι το 

κτίριο του παλαιού δηµαρχείου Θήβας που βρίσκεται επί των οδών Πινδάρου 

και Οιδίποδος 21. 

• Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) 

• Αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων του Σχεδίου Υλοποίησης της Πράξης 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ Της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

∆ΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ». Θα αξιολογηθεί η επίτευξη των στόχων για τη µείωση 

των ενεργειακών καταναλώσεων, της πρωτογενούς ενέργειας και των 

εκποµπών CO2 στο κτίριο του παλαιού ∆ηµαρχείου, ενώ θα αξιολογηθεί και 

η οικονοµική αποδοτικότητα των παρεµβάσεων  αξιοποιώντας µεθόδους 

αξιολόγησης επενδύσεων. Επίσης, θα πραγµατοποιηθεί υπολογισµός του 

δείκτη εξοικονόµηση ενέργειας/κόστος επένδυσης. 

• Σύνταξη Έκθεσης µε αποτελέσµατα της Αξιολόγησης. 

 

Οι ελάχιστες απαιτήσεις που οφείλει να διαθέτει ο Ανάδοχος είναι οι ακόλουθες: 

• Μεµονωµένοι Ενεργειακοί Επιθεωρητές (φυσικά πρόσωπα) κτηρίων, λεβήτων 

και εγκαταστάσεων θέρµανσης και εγκαταστάσεων κλιµατισµού µε δικαίωµα 

διενέργειας ενεργειακής επιθεώρησης σε δηµόσια κτήρια  

ή  

• Νοµικά πρόσωπα, οιασδήποτε νοµικής µορφής, των οποίων ένα τουλάχιστον 

µέλος ή εταίρος ή υπάλληλος (µε οποιαδήποτε µορφή σύµβασης 

απασχόλησης) κατέχει ατοµική άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή κτηρίων, 

εγκαταστάσεων θέρµανσης και εγκαταστάσεων κλιµατισµού. 

 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι που θα υποβάλλουν προσφορά θα πρέπει να είναι 

εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και να κατέχουν άδεια 

Ενεργειακού Επιθεωρητή Β’ Τάξης από την Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 7 του Π.∆. 

100/2010 «Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων, Λεβήτων και Εγκαταστάσεων 

Θέρµανσης και Εγκαταστάσεων Κλιµατισµού» (ΦΕΚ 177/Α/6-10-2010). Σε περίπτωση 

υποβολής προσφοράς από νοµικό πρόσωπο ένα τουλάχιστον µέλος ή εταίρος ή 
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υπάλληλος (µε οποιαδήποτε µορφή σύµβασης απασχόλησης) θα πρέπει να είναι 

εγγεγραµµένο/ς στο Μητρώο που αναφέρεται στο προηγούµενο εδάφιο. 

Επίσης να διαθέτει τον απαιτούµενο εξοπλισµό, την τεχνογνωσία και την εµπειρία 

για την παροχή των ανωτέρω Υπηρεσιών. 

 

Η Παροχή Υπηρεσιών “Εξωτερική Αξιολόγηση στην επίτευξη των στόχων του 

σχεδίου υλοποίησης – ενεργειακή επιθεώρηση στο κτίριο του παλαιού δηµαρχείου 

Θήβας ” έχει εγγραφεί στον  προϋπολογισµό του ∆ήµου Θηβαίων έτους 2016 στον 

Κ.Α 64.7425.01  ποσό 1.500,00 €. 

 

Περιγραφή Κτιρίου: 

Το υπό µελέτη κτίριο βρίσκεται στο ∆ήµο Θηβαίων του Νοµού Βοιωτίας. Η ακριβής 

θέση του είναι σε γεωγραφικό πλάτος 38ο 19'9.05' ' Β και γεωγραφικό µήκος 

23ο19'4.46' ' Α. Βρίσκεται εκτός του οικιστικού ιστού του δήµου Θηβαίων επί της 

οδού Πινδάρου και Οιδίποδος 21. Η περιοχή ανήκει στην Κλιµατική Ζώνη Β 

(Βοιωτία). Είναι τοποθετηµένο εντός γηπέδου εµβαδού (Α,Β,Γ,∆,Α) περ. 200m
2
, 

ιδιοκτησίας του ∆ήµου Θηβαίων. 

Η ανέγερση του κτιρίου χρονολογείται περί το 1920, ενώ αποτελεί τυπικό δείγµα της 

αρχιτεκτονικής και τεχνοτροπίας της εποχής. Πρόκειται για βαριά κατασκευή 

αποτελούµενη από σκελετό οπλισµένου σκυροδέµατος και στοιχεία πλήρωσης από 

οπτοπλινθοδοµή και λιθοδοµή πάχους 0,45 m. Το κτίριο αποτελείται από τρία 

επίπεδα εµβαδού 200m
2
 το καθένα, Υπόγειο, ισόγειο και όροφος και έχει δύο 

εισόδους, επί της οδού Πινδάρου και αντιδιαµετρικά, επί πεζοδρόµου. Το υπόγειο, 

έχει καθαρό ύψος επιπέδου 3,40 m και βρίσκεται σε στάθµη - 1,27m υπό του 

εδάφους. ∆ιαθέτει περιµετρικά παράθυρα που εξασφαλίζουν φυσικό φωτισµό και 

αερισµό. Το ισόγειο βρίσκεται σε στάθµη 2,33m και έχει καθαρό ύψος επιπέδου 3,40 

m. Η πρόσβαση σε αυτό και από τις δύο εισόδους γίνεται µέσω κλιµακοστασίου. Ο 

όροφος βρίσκεται σε στάθµη 5.93m, µε καθαρό ύψος επιπέδου 5,00m. ∆ιαθέτει δύο 

εξώστες (µπαλκόνια). 

Οι παρεµβάσεις που εντάχθηκαν στην ενεργειακή αναβάθµιση του κτιρίου, 

αφορούσαν την ενεργειακή θωράκιση του κελύφους και την αναβάθµιση του 

ηλεκτρο-µηχανολογικού εξοπλισµού του κτιρίου µε σκοπό να το εκσυγχρονίσουν  

και να µειώσουν το λειτουργικό κόστος που αντιστοιχεί στην κατανάλωση 

ενέργειας. Επίσης πραγµατοποιήθηκαν εργασίες συµπλήρωσης των υποδοµών του 

κτιρίου που δεν  εξυπηρετούν το στόχο εξοικονόµησης ενέργειας, το κόστος των 

οποίων καλύφθηκε από τον ∆ήµο. 
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Η ανάθεση της Παροχής Υπηρεσιών θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

 

• Του άρθρου 20 παρ. 13 του Νόµου 3731/2008 (263 Α΄), µε τις οποίες 

προστέθηκαν οι παρ. 9 και 10 σε αυτές του άρθρου 209 του Κ.∆.Κ. (Νόµος 

3463/2006-114 Α΄), όπου ορίζεται ότι οι ∆ήµοι και τα Νοµικά τους Πρόσωπα 

∆.∆., δύνανται να αναθέτουν απευθείας ή µε συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο 

διαγωνισµό) παροχή υπηρεσιών, που δεν υπάγονται στις διατάξεις του 

Ν.3316/2005 (42 Α΄), σύµφωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου 83 του 

Ν.2362/1995 (247 Α΄) ως προς τα επιτρεπτά όρια, όπως αυτά καθορίζονται µε 

τις εκάστοτε εκδιδόµενες αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας και 

Οικονοµικών (ΥΑ 35130/739/9-8-2010). 

• Του άρθρου 273 παρ. 1 του Κώδικα ∆ήµου και Κοινοτήτων (Νόµος 

3463/2006 – 114 Α΄), όπου ορίζεται ότι µέχρι την έκδοση του Προεδρικού 

∆ιατάγµατος, οι κάθε είδους πιο πάνω αναφερόµενες υπηρεσίες, 

διενεργούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 28/1980 (11 Α΄), µε την 

επιφύλαξη των ειδικών ρυθµίσεων του Π.∆. 346/1998 (230 Α΄), όπως ισχύει. 

• Του Π.∆. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις 

της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ» (ΦΕΚ 64 Α, 16.03.2007)  

• Του Π.∆. 72/2010 «Συγκρότηση, διοικητική - οργανωτική δοµή και 

στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ)»  

• Του Ν. 3661/2008 «Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης 

κτιρίων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

• Του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α, 7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα 

Καλλικράτης» (άρθρα 72, 175, 176 και 177), 

• Του Ν. 4122/2013 «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων – Εναρµόνιση µε την 

Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και 

λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 42 Α, 19.02.2013)  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Εργο  ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ 
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΘΗΒΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ  

Τ.Υ.∆.Θ. 

 

  Προυπ  1.500,00 € ( µε  Φ.Π.Α. 23 %)  

  Χρήση  2016 

 

 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TEM TIMH AΞIA 

1 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ 
ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 
ΠΑΛΑΙΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΘΗΒΑΣ 

1 1.219,51 1.219,51 

    ΣΥΝΟΛΟ 1.219,51 
   ΦΠΑ 23% 280,48 

    ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 1.500,00 
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ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

15/04/2016 

 

 

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 


